VODNIK
za USPEH
KODEKS OBNAŠANJA PMI

PISMO DIREKTORJA
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
v družbi PMI skupaj stremimo k preobrazbi poslovanja, s katero želimo spremeniti celotno panogo. V
tem vznemirljivem obdobju našo družbo s ponosom vodim na poti uresničevanja vizije prihodnosti
brez tobačnega dima.
Kot veste, tovrstna visoka prizadevanja niso brez izzivov – preobrazba zahteva soočanje s tveganji in
negotovostjo, včasih pa tudi sprejemanje neuspeha. Na srečo (in kar je pomembnejše) nas v družbi
PMI združuje skupna zaveza k skladnosti, etičnosti in integriteti, ki je uradno izražena v Vodniku za
uspeh oz. Kodeksu ravnanja PMI.
Pri naših prizadevanjih za preobrazbo in tudi širše je ključno, da se ob soočanju z izzivi še naprej
opiramo na naše temeljne vrednote iskrenosti, spoštovanja in poštenosti. Cena odstopanja od teh
vrednot je visoka, saj lahko izgubimo zasluženo medsebojno zaupanje, pa tudi zaupanje, ki ga imajo
do nas naši potrošniki, naši delničarji in naše skupnosti. Zato pričakujemo, da bomo izjemne rezultate
dosegli zgolj ob popolni skladnosti z duhom in vsebino veljavnih zakonov in predpisov ter naših
notranjih politik in vrednot.
Ta Kodeks predstavlja naša načela, pravila in smernice, ki jim moramo slediti v družbi PMI. Če imate
glede našega Kodeksa kakršna koli vprašanja ali pomisleke, stopite v stik z vodjo vašega oddelka, s
predstavnikom službe upravljanja z ljudmi in kulturo (P&C) ali predstavnikom na področju skladnosti
in etičnosti poslovanja.
Zahvaljujemo se vam za nadaljnjo zavezo k skladnosti, etičnosti in integriteti v družbi PMI.
S spoštovanjem,

Jacek Olczak
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TEMELJNE ZAMISLI
(THE CORE IDEAS)

Temeljne zamisli (the core ideas)

Pred dejanji razmislimo. Naše odločitve morajo prestati preizkus časa. Preden kaj dokončno naredimo, se
vprašamo, ali načrtovano dejanje ustreza načinu poslovanja družbe PMI – ali je v skladu z:
dobro etično presojo,

Kaj delamo

tem vodnikom in
zakonodajo.
Pri teh temeljnih pravilih ne sprejemamo kompromisov. Zakoni morda nimajo vedno smisla; lahko jih postavljamo pod
vprašaj, a jih vseeno upoštevamo. Konkurenti lahko sledijo nižjim standardom, mi pa vseeno sledimo svojim. Prav tako je
pomembno, da razumemo, da sama pravila niso dovolj, saj ne morejo nadomestiti potrebe po dobri etični presoji.
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Temeljne zamisli (the core ideas)

Za dobro etično presojo je treba zagotoviti odkritost, spoštovanje in poštenost. Te tri etične
vrednote, ki so skupne nam vsem, so del poslovanja družbe PMI. Kot zaposlene v družbi PMI nas vse združujejo in
vodijo, hkrati pa so tudi bistvo tega vodnika.

Odkritost. Najbolj pomembna je verodostojnost, tj. ali nam ljudje v družbi in zunaj nje lahko verjamejo
oziroma bi nam morali verjeti in ali z dejanji sledimo svojim besedam. Povedano drugače, nekdo, ki potvarja
dejstva ali hoče na kakšen drug način preslepiti ljudi, je človek, s katerim ne želi nihče delati, od katerega nihče
noče sprejemati nasvetov in od katerega nihče ne želi kupovati izdelkov. Zavedamo se, da samozavest izvira iz
dela, ki ga opravljamo s čisto vestjo.

Kako to dosežemo

Spoštovanje. Vsi ljudje si zaslužijo spoštovanje, prav tako pa si to zaslužijo tudi zamisli. Spoštovanje temelji
na dostojanstvu, sprejemanju, empatiji in sočutju. Burni odzivi ob nestrinjanju, izpodbijanja in celo konflikti so
sile napredka, če so povezani s spoštovanjem; če pa so izraženi brez spoštovanja, so lahko tudi uničujoči.

Poštenost. Ni nujno, da se nekaj, kar se nekomu zdi pošteno, takšno zdi tudi drugim. Za poštenost je
treba razmišljati o vseh vpletenih in o tistih, na katere vpliva naša odločitev. Poštenost pomeni upoštevanje
vseh okoliščin, s katerimi se ljudje soočajo. V nekaterih primerih je treba za poštenost vložiti veliko truda in
razmišljanja. A nekaj negotovosti kljub temu vedno ostane. Nedosledno upoštevanje pravil ni pošteno, prav
tako kot ni pošteno tudi izključevanje ljudi in njihovih idej glede na spol, etnično pripadnost, vero, spolno
usmerjenost in druge podobne lastnosti.

Za dobro etično presojo je treba stvari pogledati z druge perspektive. Pogledi drugih ljudi so
pomembni. Naše stranke, sodelavce in širšo družbo zanima, kaj počnemo. Vsak od njih mora zaupati v to, kar
počnemo in delamo. Preden kaj naredimo, se vprašamo, ali bodo naša dejanja v nasprotju z njihovimi vrednotami.
Zavedamo se, da se ne bo vsakdo strinjal z vsem, kar počnemo, pa vendar moramo vedno zaupati v odkritost,
spoštljivost in pravičnost svojih dejanj.

Temeljne zamisli (the core ideas)

Zaradi vsakdanjih zahtev lahko spregledamo tudi najbolj očitne stvari. Pritisk, utrujenost in rutina nas lahko
ovirajo pri sprejemanju odločitev. Vse nas kdaj kaj zamoti in vsi imamo trenutke, ko stvari vidimo skozi rožnata očala. Preden
preidete k dejanjem, si vzemite trenutek in premislite, ali ravnate v skladu z načinom poslovanja družbe PMI, torej ali delujete
v skladu s tem vodnikom in zakonodajo ter ali ravnate v skladu z dobro etično presojo. Pred končno odločitvijo je vedno
dovolj časa za razmislek.

Kaj si moramo zapomniti

Pravila ne morejo nadomestiti dobre presoje. Včasih lahko učinkujejo celo v nasprotju z njihovim namenom.
Varovalo, ki ga uporabimo v takih primerih, je ravno dobra presoja. Če je zakon ali pravilo družbe brez smisla, povejte svoje
mnenje, da lahko razmislimo o spremembah. Zavedajte se, da je treba vse dokler ne nastopijo spremembe, ravnati v skladu
s predpisanim, četudi se s tem ne strinjamo, saj je naše spoštovanje do vladavine prava iskreno.

Nihče ne pozna vseh odgovorov. S tem ni nič narobe, dokler pri iskanju najboljših rešitev sodelujemo. Vsi skupaj smo
namreč ekipa, zato se o težkih izbirah posvetujte z drugimi. Dobra presoja je veščina, ki se izboljša, ko sodelujemo z drugimi
in razmišljamo o drugih mnenjih. Zapomnite si, da ključ ni v nas kot posameznikih; ko se posvetujete z drugimi, pri učenju o
novih stvareh pomagate vsem članom ekipe.

O napakah spregovorimo, iz njih se učimo in jih sprejemamo. Napake namreč delamo vsi. Če pravi ljudje vedo,
kaj se je zgodilo, in če glede na to poskrbijo za ustrezne prilagoditve, so lahko napake celo uporabne. A zavedajte se, da sta
napaka in neupoštevanje našega načina poslovanja, tj. ignoriranje zakonodaje, pričujočega vodnika in naših skupnih etičnih
vrednot, dve različni stvari. Neupoštevanje lahko ogrozi vse nas in zato v naši družbi nima kaj iskati.
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PRIJAVA TEŽAV

prijava težav
Kaj delamo

Kako to dosežemo

Kaj si moramo zapomniti

Ukrepamo vsakič, ko opazimo,
da je kaj mogoče izboljšati, ali
da je nekaj narobe.

Delite svoje zamisli in izkušnje o načinih
za odpravljanje težav. Če vas neka zahteva

Vsako prijavo domnevnega neustreznega vedenja je treba raziskati. V

Če opazite, da je kaj narobe, morate
to prijaviti. Če se odločite o tem
spregovoriti, bo družba vašemu
mnenju prisluhnila in ukrepala.
Prijava težav je enako pomembna kot
sodelovanje pri njihovem odpravljanju.
Če svoje mnenje podate v dobri veri,
vas bo družba PMI v celoti podprla.

ali postopek ovira pri učinkovitem opravljanju dela
ali se vam zdi, da je prezapletena glede na namen,
morate to tudi povedati. Pravila in postopki morajo biti
smiselni in v pomoč pri opravljanju dela. Spregovoriti
morate tudi, če menite, da niso bili izvedeni ukrepi za
zaščito družbe pred morebitnim poslovnim, pravnim
ali upravnim tveganjem.

Vprašajte, če vam kaj ni jasno. Družba PMI
vsem svojim zaposlenim na vseh ravneh organizacije
omogoča, da stopijo v stik s sodelavci, ki lahko
odgovorijo na njihova vprašanja, rešijo težave in
jim svetujejo. Če ne veste, kako ravnati, vprašajte –
pomagali vam bomo.

Preprečite, da bi se težave nadaljevale.

Preberite več

Napake so sestavni del dela. Če pa do njih pride, je
vaša dolžnost pomagati pri njihovem odpravljanju.
Dolžni ste prijaviti vsako ravnanje, za katero se
vam zdi, da ni ustrezno ali da je v nasprotju s tem
vodnikom, načeli in prakso ali zakoni. S tem, da se
ne zmenite za morebitno težavo glede skladnosti
poslovanja in etičnosti, lahko povzroči, da razmeroma
majhna težava preraste v velik problem in povzroči
resno škodo vašim sodelavcem in družbi.
PMI 16-C: Prijava težav
Preiskovalni standardi v
podjetju PMI

službi za skladnost poslovanja in etičnost imamo več zaposlenih na različnih funkcijah,
ki so usposobljeni za obravnavanje vaših težav. Preiskovalni standardi družbe PMI veljajo
za vsako preiskavo skladnosti in etičnosti poslovanja, po preiskavi pa izvedemo program
za zagotavljanje kakovosti, s katerim poskrbimo, da so ti postopki pravični, nepristranski
in izvedeni s spoštovanjem.

Če niste prepričani, kaj storiti, vprašajte. Če vas skrbi, kaj se bo zgodilo po tem,
ko se odločite zadevo prijaviti, se obrnite na lokalno vodstvo ali službo za skladnost
poslovanja in etičnost. Oni vam lahko pomagajo pri reševanju težav in odgovorijo na
vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi s postopkom.

Kako prijaviti težavo
Na voljo je več načinov prijave. Lahko se obrnete na:
- svojega nadrejenega ali vodjo vašega oddelka,
- službo za kadrovske zadeve,
- pravno službo,
- službo za skladnost poslovanja in etičnost:
		 + PMI.EthicsandCompliance@pmi.com,
		 + direktorja regijske službe za skladnost poslovanja in etičnost,
		 + vodjo skupine za skladnost poslovanja in etičnost.
Telefonska številka za pomoč glede skladnosti poslovanja, ki jo
zagotavlja zunanji izvajalec, je dosegljiva 24 ur na dan, sedem dni v
tednu in v vseh jezikih, ki se uporabljajo v družbi PMI.
Stopite v stik s službo za pomoč prek spleta ali po telefonu. Lokalne klicne številke
najdete na vašem intranetu. Možni so tudi klici na račun klicanega.
Prijavo lahko oddate anonimno, razen če kličete iz države, v kateri je tak način
prijave prepovedan z lokalno zakonodajo. Če niste prepričani, ali za vaše mesto
veljajo omejitve glede anonimnosti, o tem povprašajte na telefonski številki za
pomoč glede skladnosti poslovanja ali pa se posvetujte s pravno službo.
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CELOVITOST
DELOVNEGA MESTA

CELOVITOST DELOVNEGA MESTA
Kaj delamo

Kako to dosežemo

Kaj si moramo zapomniti

Ohranjamo delovno okolje, ki je
spoštljivo, vključujoče in varno.

Vse odločitve o zaposlovanju sprejemamo
na podlagi dosežkov. Starost, odgovornost

Ustavite se in prisluhnite. Naše obnašanje je lahko nespoštljivo in izključevalno,

Vsak med nami mora imeti enake
možnosti za sodelovanje in uspeh, ki
izhaja iz njegovih delovnih dosežkov.
Ko se to zgodi, imamo od tega vsi
koristi. Diskriminacija, nadlegovanje in
nevarne delovne razmere sodijo med
nepoštene pogoje, ki so v nasprotju z
našim načinom poslovanja.

varstva otrok, invalidnost, narodnost, spol, spolna
identiteta, spolna usmerjenost, vera, nosečnost
ali drugi zaščiteni statusi posameznika naj ne
vplivajo na njihove možnosti za sodelovanje in
napredovanje.

Ne dovoljujemo nobene oblike
nadlegovanja. Spoštujte druge. Ne dopuščamo
žaljivega, poniževalnega ali nasilnega ravnanja.
Besedno nasilje, trpinčenje, spolno nadlegovanje,
ustrahovanje in žaljivo obnašanje so primeri
neprimernega ravnanja. Nasilje in grožnje z nasiljem
so prav tako nesprejemljivi.

Preberite več

Varnost naj bo vaša prednostna naloga.

PMI 2-C: Celovitost
delovnega mesta
PMI 8-C: Varstvo okolja,
zdravje, varnost in zaščita
pri delu

Da bi sebe in druge zavarovali pred poškodbami,
upoštevajte vse predpise o zdravju, zaščiti in varnosti
pri delu, tako vladne kot tiste, ki se uporabljajo
v družbi. Obvestite vodstvo o vseh poškodbah
ali nesrečah, ki so skoraj zgodile. Nevarno in
nedopustno je delati, če so vaše zmogljivosti
zmanjšane ali ste omamljeni zaradi uživanja
dovoljenih ali prepovedanih snovi, kar vključuje
alkohol, zdravila, ki ste jih prejeli na recept, in
droge. Ne nosite orožja v službi ali med vodenjem
poslovanja družbe, razen če za to niste dobili
posebnega dovoljenja v skladu s prakso družbe.

četudi naš namen ni tak. Ljudje včasih nevede užalijo druge in vržejo slabo luč na
podjetje, ker si preprosto ne vzamejo časa, da prisluhnejo ali poskusijo razumeti, kako
bi njihovo ravnanje lahko vplivalo na počutje ali odziv drugih. Na primer, če opazite, da
nase gledate kot na najpametnejšo osebo v prostoru in da nihče drug nima dobrih idej
– ter se tako tudi obnašate – lahko to pomeni, da nimate dovolj spoštovanja do drugih.
S svojim ravnanjem lahko sodelavce užalite in tako dokončno zamudite njihove koristne
zamisli.

Včasih ljudje zaradi strahu ali iz spoštovanja ostanejo tiho, a so vseeno
užaljeni. Naučite se razlikovati med tistimi, ki svoje trpljenje prenašajo, in tistimi, ki
določeno obnašanje ali predloge dejansko pozdravljajo. Do drugih ste pošteni s tem,
da se zavedate, kaj jim lahko povedo vaše reakcije na njihovo obnašanje. Če vam nekaj
ni všeč ali če menite, da vas je kdo narobe razumel, to povejte. Ne pričakujte, da bodo
drugi uganili, kako se počutite ali kaj mislite.

Zaposleni morajo imeti v službi možnost, da svobodno izrazijo svoje
mnenje. Različni pristopi in mnenja lahko prispevajo k uspešnosti našega poslovanja.
Spodbujamo raznoliko in vključujoče okolje, v katerem se vsi zaposleni dobro počutijo.
Vsi imamo različne potrebe in sloge, zato se moramo potruditi, da se tem razlikam
prilagodimo.

Naši standardi veljajo tudi zunaj pisarne. Oddaljene delovne lokacije, sestanki
zunaj pisarne, poslovna potovanja in ekipni družabni dogodki prav tako sodijo med
okolja, povezana z delom. Na primer, pravila o preprečevanju nadlegovanja veljajo tudi
na zabavi ob upokojitvi, ki poteka izven pisarne. V vseh okoliščinah morate razmisliti,
kako vaše obnašanje lahko vpliva na sodelavce in ugled družbe.

Zastopanje zaposlenih. Spoštujemo pravico naših zaposlenih, da se pridružijo (ali
ne) sindikatom ali drugim predstavniškim organizacijam, ki si jih izberejo sami.
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TRŽENJE IN PRODAJA

TRŽENJE IN PRODAJA
Kaj delamo

Kako to dosežemo

Kaj si moramo zapomniti

Naše izdelke tržimo in
prodajamo odgovorno in samo
odraslim kadilcem.

Izdelke tržimo in prodajamo odraslim, ki
kadijo ali uporabljajo brezdimne izdelke.

Za vse dejavnosti trženja je predviden posvetovalni postopek.

Naše blagovne znamke so med najbolj
cenjenimi v svetu. Našo ustvarjalnost in
inovativnost uporabljamo za razvoj in
ohranjanje vrednosti blagovne znamke.
Pri tem se zavedamo, da so tobačni
izdelki tvegani za zdravje potrošnikov.
Zato vse dejavnosti prodaje in trženja
izvajamo odgovorno.

Odrasli se lahko prostovoljno odločijo, ali bodo kadili
ali uporabljali brezdimne izdelke. Naši izdelki ter
dejavnosti trženja in prodaje so namenjeni odraslim, ki
kadijo ali ki so prešli na brezdimne izdelke. Kot vodilna
tobačna družba smo odgovorni, da po svojih močeh
prispevamo k preprečevanju uporabe naših izdelkov
med mladoletniki.

Potrošnike opozarjamo na učinke, ki
jih imajo naši izdelki na zdravje. Vsa naša
oglaševalska gradiva in embalaža potrošnih izdelkov
morajo imeti opozorila glede zdravja za potrošnike,
četudi ta niso zakonsko predpisana.

Ljudje sodijo o nas tudi na podlagi dejavnosti zunanjih
sodelavcev. V dejavnosti trženja in prodaje so pogosto vključeni zunanji

Informacije in trditve o izdelkih v naših trženjskih in
prodajnih gradivih morajo temeljiti na dejstvih. Vse
trditve o izdelkih, ki so povezane z zdravjem, morajo
biti utemeljene z znanstvenimi dokazi, ki jih javno
objavimo.

Preberite več

PMI 7-C: Predpisi, razvoj in
izdelava izdelkov družbe PMI
Dobre prehodne prakse za
IQOS

Konvencionalni izdelki se bistveno razlikujejo od brezdimnih
izdelkov. Naša osnovna načela, izražena v poglavju Kako to dosežemo,
veljajo za vse izdelke, vendar pa pri uveljavljanju teh načel za konvencionalne
izdelke in brezdimne izdelke veljajo posebna pravila in procesi. PMI 4-C, na
primer, velja za vse konvencionalne izdelke, naše dobre prehodne prakse pa
so mišljene za naše izdelke s segrevanjem brez gorenja.

Trženje mora biti pošteno in točno.

PMI 4-C: Trženje in prodaja
gorljivih tobačnih izdelkov

Ker moramo izpolniti zelo visoke standarde, naš postopek združuje zaupanje
in spoštovanje osebne presoje ter ustvarjalnosti z ustreznim načinom
ocenjevanja. Pri ocenjevanju predlaganih dejavnosti trženja sodelujejo
posamezniki z različnimi funkcijami in različnimi izkušnjami.

sodelavci, kot so agencije, gostitelji in trenerji. Njihova dejanja vplivajo na
družbo prav tako kot naša. Če sodelujete z zunanjimi sodelavci pri izvajanju
kakršnih koli dejavnosti trženja in prodaje, jih seznanite z vsemi načeli in
bodite pozorni na vsako ravnanje, ki bi lahko ogrožalo naše vrednote ali
ravnanje, ki ni v skladu z našimi pravili.

Spoštujemo zakone. Predpisi o trženju in prodaji
so pogosto zapleteni, zato boste za njihovo razlago
potrebovali pomoč. Če izveste, da obstajajo kakršne
koli dejavnosti, ki bi lahko bile v nasprotju z zakonom
ali pravilniki družbe, morate to sporočiti.
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KONKURENCA

konkurenca
Kaj delamo

Kako to dosežemo

Kaj si moramo zapomniti

Uspešni smo na poštenem,
konkurenčnem trgu.

Delujemo neodvisno od naših konkurentov. Še
pomisliti ne smete, da bi se s konkurenti lahko pogovorili
ali dogovorili o ceni ali drugih konkurenčno občutljivih
zadevah. Če vaše delo zahteva komunikacijo s
konkurentom, se s pravno službo posvetujte, kako lahko
to opravite na ustrezen način. Izogibajte se pogovorom
o cenah, uvajanju blagovne znamke na trg, prodajnih
programih ali drugih konkurenčno občutljivih zadevah.

Za uspeh boste morda potrebovali pomoč. Konkurenčni

Naše delovanje in delovanje naših poslovnih
partnerjev ni usmerjeno v izključevanje
tekmecev ali škodovanje konkurenci. Dogovori s

Vsak odnos s konkurenti lahko sproži pravne pomisleke.

S konkurenti zagrizeno tekmujemo,
vendar le s pomočjo kakovosti
izdelkov, ocen potrošnikov,
inovacij, cene in drugih sredstev,
ki jih spodbuja konkurenčna
zakonodaja. Zavedamo se, da
konkurenčni trg koristi tako
poslovanju kot našim potrošnikom.

strankami in dobavitelji so lahko sporni, če predvidevajo
izključitev tekmecev, če podražijo konkuriranje
tekmecev ali če škodujejo konkurenci med distributerji,
trgovci na drobno ali dobavitelji. Na trgih, kjer imamo
pomemben tržni delež, moramo biti še posebej previdni
pri odnosih s trgovino in dobavno verigo.

Preberite več

PMI 5-C: Konkurenca

predpisi so zapleteni, lahko pa so tudi težko razumljivi. Pravna služba
in vodstvo pravne službe vam lahko pri tem svetujejo, saj vedo,
kakšno ravnanje je ustrezno za vaš trg. Preden kakor koli ukrepate, se
vprašajte, ali vaše odločitve lahko vzbudijo dvom, da ste jih sprejeli v
sodelovanju s konkurenti, ali če so naravnane na izključitev tekmecev
oziroma podražitev njihovega konkuriranja. Če je odgovor pritrdilen, se
posvetujte z vodstvom in sodelavci v pravni službi.

Ponavadi je najbolje, da se izogibate odvečnim stikom s konkurenti,
zlasti če vaše delovno mesto ali okoliščine lahko ustvarijo vtis, da se z
njimi pogovarjate o cenah, prodajnih pogojih in programih ali drugih
konkurenčnih zadevah. Če nekdo začne pogovor o tej temi, ga takoj
prekinite. Dajte jasno vedeti vsem v svoji družbi, da ne želite sodelovati
v nobenih protikonkurenčnih dogovorih. Nato pa se takoj obrnite na
pravno službo.

Način, na katerega tekmujemo, je prav tako pomemben
kot rezultati. Nekateri načini za povečanje obsega prodaje in
dobička preprosto ne ustrezajo našemu načinu poslovanja. Podobno
tudi zbiranje podatkov o dejavnostih naših konkurentov ne sodi nujno
v ustrezno ravnanje. Za določene vrste podatkov in način njihovega
zbiranja pogosto veljajo zakonske omejitve. Sodelujte z lokalnim
odvetnikom, da se seznanite z veljavnimi lokalnimi predpisi in da
ravnate v skladu z njimi.
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UKREPI PROTI PODKUPOVANJU
IN KORUPCIJI

UKREPI PROTI PODKUPOVANJU IN KORUPCIJI
Kaj delamo

Kako to dosežemo

Kaj si moramo zapomniti

Nikogar, nikjer in iz nobenih
razlogov ne podkupujemo.

Nikoli ne ponudite ali dajte podkupnine
in ne dovolite, da bi kdo v vašem imenu
ponudil ali dal podkupnino. Posebej previdni

Preden vladnemu uradniku ponudite ali podarite katero koli
vredno stvar, se morate seznaniti z zahtevami družbe PMI kot tudi
z lokalnimi predpisi. Ravnanje, ki se šteje za primerno na enem trgu, je na

Podkupovanje ogroža načelo

moramo biti, če ponujamo katero koli vredno stvar –
kar vključuje denar, darila, usluge ali reprezentančne
usluge – in bi se tako ravnanje lahko štelo za poskus
neprimernega vplivanja na poklicna dejanja ali
odločitve posameznika. Uporabite dobro presojo. Če
pa ste v dvomih, kaj lahko in česa ne smete storiti, se
obrnite na pravno službo za nasvet.

drugem lahko nezakonito ali kako drugače neprimerno. Na primer, v nekaterih
državah je nezakonito, če uradnika povabite na kosilo, medtem ko je v drugih
državah to popolnoma običajno in zakonito.

vladavine prava in spodkopava
družbeno blaginjo. Zavedamo se,
da si z zavračanjem vključevanja v
kakršne koli korupcijske dejavnosti
otežujemo poslovanje na nekaterih
trgih, toda podkupovanje je
preprosto nesprejemljivo za družbo
PMI.
To naše stališče je konsistentno
in trdno; sicer pa smo do zdaj
že velikokrat dokazali, da svoje
poslovne cilje lahko dosežemo
tudi brez ubiranja takšnih
nesprejemljivih bližnjic.

Ne zatekajte se k plačilom za pospeševanje
zadev, četudi je to dovoljeno z lokalno
zakonodajo oziroma četudi je v družbi to
»normalno«. Plačila za pospeševanje zadev so
nominalna plačila ali manjša darila vladnim uradnikom
za pospeševanje rutinskih postopkov ali storitev. Če
čutite, da je treba ali da morate opraviti tako plačilo,
tega ne storite. Namesto tega se posvetujte s pravno
službo o tem, kako je najbolje ravnati v takšnih
okoliščinah.

Preberite več

Dokumentirajte vsako vredno stvar, ki jo
podarite vladnemu uradniku. Vedno morate

PMI 14-C: Odnosi z
vladnimi uradniki in
poslovnimi partnerji.
Politično delovanje

hraniti podatke o darilih in reprezentančnih uslugah, ki
jih zagotovite vladnim uradnikom. S tem boste izpolnili
vse zakonske zahteve glede natančnega vodenja
poslovnih knjig in evidenc ter pomagali preprečiti
napačno razumevanje vašega ravnanja.

Kaj pa, če se zdi, da je podkupnina ali plačilo za pospeševanje
zadev edina možnost? Če menite, da je podkupovanje potrebno ali da
vas nekdo sili k podkupovanju, morate to prijaviti. Družba bo v sodelovanju z
ustreznimi osebami poiskala primerno rešitev za nadaljnje ukrepanje. Pogosto
lahko odpravimo težave tako, da se obrnemo na višje upravne ravni ali poslovna
združenja za pomoč. Če tekoče težave ne odpravimo, bomo opustili poslovne
priložnosti ali spremenili cilje.

Opredelitev vladnega uradnika vas bo mogoče presenetila.
Pri odnosih z vladnimi uradniki morate biti še posebej previdni. To pa zato, ker so
z zakoni določene posebne zahteve glede odnosov z vladnimi uradniki. Vladni
uradniki so državni in lokalni vladni uslužbenci kot tudi politični kandidati. Ta
opredelitev lahko zajema tudi uslužbence podjetij, ki so v državni lasti, denimo
novinarje, ki so zaposleni pri državnih časopisih, ali celo vodjo bencinske črpalke
v državni lasti.

Zunanji izvajalci morajo ravnati v skladu z našimi pravili. Vsi zunanji
izvajalci, ki v našem imenu navezujejo stike z vladnimi uradniki, morajo slediti
vsem predpisom, ki jih tudi mi upoštevamo, in se izogibati plačevanju podkupnin
(neposredno ali preko posrednikov).
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VAROVANJE
INFORMACIJ

VAROVANJE INFORMACIJ
Kaj delamo
Informacije varujemo iz
konkurenčnih, etičnih in
pravnih razlogov.
Čeprav je deljenje informacij
največkrat koristno, je lahko včasih
preprosto napačna odločitev.
Razmislite o informacijah, ki
jih uporabljate, in se podučite

Kako to dosežemo
Zaščitite konkurenčno prednost, ki smo jo
ustvarili s svojim trdim delom. Če informacije
ustvarijo konkurenčno prednost ali če jih hoče
konkurenca pridobiti, gre verjetno za poslovno
občutljive informacije, ki jih je treba varovati.
Nekateri primeri poslovno občutljivih informacij so
specifikacije novih izdelkov in tehnologij, strategije
za trženje in korporativne zadeve, raziskovalni
podatki, finančni načrti in drugi finančni podatki.

o posebnih obveznostih, ki jih

Spoštujte ljudi, ki stojijo za podatki, ki jih zbirate
in uporabljate. Povezane družbe PMI lahko zbirajo
informacije o ljudeh in jih uporabljajo v običajne poslovne
namene (npr. za kadrovske zadeve, trženje itd.), a le, če
sledimo osnovnim pravilom varovanja zasebnosti. Glavna
pravila:
1) Opredelite jasen, legitimen in običajen poslovni namen za
uporabo, pri kateri ni neupravičeno kršena zasebnosti ljudi,
ki stojijo za podatki.

imamo do njihovega zbiranja,

Ohranjajmo svoje pravice intelektualne lastnine.

obdelovanja, shranjevanja in

Veliko je načinov, na katere naša dobra zamisel lahko
izgubi svojo vrednost, če je ne zaščitimo. Preden s komer
koli zunaj družbe PMI, vključno s partnerji, delimo svojo
intelektualno lastnino, moramo poskrbeti za ustrezno
zaščito. V sodelovanju s pravno službo se seznanite z
načini, na katere avtorske pravice, patenti, blagovne
znamke in druge oblike pravic intelektualne lastnine lahko

2) Obvestite te ljudi o svojem namenu.

zaščitijo vrednost naših zamisli in delovnih vsebin.

4) Namestite primerne varovalke, ki preprečujejo
nepooblaščen dostop.

distribucije.

3) Informacije uporabite pošteno; ne uporabite jih v večjem
obsegu, kot je potrebno za izpolnitev cilja, po tem, ko ste
cilj izpolnili, pa jih izbrišite (ali anonimizirajte).

5) Poskrbite za natančnost in dovolite ljudem, ki stojijo za
informacijami, da do njih po želji dostopajo.
6) Poskrbite, da bodo tretje osebe zavezane varstvu
informacij v enaki meri kot mi.
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VAROVANJE INFORMACIJ
Kako to dosežemo (nadaljevanje)
Ne izvajajte ali omogočajte trgovanja na podlagi notranjih
informacij. Lahko se zgodi, da razpolagate z informacijami,
ki niso javnega značaja, kar je za smotrnega investitorja lahko
pomembno pri odločanju o nakupu in prodaji vrednostnih
papirjev. Dobra presoja in zakoni preprečujejo uporabo takšnih
informacij pri nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev oziroma
»namigovanju« drugim (partnerju, sodelavcu, prijatelju,
borznim posrednikom in tako dalje) o teh podatkih. Skupina
korporativnega sekretarja pravne službe vam je pripravljena
pomagati razumeti trgovanje na podlagi notranjih informacij in
sorodne tematike ter odgovoriti na vsa vprašanja, ki jih imate.
Spoštujemo zasebnost in intelektualne pravice drugih. Ne
kradite skrivnosti drugih ali njihove intelektualne ali druge lastnine. To velja
tako za velike, denimo tajni postopek druge družbe, kot za manjše zadeve,
denimo slika na spletu, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami.

Bodite previdni z nenaročenimi zamislimi. Če vam nekdo izven
družbe ponudi nenaročeno zamisel, se takoj obrnite na pravno službo,
preden jo uporabite ali posredujete naprej. S takim ravnanjem zmanjšate
tveganje, da bi si tretja oseba pripisala zasluge za zamisel, ki jo že
uporabljamo, ali nas obtožila za krajo zamisli.

VAROVANJE INFORMACIJ
Kaj si moramo zapomniti
Naj bo zaupno ali ne, naše delo mora prestati preizkus dobre
etične presoje, zakonodaje in pričujočega vodnika. Zapomnite si,
da nam je lahko nerodno, če razkrijemo zaupne informacije, ne sme
pa nam biti nerodno zaradi samih informacij. Informacije varujemo iz
poslovnih, pravnih in etičnih razlogov – ne skrivamo stvari, ki jih imajo
ljudje pravico vedeti, četudi so morda neprijetne.
Nepremišljenost je glavni razlog za nenamerno razkrivanje
informacij. Včasih gre preprosto za ukraden nešifriran prenosnik ali
ključ USB ali pa za pogovor o zaupni zadevi na vlaku. Spet drugič je
lahko razlog preveč neučakanosti pri prizadevanju za sodelovanje z
zunanjimi partnerji, še preden so vzpostavljena ustrezna varovala za
varovanje informacij.

Preberite več

Metode kraje informacij se nenehno spreminjajo. Naša
tehnologija sicer lahko pomaga pri varstvu informacij, vseeno pa ste
najpomembnejši obrambni mehanizem vi. Bodite sumničavi. Zavedajte
se, s kom se pogovarjate, in zapomnite si, da je izdajanje za uslužbence
družbe PMI najljubši trik zločincev, ki želijo ukrasti tisto, kar je naše.

PMI 1-C: Upravljanje podatkov
družbe
PMI 3-C: Varovanje osebnih
podatkov
PMI 6-C: Pravice do
intelektualne lastnine
PMI 17-C: Trgovanje na
podlagi notranjih informacij
PMI 18-C: Uporaba
računalniške tehnologije
PMI 18-CG2: Navodila za
uporabo družbenih medijev
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IZKAZI IN EVIDENCE
DRUŽBE

izkazi in evidence družbe
Kaj delamo

Kako to dosežemo

Kaj si moramo zapomniti

Naša komunikacija je poštena,
pravična in spoštljiva.

Naši računovodski izkazi so natančni in razumljivi. Vlagatelji

Vsi predstavljamo družbo PMI. Le nekateri smo

sprejemajo odločitve na podlagi naših informacij. Z računovodskimi izkazi
in drugimi finančni podatki, ki jih posredujemo regulatornim organom in
javnosti, moramo zagotoviti razumljiv in popoln prikaz našega poslovanja.
Posvetujte se z našo službo za odnose z vlagatelji, preden finančno ali
poslovno informacijo, ki ni javna, posredujete vlagatelju.

usposobljeni in pooblaščeni za podajanje izjav medijem,
investitorjem, vladi ali znanstvenim telesom; vsi pa
se sporazumevamo z javnostjo. Zapomnite si, da se
sporazumevamo odkrito in da ne podajamo zdravstvenih
trditev o izdelkih brez znanstvenih dokazov, tudi družini in
prijateljem ne.

Zaupanje javnosti v družbo PMI je
pomemben dejavnik za dolgoročno
trajnost našega poslovanja. Za
ohranitev tega zaupanja mora biti vsa
zunanja komunikacija, tako formalna
kot neformalna, resnična, primerna in
nezavajajoča. Enako ravnamo tudi pri
našem medsebojnem komuniciranju in
vodenju evidenc.

Razkrivamo našo podporo. Transparentni smo glede vloge,
ki jo imamo pri razvoju materialov, s katerimi želimo vplivati
na zakonodajne odločitve, ki so v interesu družbe. To se nanaša tako na
rezultate dela, ki smo ga financirali v zvezi z zdravstvenimi vplivi naših
izdelkov, kot tudi na primere, ko tretje osebe v našem imenu predstavijo
podatke ali stališča, ki smo jih financirali, z namenom informiranja
političnih odločevalcev. Če nekomu, ki se odloča o temah, pomembnih
za našo družbo, seznanjenost z našo finančno podporo in sodelovanje
pri projektu ali razmerju veliko pomenita, bi te informacije najverjetneje
morali razkriti.

Skrbimo za natančno vodenje poslovnih knjig in evidenc.

Preberite več

Natančno vodenje poslovnih knjig in evidenc ni omejeno le na
računovodske izkaze. Vsako poročanje poslovnih informacij s strani
zaposlenih ali družbe mora biti natančno, popolno in pravočasno.

PMI 1-C: Upravljanje
podatkov družbe

Evidence hranite v skladu z zakoni in pravili družbe. Vse
pridružene družbe imajo načrt hranjenja, ki določa, katere dokumente
je treba hraniti in v katerem časovnem obdobju. S temi načrti so družbi
zagotovljeni vsi podatki, potrebni za poslovanje, kot tudi izpolnjevanje
zakonskih pogojev. Če prejmete obvestilo o pravnem zadržanju, morate
upoštevati navedena navodila in hraniti vse zahtevane dokumente.

Enaka načela veljajo za našo medsebojno
komunikacijo. Zagotovite, da bo vaša vsakodnevna
komunikacija odkrita, natančna in popolna. Vzemite si čas
in poskrbite, da boste razumljivi. Ne zamenjujte dejstev z
mnenjem. Če v pogovoru izražate samo domneve v zvezi z
neko zadevo, morate to tudi jasno povedati. V besedilih, ki
jih pišete, ne navajajte pravnih ocen in ne ponujajte pravnih
mnenj, razen če to spada v vaše delo.

Vaša uporaba družbenih omrežij v zasebne
namene ni vedno popolnoma zasebna. Svojih
zasebnih profilov na družbenih omrežjih ne uporabljajte za
oglaševanje ali promocijo naših konvencionalnih znamk
izdelkov ali znamk brezdimnih izdelkov. Upoštevajte navodila
družbe za uporabo družbenih medijev. Zavedajte se, da je
vaše pisanje na družbenih omrežjih javno komuniciranje in
ga je zato mogoče napačno razumeti kot stališče družbe,
in ne kot vaše osebno mnenje, z njim pa lahko nehote
razkrijete tudi zaupne informacije družbe. Javnosti ne
smemo zavajati ali kršiti zakonov o naložbah in zaupnosti.

PMI 18-CG2: Navodila
za uporabo družbenih
medijev
PMI 31-C: Zunanja
komunikacija in sporočila
za javnost
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ZNANSTVENA
INTEGRITETA

Znanstvena integriteta
Kaj delamo

Kako to dosežemo

Kaj si moramo zapomniti

Našo znanost ljudje lahko
cenijo in ji zaupajo.

Brezdimne izdelke razvijamo z uporabo objektivnih,
multidisciplinarnih znanstvenih metod. Pri zasnovi študij ter

Pri našem raziskovanju nismo pod pritiskom
doseganja odrejenih rezultatov. Naš način dela

interpretaciji podatkov in regulatornem vrednotenju upoštevamo veljavne
standarde ter načela dobrih laboratorijskih in kliničnih praks. Če določene
metode še ne obstajajo, prevzamemo pobudo pri njihovem razvoju. Z
znanjem naših znanstvenikov na širokem naboru področij skrbimo, da
naše delo doseže ali preseže stroge zahteve regulatornih organov.

spodbuja vse znanstvenike, da delujejo neodvisno in povedo
svoje mnenje o znanstvenih zadevah. Vsakdo, ki sodeluje pri
znanstvenem projektu, mora prijaviti potencialne znanstvene
napake.

Zaradi raziskav bolje razumemo svoje
izdelke. To velja za celoten razpon
našega znanstvenega dela, torej
tistega, ki ga opravljamo mi, in tistega,
ki ga drugi opravijo za nas. Pričujoče
poglavje se sicer osredotoča na
brezdimne izdelke, vendar pa mora biti
vse naše znanstveno delo temeljito,
transparentno in objektivno.
Kredibilnost našega znanstvenega
dela je ključna za sprejemanje naših
izdelkov. Zavedamo se, da ne bomo
uspeli, če ne ravnamo v skladu z
najboljšimi praksami ali če pozabimo

Z nadzorom kakovosti in drugimi postopki skrbimo, da so
naši podatki natančni in zanesljivi. Imamo močno in kakovostno
ogrodje za izvedbo raziskav za brezdimne izdelke v času razvoja,
ocenjevanja in nadzora po lansiranju. Pri svojem znanstvenem delu ne
iščemo bližnjic. Skrbimo, da so rezultati naših raziskav sledljivi in dostopni.

Ljudje na podlagi znanstvenih informacij, ki jih
priskrbimo, sprejemajo pomembne odločitve.
Preden naznanite znanstvene rezultate, objavite izjave
podjetja ali kar koli zatrdite potrošnikom, upoštevajte
vzpostavljeni proces internega pregledovanja. Preden
spregovorite o znanstvenih zadevah, morate razumeti
teorijo, ki stoji za njimi.

Spodbujamo zunanjo verifikacijo naših odkritij. Naše raziskave
brezdimnih izdelkov so objavljene v strokovnih revijah, znanstvene
ugotovitve pa podpremo z javno objavo svojih znanstvenih podatkov.
Aktivno sodelujemo z zunanjimi raziskovalci in ob njihovih odkritjih tudi
ukrepamo.

Preberite več

na vrednote znanstvene integritete.

PMI 7-C: Predpisi, razvoj in
izdelava izdelkov družbe PMI
PMIScience.com
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DAVČNI PREDPISI
IN TRGOVANJE

davčni predpisi in trgovanje
Kaj delamo

Kako to dosežemo

Kaj si moramo zapomniti

Pomagamo pri preprečevanju
nezakonite prodaje naših izdelkov
in zlorabe sredstev družbe.

Naše poslovne prakse so zasnovane tako, da preprečujejo
zlorabe s strani kriminalcev. Pranje denarja je postopek, s katerim

Poznavanje strank in drugih davčnih in
trgovinskih standardov vam pomaga opraviti
delo hitreje, nam pa lahko prihrani številne
težave. Prakse družbe za preverjanje strank in drugih

Številni kadilci po vsem svetu imajo
najraje naše blagovne znamke. To je
očitno dobro, vendar pa po drugi strani
spodbuja kriminalce, da tihotapijo naše
izdelke in trgujejo z njimi v nasprotju
s carinsko in davčno zakonodajo ali
da našo družbo uporabljajo za pranje
denarja. Standardi PMI glede tega so
popolnoma jasni: Ne dopuščamo,
ignoriramo, omogočamo ali podpiramo
tihotapstva ali pranja denarja. Sodelujemo
z vladnimi organi, da preprečimo
nezakonito prodajo naših izdelkov. Da bi

posamezniki ali družbe poskušajo prikriti vir nezakonitih sredstev ali na kak
drugačen način prikazati, da imajo takšna sredstva zakonit izvor. PMI ravna
v skladu z zakoni o preprečevanju pranja denarja tako, da izvaja določene
postopke, s katerimi se izogiba sprejemanju gotovine ali denarnih
ustreznikov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj. Zaradi preprečevanja tihotapstva
naše pridružene družbe nadzorujejo obseg prodaje strank in ukrepajo
takoj, ko posumijo v nezakonito preusmerjanje naših izdelkov.

Preverjamo svoje nove potencialne stranke, dobavitelje
in zunanje proizvajalce. Poslujemo samo s tistimi, ki delijo naše

zunanjih izvajalcev se vam lahko zdijo dokaj zapletene in
vam lahko vzamejo precej časa, vendar pa prispevajo k
našemu učinkovitejšemu in zakonitemu poslovanju. ZDA in
druge države omejujejo poslovanje s številnimi državami in
tisočimi posamezniki, ta seznam pa se vsak dan spreminja.
Naš sistem nam pomaga preprečiti kršitve in zbrati podatke,
ki jih bomo potrebovali, da odgovorimo na vladno zahtevo.

standarde glede skladnosti in integritete. Služba za notranji nadzor
uporablja postopek za odkrivanje potencialnih težav s poslovnimi partnerji.
Ker moramo pri svojem poslovanju spoštovati trgovinske sankcije,
dvakrat preverjamo, ali se proti državam, režimom, organizacijam ali
posameznikom, s katerimi poslujemo, ne izvajajo trgovinske sankcije. Tako
preverjanje je treba opraviti pred sklenitvijo novega poslovnega razmerja.

ohranili verodostojnost na tem področju,
moramo biti pozorni na vse dejavnosti

Ravnamo v skladu z omejitvami proti bojkotu. V skladu z zakoni

ali prakse, ki bi lahko ogrozile naše

ZDA mora družba PMI ameriško vlado obvestiti o vseh zahtevah glede
tujih bojkotov, ki so v nasprotju s politiko ameriške vlade, in v takih bojkotih
ne sme sodelovati. Zaposleni se morajo vzdržati vsakega ravnanja,
zagotavljanja kakršnih koli informacij ali dajanja kakršnih koli izjav, ki bi jih
bilo mogoče obravnavati kot sodelovanje v nezakonitem tujem bojkotu.
Veljavne informacije o prepovedanih mednarodnih bojkotih lahko dobite
pri pravni službi.

Preberite več

standarde.

PMI 9-C: Poznajte svoje
dobavitelje
PMI 10-C: Poznajte svoje stranke
in delujte proti preusmerjanju
PMI 11-C: Sprejemljive oblike
plačil
PMI 15-C: Obdavčevanje
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NAVZKRIŽJE INTERESOV,
DARILA IN REPREZENTANCA

Navzkrižje interesov, darila in reprezentanca
Kaj delamo

Kako to dosežemo

Kaj si moramo zapomniti

Sprejemamo poštene in objektivne
odločitve.

Razkrivamo morebitna navzkrižja interesov. Vaše zasebno
življenje mora tako tudi ostati. Družba spoštuje vašo zasebnost, vendar
pa mora biti seznanjena z vsemi razmerami, v katerih bi se vaši osebni
interesi lahko prepletali z vašimi poklicnimi obveznostmi. Vsa morebitna
navzkrižja interesov morate prijaviti službi za skladnost poslovanja
in etičnost, četudi menite, da pri reševanju težave ne potrebujete
pomoči. Večina med nami ima previsoko mnenje o svoji sposobnosti
sprejemanja nepristranskih odločitev v razmerah, ko so naši osebni
interesi v medsebojnem nasprotju. Svojo nepristranskost lahko najbolje
preizkusite tako, da v reševanje težav vključite druge, ki običajno lahko
pomagajo pri odpravljanju navzkrižja.

Postopek za razkrivanje navzkrižja interesov je preprost,
zaupen in pravičen. Družba je svojim zaposlenim zagotovila

Navzkrižje interesov nastane, kadar se osebne,
finančne ali politične dejavnosti zaposlenega
prepletajo z njegovimi delovnimi obveznostmi.
Večina navzkrižij interesov vključuje osebno
razmerje, recimo bližnjega sorodnika,
zaposlenega v podjetju, ki želi poslovati z
družbo PMI. Naše poslovne odločitve morajo
vedno temeljiti na tem, kar je najboljše za
PMI, ne pa za nas osebno. Obstoj navzkrižja
interesov sam po sebi ne predstavlja vedno
težave. Naši predpisi glede navzkrižja interesov
spodbujajo pošteno odločanje z razkrivanjem,
obravnavanjem in odpravo morebitnih
navzkrižij, ki lahko vplivajo na našo poklicno
nepristranskost. Podobno naša pravila o darilih
in reprezentanci prepovedujejo sprejemanje
ali ponujanje česar koli, kar bi lahko vplivalo
na našo strokovno presojo. To pomeni, da se
lahko zanesemo drug na drugega, da bomo
sprejeli dobre odločitve in tako gradili naš

Preberite več

ugled družbe, ki pošteno posluje.

PMI 13-C: Navzkrižja interesov
PMI 14-C: Odnosi z vladnimi
uradniki in poslovnimi partnerji.
Politično delovanje

Ne ponujajte daril ali reprezentančnih uslug, če to
lahko ogrozi vašo strokovno presojo. Zagotavljanje daril in
reprezentančnih uslug je legitimen način za vzpostavljanje poslovnih
odnosov in izražanje spoštovanja. Vendar pa daril in reprezentančnih
uslug ne smete uporabljati z namenom, da bi vplivali na nepristranskost
oseb, s katerimi poslujemo. Posebnosti so opredeljene v naših pravilih
o darilih. Vedno se zanašajte na dobro presojo in ne podarjajte stvari, ki
so preveč razkošne ali neobičajne oziroma s katerimi bi lahko spravili
v zadrego svoje sodelavce ali družbo. Ne sodelujte v kakršnem koli
reprezentančnem dogodku, ki je nespodoben ali spolno usmerjen. Na
splošno velja, da morate pridobiti odobritev za dajanje daril, katerih
skupna vrednost v enem koledarskem letu presega 250 USD; povezane
družbe lahko postavijo nižje omejitve.

Ne sprejemajte daril ali reprezentančnih uslug, ki bi lahko
vplivale na vašo poklicno nepristranskost. Ne sprejemajte
stvari, ki so v nasprotju s pravili družbe o darilih ali s katerimi bi
lahko spravili v zadrego svoje sodelavce ali družbo. Morda boste za
sprejemanje daril ali reprezentančnih uslug, ki v enem koledarskem letu
presegajo določeno vrednost, morali pridobiti odobritev, zato morate
preveriti ustrezne prakse družbe PMI ali lokalne omejitve.

preprosta orodja za razkrivanje navzkrižja interesov. Večina morebitnih
navzkrižij interesov se dejansko odpravi tako, da se za osebe, vključene
v tako navzkrižje, določijo ustrezni pogoji. Vaše razkritje navzkrižja
interesov bodo pregledale izključno osebe, ki morajo biti seznanjene s
takim navzkrižjem.

Kdo šteje za bližnjega sorodnika? »Bližnji sorodnik« so lahko
življenjski partner, starši in krušni starši, otroci in posvojenci, bratje
in sestre, polbrati in polsestre, nečaki in nečakinje, tete in strici, stari
starši, vnuki in sorodniki zakonskega partnerja. Pravila »bližnjega
sorodnika« veljajo tudi za tiste, s katerimi ste v tesnem osebnem
razmerju. Če niste prepričani, ali osebo lahko štejete za »bližnjega
sorodnika«, se obrnite na službo za skladnost poslovanja in etičnost.

Pravil o darilih ne upoštevajte v primerih, ko nikogar ne
obdarujete. Poskrbite, da boste razumeli, kaj je darilo. Pri naših
stikih z oblikovalci politik in drugimi osebami, s katerimi se srečamo pri
svojem delu z brezdimnimi izdelki, občasno za seboj pustimo napravo
ali omejeno količino potrošnih izdelkov, ki niso za osebno rabo,
temveč za seznanjanje ali preizkušanje. Poskrbite, da boste razumeli
pravila, ki se nanašajo na predmete in izdelke, ki jih pustimo za seboj.

Prijava navzkrižja interesov
Uporabite lahko naš spletni obrazec ali pa se neposredno
obrnete na službo za skladnost in etičnost. Obvestite
svojega nadrejenega, razen če menite, da mora zadeva
ostati zaupna.
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ODGOVORNOST
DOBAVNE VERIGE

ODGOVORNOST DOBAVNE VERIGE
Kaj delamo

Kako to dosežemo

Kaj si moramo zapomniti

Zavezani smo dolgoročni
rasti.

Prizadevamo si zmanjšati naš ogljični odtis. Imamo

Sodelujemo z dobavitelji, ki so tako kot mi zavezani
zagotavljanju skladnosti in integritete. Naša izbira

Doseganje dolgoročne rasti je
odvisno od trajnostnega delovanja
naše notranje in zunanje dobavne
verige. Prizadevamo si zmanjšati
vpliv naših dejavnosti na okolje in
zagotoviti trajnost naravnih virov,
od katerih smo odvisni.
Občutljivi smo na problematiko
dela otrok in prisilnega dela, zato
sodelujemo pri njenem reševanju.
S takim ravnanjem izboljšujemo
naše poslovne rezultate, kot tudi
kakovost življenja ljudi v skupnostih,

zastavljene letne, petletne in dvajsetletne ciljne vrednosti, na
katere želimo zmanjšati ogljični odtis naše dobavne verige.
Naše pobude se nanašajo na trajnost na področju kmetijske
proizvodnje, kar vključuje krčenje gozdov, potrošnjo vode
in energije, recikliranje in emisije ogljikovega dioksida. Naš
napredek na tem področju razkrivamo letno.

dobaviteljev in partnerjev v dobavni verigi ter načini njihovega
poslovanja vplivajo na naš ugled in poslovanje. Če ste pred izbiro
novega dobavitelja ali ponovno ocenjujete že obstoječega, se
prepričajte, da razume naša načela poslovanja in bodite pozorni na
vsako ravnanje, ki bi lahko ogrozilo naše standarde.

Prizadevamo si odpraviti vse zlorabe dela otrok
ter prisilnega in drugih oblik dela v naši dobavni
verigi. Ne dopuščamo dela otrok ali prisilnega dela, zato
ne zaposlujemo otrok ali dovoljujemo prisilnega dela v naši
družbi. Skupaj s kmeti delamo na razvoju dobrih kmetijskih
praks, s katerimi lahko izboljšajo trajnost svojih pridelkov.
Pričakujemo, da bodo kmetje izvajali zahteve, določene
v našem Kodeksu delovnih praks v kmetijstvu. Z našim
programom dobrodelnih dejavnosti prispevamo k ustvarjanju
priložnosti v podeželskih skupnostih.

v katerih poslujemo.

Preberite več

Od svojih dobaviteljev pričakujemo, da bodo
dosledno in transparentno upoštevali načela
odgovornega iskanja virov. Pri družbi PMI si
Kodeks delovnih praks v
kmetijstvu družbe PMI
PMI 8-C: Varstvo okolja, zdravje,
varnost in zaščita pri delu
PMI 12-C: Dobrodelni prispevki

prizadevamo poslovati v skladu z mednarodno priznanimi
načeli o človekovih pravicah, upravljanju z okoljem, poslovni
integriteti in boju proti korupciji. Prepričani smo, da bo
trud, ki smo ga skupaj s svojimi dobavitelji vložili v razvoj
bolj trajnostno naravnane dobavne verige, ponudil mnogo
priložnosti za krepitev naših poslovnih razmerij in ustvarjal
vrednost za naše družbe.

Načela odgovornega iskanja
virov družbe PMI
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Dolžnosti nadrejenega

Dolžnosti nadrejenega
Kultura poslovanja v naši organizaciji vpliva na naša dejanja.
Na poslovno kulturo vplivajo številni dejavniki. Način našega dela v ekipah, pošten ugled, pravičnost organizacije,
spoštovanje, ki ga imamo drug do drugega in do potrošnikov, razumevanje poslovnih politik, konkurenčni pritisk in celo govorice –
vse to tako ali drugače vpliva na ustvarjanje naše poslovne kulture. Za oblikovanje poslovne kulture in delovnega okolja svojih ekip
so še posebej odgovorne osebe, ki jim je družba zaupala nadzorovanje drugih.

poznajo in razumejo ta vodnik ter načela in prakse poslovanja družbe PMI, ki so pomembni za
njihovo delovno mesto;
Vsi nadrejeni
morajo zagotoviti,
da njihove ekipe:

razumejo, da se ta vodnik ter načela in prakse poslovanja družbe PMI pravično in dosledno
uporabljajo;
lahko svobodno prijavijo težave glede skladnosti poslovanja in etičnosti in od družbe pričakujejo
posluh za njihove težave;
vidijo, da poslujemo z dostojanstvom, odkritostjo, poštenostjo in spoštovanjem.

Za ohranitev ustrezne poslovne kulture je treba storiti veliko več, kot le zahtevati od zaposlenih, da ravnajo v skladu s
predpisi. Za to je v prvi vrsti potrebno verodostojno vodstvo. Pokažite, kaj pomeni dostojanstveno ravnanje. Pridobite zaupanje svoje ekipe in se z
njimi pogovorite o vprašanjih, ki so tema tega vodnika. Sprašujte, prisluhnite njihovim mnenjem in delujte v skladu njimi.

Za nadzorovanje drugih je potreben pogum. Doslednost in kredibilnost gresta z roko v roki. Zapomnite si, da glavna vloga vodje ni ugajanje
večini ali izrazito težavnemu članu ekipe; glavna vloga je navdihovanje drugih, ustvarjanje občutka skupnosti in konstruktivno postavljanje izzivov.
Če se zaposleni odloči prijaviti domnevno neustrezno ravnanje, izpolnjuje svojo dolžnost, zato morate z njim ravnati
spoštljivo. Prosimo, da ne preiskujete samih sebe. Nemudoma se obrnite na službo za skladnost poslovanja in etičnost, da bo družba takšno težavo
objektivno obravnavala.

Zaupanje mora biti vzajemno. Če menite, da bi vaš nadrejeni moral storiti več za vzpostavljanje kulture etičnosti in skladnosti poslovanja, se o
tem pogovorite z njim ali z drugimi uslužbenci v družbi.
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UPORABA IN ODSTOPANJA
Določbe tega vodnika so obvezujoče za vse zaposlene v družbi PMI, njene uslužbence in direktorje ter za vse osebe,
ki vodijo poslovanje v našem imenu. Posledice kršitve določb tega vodnika ali načel in praks družbe lahko vključujejo
disciplinske ukrepe, vključno z odpovedjo.
Brez potrditve upravnega odbora ni dovoljeno odobriti odstopanj od katerih koli določb tega vodnika.
Ta vodnik se uporablja v družbi Philip Morris International Inc., njenih neposrednih in posrednih odvisnih družbah,
ki so skupaj poimenovane Philip Morris International, PMI ali družba.
© Philip Morris International Management SA
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