КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ УСПІХУ
КОДЕКС ПОВЕДІНКИ PMI

ЗВЕРНЕННЯ НАШОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Шановні колеги!
У PMI нас об’єднує спільна мета — здійснити бізнес-трансформацію, що змінить галузь.
Це хвилюючий час для PMI, і я пишаюся тим, що маю честь наблизити нашу компанію до
досягнення нашого бачення — майбутнє без тютюнового диму.
Як відомо, подібні амбітні починання не позбавлені проблем — трансформація вимагає
ризикувати, боротися з невизначеністю, а іноді й визнавати невдачі. На щастя, у PMI нас
також (що дуже важливо) об’єднує відданість дотриманню вимог, етиці та доброчесності,
що офіційно задокументовано у Посібнику до успіху PMI та нашому Кодексі поведінки.
У межах трансформації PMI та після неї важливо, щоб, стикаючись із викликами, ми
продовжували діяти відповідно до наших фундаментальних основних цінностей —
чесності, поваги та справедливості. Ціна порушення наших основних цінностей велика:
ми ризикуємо втратити довіру, яку заслужили один до одного, у наших споживачів,
акціонерів і членів громад. Тому ми очікуємо виняткових результатів, отриманих
виключно за умови повного дотримання вимог чинних законів і нормативних актів, нашої
внутрішньої політики та цінностей.
У цьому Кодексі представлені наші принципи та викладені правила й вказівки, яких ми
всі в PMI повинні дотримуватися. Якщо у вас виникли запитання чи занепокоєння щодо
нашого Кодексу, зверніться до вашого керівника, бізнес-партнера P&C або партнера з
питань етики та нормативно-правової відповідності.
Дякуємо за вашу постійну прихильність до забезпечення нормативно-правової
відповідності, етики та чесності в PMI.
З повагою,

Яцек Ольчак
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ГОЛОВНІ ІДЕЇ

ГОЛОВНІ ІДЕЇ

Перш ніж діяти, ми повинні подумати про наші дії. Наші рішення мають пройти випробування часом.
Перед прийняттям остаточного рішення ми повинні запитати себе, чи відповідає воно принципам ведення бізнесу
компанії PMI та :
належним етичним принципам;

Що ми робимо

положенням цього Керівництва; та
вимогам законодавства.
Ці фундаментальні основи є непорушними. Закони можуть бути нелогічними, ми можемо не погоджуватися з ними,
але ми все одно їх дотримуємося. Конкуренти можуть занижувати стандарти, але ми все одно поважаємо власні.
Крім цього, важливим є те, що ми розуміємо, що правил недостатньо; вони не замінюють необхідності прийняття
рішень на основі належних етичних принципів.
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ГОЛОВНІ ІДЕЇ

Для прийняття рішень на основі належних етичних принципів потрібні чесність, повага та
справедливість. Ці спільні етичні цінності є частиною способу ведення бізнесу компанією PMI. Вони об’єднують
нас як співробітників PMI та дають нам настанови, і є основою цього Керівництва.
Чесність. Все зводиться до довіри: чи можуть і чи повинні люди в компанії та за її межами вірити
нам; чи відповідають наші слова діям? Очевидно, що нікому не хочеться співпрацювати, радитися або
купувати продукцію в того, хто викривляє факти або намагається обдурити інших. Ми розуміємо, що для
досягнення довіри потрібно діяти щиро без приховування фактів.

Як ми це робимо

Повага. Усі люди, а також і їхні ідеї, заслуговують на повагу. Повага означає гідність, сприйняття, здатність
до співпереживання та співчуття. Палка суперечка, виклик, навіть конфлікт є рушійною силою прогресу у
випадках, коли присутня повага; за її ж відсутності – це шлях до руйнації.
Справедливість. Що здається справедливим для однієї людини, може не виявитися таким для інших.
Щоб бути справедливим, потрібно думати про всіх, хто бере участь у прийнятті певного рішення або
на кого воно вплине. Щоб бути справедливим, необхідно враховувати обставини всіх людей, з якими
ви співпрацюєте. У деяких ситуаціях, щоб бути справедливим, потрібно добре подумати та докласти
чимало зусиль. Можуть виникати і непевні ситуації. Несправедливо застосовувати правила по-різному,
наприклад ігнорувати людей чи їхні ідеї через стать, національність, релігійні переконання, сексуальну
орієнтацію або інші подібні фактори.
Для прийняття рішень на основі належних етичних принципів також потрібно змінити свій
світогляд. Думки інших людей є важливими. Наші клієнти, колеги та громадськість зацікавлені в тому, що ми
робимо. Кожному з них потрібна довіра до наших слів і вчинків. Перш ніж діяти, ми повинні запитати себе, чи не
суперечать наші дії цінностям інших людей. Ми розуміємо те, що не всі погоджуватимуться з нашими вчинками,
але ми завжди маємо бути впевненими в тому, що наші дії є чесними, ввічливими та справедливими.

ГОЛОВНІ ІДЕЇ

Реальність може змусити нас упустити очевидне. Тиск, втома і повсякденна робота уповільнюють наш процес
прийняття рішення. Ми всі відволікаємося, і в кожного в нас бувають миті, коли ми дивимося на ситуацію крізь рожеві
окуляри. Перш ніж діяти, зупиніться та подумайте, чи відповідають ваші дії принципам ведення бізнесу PMI – ідеям
цього Керівництва, вимогам законодавства та належним етичним принципам. Завжди є час подумати, перш ніж
прийняти остаточне рішення.

Що нам
слід пам’ятати

Правила не замінюють собою необхідності бути розсудливим. Правила можуть суперечити меті, заради якої
вони створені. Розсудливість допомагає захиститися від таких невідповідностей. Якщо закон або правило компанії за
своєю суттю є нелогічним, висловіть свою думку, щоб ми могли знайти можливість змінити його. Ви повинні розуміти,
що доки зміни не відбудуться, ми виконуємо чинні закони та правила, тому що наша повага до верховенства права є
щирою.
Жоден з нас не має відповідей на всі запитання. І це нормально – за умови, що ми зробимо все, щоб знайти
найкращі відповіді. Ми робитимемо це всі разом. Обговоріть свої труднощі здійснення певного вибору з іншими.
Розсудливість – це вміння, яке вдосконалюється шляхом залучення інших людей і врахування різних точок зору.
Пам’ятайте, що це потрібно не лише вам як особистості; коли ви взаємодієте з іншими, ви допомагаєте нам усім
навчатися.
Помилки – це те, з приводу чого ми висловлюємося, з чого ми засвоюємо урок і що ми визнаємо.
Ми всі робимо помилки. Вони навіть можуть бути корисними, якщо про те, що сталося, знають потрібні люди і якщо
були внесені корективи на основі цього досвіду. Проте слід розуміти, що існує різниця між помилкою та зневагою
до нашого способу ведення бізнесу – ігнорування законодавства, принципів цього Керівництва та наших спільних
етичних цінностей. Зневага ставить під загрозу всіх нас, тому їй немає місця в нашій компанії.
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ОБОВ’ЯЗОК
ВИСЛОВЛЮВАТИСЯ

ОБОВ’ЯЗОК ВИСЛОВЛЮВАТИСЯ
Що ми робимо

Як ми це робимо

Що нам слід пам’ятати

Коли щось можна поліпшити
або виправити, ми вживаємо
заходів.

Діліться своїми ідеями та досвідом про те,
як поліпшити щось. Якщо вимога або процес
ускладнює вашу ефективну роботу чи здається
занадто складним для певної мети, наголосіть на
цьому. Правила та процеси повинні бути логічними
й допомагати вам робити свою роботу. Ви також
повинні говорити, якщо відчуваєте, що не було
вжито заходів для захисту компанії від потенційного
ділового, юридичного ризику або ризику зміни
законодавства.

Ми вивчаємо звіти про можливі порушення. Відділ з питань етики та
відповідності провів навчання для співробітників кількох функціональних відділів,
щоб вони могли розслідувати проблемні питання, що виникають у вас. Стандарти
розслідування PMI регулюють усі розслідування з питань етики та відповідності, і ми
проводимо програму перевірки якості після розслідування, щоб упевнитися в тому,
що процес залишається справедливим, неупередженим і належним.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Якщо ви бачите, що щось йде не
так, ви повинні розповісти про це.
Коли ви висловлюєтеся, компанія
буде слухати та діяти. Також важливо
висловлюватися, щоб поліпшити
ситуацію. Коли ви висловлюєтеся
щиро, PMI буде повною мірою вас
підтримувати.

PMI 16-C: Обов’язок
висловлюватися
Стандарти
розслідування РМІ

Ставте запитання, якщо щось не зрозуміло.
PMI забезпечує всім нам, на кожному рівні
організації, доступ до колег, які можуть відповісти
на запитання, вирішити проблеми та надати
консультації. Якщо ви не впевнені, що робити,
запитуйте – і ви отримаєте допомогу.
Зупиняйте процес, якщо щось іде не так.
Помилки трапляються. Якщо це відбувається,
частина вашої роботи – допомогти їх виправити.
Якщо щось здається неправильним, або здається,
що це Керівництво, якийсь із Наших Принципів і
Практик або закон скомпрометовані, ви зобов’язані
розповісти про це. Ігнорування потенційного
порушення вимог етичності та відповідності може
спричинити те, що відносно невелике питання
переросте у велику проблему, яка в результаті
завдасть збитків вашим колегам і компанії.

Запитуйте, якщо ви не впевнені. Якщо ви занепокоєні тим, що станеться, коли
ви висловитеся, поговоріть з місцевим керівництвом або з представниками Відділу
з питань етики та відповідності. Вони можуть розглянути проблемні питання, що
виникають у вас, і відповісти на будь-які ваші запитання щодо процесу.

Яким чином висловлюватися
Є багато способів висловитися. Зверніться до:
- свого керівника або начальника відділу
- відділу по роботі з персоналом
- юридичного відділу
- відділу з питань етики та відповідності:
+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com
+ Регіонального директора з питань етики та відповідності
+ Директора кластерного підрозділу з питань етики та відповідності
Телефон Довіри, що підтримується третьою стороною, також
доступний цілодобово, сім днів на тиждень, на всіх мовах, на яких
говорять у PMI.
Зв’яжіться зі службою довіри онлайн або по телефону. Місцеві телефонні
номери вказані на вашому Інтранеті. Телефонні дзвінки за рахунок абонента
Ви можете використовувати Телефон Довіри анонімно, якщо ви не телефонуєте
з однієї з небагатьох країн, де місцеві закони обмежують таку практику. Якщо ви
не впевнені щодо обмежень анонімності у вашому регіоні, запитайте про це за
Телефоном Довіри або зверніться до Юридичного відділу.
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ЧЕСНІСТЬ НА
РОБОЧОМУ МІСЦІ

ЧЕСНІСТЬ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
Що ми робимо

Як ми це робимо

Що нам слід пам’ятати

Ми підтримуємо робоче
середовище, яке є ввічливим,
всеосяжним і безпечним.

Ми ухвалюємо всі рішення, пов’язані
з роботою, на підставі досягнень.
Не обмежуйте можливість людей зробити свій
внесок або отримати підвищення через вік,
обов’язки щодо догляду за дітьми, інвалідність,
етнічну приналежність, стать, сексуальну
орієнтацією, релігію, вагітність або через інші
захищені ознаки.

Зупиніться та прислухайтеся. Поведінка може бути нечемною та егоїстичною,
навіть якщо це ненавмисно. Люди іноді ненавмисно ображають інших і створюють
труднощі в компанії, тому що вони просто не бажають послухати або зрозуміти, як
інші можуть почуватися або реагувати. Наприклад, якщо ви спіймали себе на думці
та почали вести себе так, ніби ви найрозумніший, а в інших немає хороших ідей,
можливо, ви демонструєте неповагу та нерозуміння до оточуючих. Цим ви можете
образити їх і абсолютно не звернути уваги на глибокі ідеї.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Усі ми повинні мати рівні шанси
зробити свій внесок і досягти
успіху на основі результатів нашої
роботи. Кожний отримує від цього
користь. Дискримінація, домагання
та небезпечні умови праці є
несправедливими; вони суперечать
тому, як ми ведемо бізнес.

PMI 2-C : Чесність на
робочому місці
PMI 8-C: Охорона праці,
здоров’я, навколишнього
середовища та безпеки
(ОП та НС)

У нашій компанії немає місця домаганням.
Ставтеся до інших з повагою. Не припускайте
агресивної, принизливої або образливої
поведінки. Словесна образа, знущання, небажані
сексуальні домагання, залякування та агресивна
поведінка – приклади неналежної поведінки.
Насильство та погрози насильством, звичайно ж,
також неприпустимі.
Зробіть безпеку пріоритетом. Захищайте
себе та оточуючих людей від травм, дотримуючись
усіх правил компанії та уряду щодо охорони
здоров’я, захисту та безпеки. Повідомляйте
своє керівництво про всі реальні та потенційні
травми. Небезпечно та неприпустимо працювати
у стані сп’яніння або інтоксикації, спричинених
легальними або нелегальними речовинами, у тому
числі алкоголем або ліками та наркотиками за
рецептом лікаря. Не приносьте зброю на робоче
місце та не носіть її під час вирішення справ
у компанії, якщо ви не отримали спеціальний
дозвіл, щоб робити це в рамках практик компанії.

Іноді люди нічого не говорять через свій страх або з поваги до вас, але
все одно вони почуваються ображеними. Навчіться відрізняти того, хто
мириться з образою, але страждає, від того, хто підтримує таке ставлення. Будьте
справедливими до інших, враховуючи, що саме ваша реакція може показати ваше
ставлення. Якщо вам щось не подобається або ви вважаєте, що хтось неправильно
вас зрозумів, скажіть це – не очікуйте, що інші повинні здогадатися, що ви відчуваєте
або що ви мали на увазі.
Люди повинні відчувати, що можуть вільно висловитися на роботі.
Наш бізнес отримує користь від широкого спектру підходів і думок. Ми сприяємо
різноманітному і всеосяжному середовищу, де всі співробітники відчувають себе
комфортно. У всіх нас різні потреби та стилі, і ми повинні йти на справедливі
компроміси, щоб пристосуватися до цих відмінностей.
Наші стандарти застосовуються також поза межами офісу. Віддалені
місця роботи, виїзні зустрічі, ділові поїздки та громадські заходи команди – все це
ситуації, пов’язані з роботою. Наприклад, правила проти домагання поширюються
на поведінку під час виїзної вечірки з приводу виходу на пенсію. В усіх ситуаціях ви
повинні оцінювати, як ваша поведінка може вплинути на колег і репутацію компанії.
Членство співробітника в організаціях. Ми поважаємо право співробітників
вступати або не вступати до профспілок і представницьких організацій за їх власним
вибором.
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МАРКЕТИНГ
І ПРОДАЖІ

МАРКЕТИНГ І ПРОДАЖІ
Що ми робимо

Як ми це робимо

Що нам слід пам’ятати

Ми постачаємо нашу
продукцію на ринок і продаємо
її відповідально та лише
повнолітнім курцям.

Ми продаємо продукцію повнолітнім
особам, які курять або використовують
продукти без тютюнового диму. Повнолітні
здатні прийняти обґрунтоване рішення щодо куріння
або використання продуктів без тютюнового диму.
Наша продукція, а також діяльність з маркетингу та
продажів призначені для повнолітніх, які курять або
перейшли на продукти без тютюнового диму. Як одна
з провідних тютюнових компаній ми маємо робити
свій внесок у запобігання використанню наших
продуктів серед неповнолітніх.

Усі маркетингові заходи мають пройти процедуру
погодження. Оскільки ми повинні відповідати дуже високому
рівню, наш процес поєднує довіру та повагу до особистого
судження й творчості з відповідною перевіркою. До розгляду
запропонованих маркетингових заходів ми залучаємо людей, що
займають різні посади та мають різний досвід.

Наші бренди є одними з найцінніших
у світі. Ми вкладаємо креативність
та інноваційні ідеї в розвиток і
підтримку цінності бренду. У той же
час ми знаємо, що тютюнові вироби
створюють ризик для здоров’я
споживачів.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Таким чином, ми беремо участь тільки
в діяльності з маркетингу та продажів,
орієнтованій на повнолітніх осіб, які
курять або використовують продукти
без тютюнового диму.

PMI 4-C: Маркетинг і
продаж тютюнових виробів,
що згорають
PMI 7-C: Регулювання,
розробка та виробництво
продукції PMI
Рекомендації про перехід
на використання IQOS

Ми повідомляємо споживачів про вплив
нашої продукції на здоров’я. Уся реклама та
упаковка для споживачів повинні мати попередження
про шкоду здоров’ю, навіть якщо закон не вимагає
цих попереджень.
Маркетинг має бути чесним і точним.
Інформація або заяви щодо нашої продукції в наших
маркетингових і торгових матеріалах повинні
базуватися на фактах. Заяви щодо впливу продукту на
здоров’я мають бути підкріплені науковими доказами,
які ми робимо доступними для громадськості.

Традиційні продукти та продукти без тютюнового
диму є абсолютно різними за своєю суттю. Наші основні
принципи, викладені в розділі «Як ми це робимо», застосовуються
до всіх продуктів, але ці принципи реалізуються за допомогою
конкретних правил і процесів, характерних для традиційних
продуктів і продуктів без тютюнового диму. Наприклад, правило
PMI 4-C застосовується до традиційних продуктів, тоді як
Рекомендації про перехід призначені для наших електронних
продуктів з технологією нагрівання тютюну.
Нас також оцінюють на підставі діяльності третіх осіб.
До діяльності з маркетингу та продажів часто залучають третіх
осіб, зокрема агенції, хостес і коучів. Їхні дії впливають на нашу
компанію так само, як наші власні дії. Якщо ви працюєте з третіми
сторонами в межах маркетингу та продажів, інформуйте їх про
наші принципи та будьте на сторожі щодо всього, що може
скомпрометувати наші цінності або порушити правила.

Ми поважаємо закон. Закони в сфері маркетингу
і продажу часто складні, і щоб їх зрозуміти, необхідно
отримати роз’яснення. Ви повинні висловлюватися,
якщо вам відомо про будь-яку діяльність, яка не
відповідає вимогам законодавства або політикам
компанії.
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КОНКУРЕНЦІЯ

КОНКУРЕНЦІЯ
Що ми робимо

Як ми це робимо

Що нам слід пам’ятати

Ми успішні на
справедливому
конкурентному ринку.

Ми діємо незалежно від наших конкурентів.
Навіть не думайте про обговорення або погодження
ціни або розмови на будь-яку іншу делікатну з погляду
конкуренції тему з конкурентами. Якщо ваша робота
вимагає від вас взаємодії з конкурентом, отримайте
пораду від Юридичного відділу про те, як взаємодіяти
правильно. Уникайте розмов про ціни, запуск брендів,
торговельні програми або інші делікатні з погляду
конкуренції теми.

Правильно поводитися означає просити про допомогу.
Правила конкуренції складні та можуть бути нелогічними.
Юридичний відділ і керівництво філії розуміють, що підходить для
вашого ринку, і можуть запропонувати план дій. Перш ніж вживати
заходів, запитайте себе, чи може ваше рішення призвести до підозри
у співпраці з конкурентами, або здаватися таким, що розроблене,
щоб витіснити конкурентів або зробити конкуренцію дорожчою для
них. Якщо так, вам потрібно проконсультуватися з керівництвом і
представниками Юридичного відділу.

Ми не співпрацюємо з бізнес-партнерами,
щоб витіснити конкурентів або нашкодити їм.
Домовленості з клієнтами та постачальниками можуть
бути проблемою, якщо вони витісняють конкурентів
або роблять конкуренцію дорожчою для них, або якщо
вони зашкоджують конкуренції серед дистриб’юторів,
роздрібних продавців або постачальників. Там, де
наша частка ринку значна, ми повинні бути особливо
уважними при взаємодії з торговельними каналами та
каналами постачання.

Будь-яка взаємодія з конкурентами може створити спірні
юридичні питання. Часто найкращим підходом є уникнення
непотрібного контакту з конкурентами, особливо якщо ваша робота
або обставини можуть створити хоча б враження, що обговорюється
ціноутворення, торговельні умови й програми або інші теми, що
стосуються конкуренції. Якщо хтось починає розмову на такі теми,
завершіть розмову. Дайте зрозуміти оточуючим, що ви не хочете
брати участь у будь-яких угодах, що ставлять під сумнів чесну
конкуренцію. Потім негайно зверніться до Юридичного відділу.

Ми активно конкуруємо на основі
якості продукції, споживчих
ідей, інновацій, цін та інших
засобів, які заохочують закони
про конкуренцію. Ми знаємо, що
конкурентний ринок – це добре
для бізнесу та наших споживачів.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

PMI 5-C: Конкуренція

Засоби, за допомогою яких ми конкуруємо, є так само
важливими, як і результати. Деякі засоби збільшення обсягу
продажу та прибутку абсолютно не узгоджуються з тим, як ми ведемо
бізнес. Так само, збір інформації про діяльність наших конкурентів
не обов’язково є правильним вчинком. Тип інформації і те, як ми
отримуємо її, часто підлягає правовим обмеженням. Співпрацюйте
з юристами вашої філії, щоб знати про чинні місцеві обмеження та
дотримуватися їх.
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БОРОТЬБА
З ХАБАРНИЦТВОМ
ТА КОРУПЦІЄЮ

БОРОТЬБА З ХАБАРНИЦТВОМ ТА КОРУПЦІЄЮ
Що ми робимо

Як ми це робимо

Що нам слід пам’ятати

Ми не підкуповуємо нікого,
ніде, з жодної причини.

Ніколи не пропонуйте та не давайте хабар
і не дозволяйте іншим давати хабар від
нашого імені. Ми повинні бути дуже обережними,
коли пропонуємо щось цінне, зокрема гроші,
подарунки, послуги або розваги, які можуть
розглядатися як спроба вплинути на професійні
дії або рішення людини. Використовуйте здоровий
глузд і щоразу, коли ви маєте сумнів, співпрацюйте з
Юридичним відділом, щоб зрозуміти, що ви можете,
а чого не можете.

Перед тим, як пропонувати або дарувати будь-що, що має
вартість, державним службовцям, ознайомтеся з вимогами
PMI і вимогами локального законодавства. Поведінка, яка може
бути доречною на одному ринку, може бути забороненою законом або
неприйнятною на іншому. Наприклад, запрошення службовця на обід
заборонене законом в одних країнах, але є законним в інших країнах.

Хабарництво підриває верховенство
права та послаблює добробут
суспільства. Ми визнаємо, що наша
відмова від участі в корупційній
діяльності може зробити ведення
бізнесу складнішим на деяких
ринках, але хабарництво просто
неприпустиме в PMI.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Наша позиція щодо цього є
послідовною та непохитною; ми
доводимо знову і знову, що можемо
в кінцевому рахунку досягти наших
бізнес-цілей, не застосовуючи
неприйнятні для нас методи.

PMI 14-C: Взаємодія
з державними
службовцями та бізнеспартнерами. Політична
діяльність

Не здійснюйте плату за спрощення
формальностей, навіть якщо це дозволено
місцевим законодавством або вважається
«нормою» в суспільстві. Плата за спрощення
формальностей – це номінальна плата або невеликі
подарунки державним службовцям в обмін на
прискорення встановленого процесу або надання
послуги. Якщо ви відчуваєте необхідність або тиск,
щоб здійснити таку плату, не робіть цього. Замість
цього, порадьтеся із Юридичним відділом про те, як
краще чинити в даній ситуації.
Документуйте всі випадки передання
будь-чого цінного державним службовцям.
Ви повинні завжди реєструвати подарунки та
розваги, які ви надаєте державним службовцям. Це
допоможе виконати вимоги законодавства щодо
точного бухгалтерського обліку та відповідних
записів, а також уникнути неправильних вражень.

Що робити, якщо хабар або плата за спрощення формальностей
здається єдиним виходом? Якщо ви вважаєте, що хабар необхідний,
або хтось тисне на вас, щоб ви це зробили, ви повинні розповісти про це.
Компанія буде залучати відповідних спеціалістів, щоб знайти правильний
вихід. Ми часто можемо вирішувати проблеми, звернувшись до вищих
рівнів державних або бізнес-установ. Ми будемо відмовлятися від ділових
можливостей або переглядати цілі в ситуаціях, коли ми не можемо вирішити
поточну проблему.
Визначення поняття «державний службовець» може вас
здивувати. Ви повинні бути особливо обережні при взаємодії з
державними службовцями. Це важливо, тому що закони мають дуже
конкретні вимоги, пов’язані із взаємодією з державними службовцями.
Державні службовці – це загальнодержавні й місцеві чиновники та
політичні діячі. Визначення може також включати співробітників державних
підприємств, таких як журналісти, які працюють на державні газети, або навіть
керівника автозаправної станції, що знаходиться у державному володінні.
Треті сторони повинні дотримуватися наших правил. Будь-яка третя
сторона, яка взаємодіє з державними службовцями від нашого імені, повинна
дотримуватися тих же правил, що й ми, та утримуватися від дачі хабарів
(безпосередньо або через посередників).
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ЗАХИСТ
ІНФОРМАЦІЇ

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Що ми робимо
Ми захищаємо інформацію
задля дотримання правил
конкуренції, норм етики та
законності.
У більшості випадків обмін
інформацією – це добре, але
іноді це просто неправильно.
Подумайте про інформацію, яку
ви використовуєте, і ознайомтеся
з конкретними обов’язками щодо
її збору, обробки, зберігання та
розповсюдження.

Як ми це робимо
Захищайте конкурентну перевагу, отриману в
результаті нашої сумлінної праці. Якщо інформація
дає конкурентну перевагу, або якщо вона потрібна
конкуренту, імовірно, що ця інформація є комерційною
таємницею, яку потрібно захищати. Приклади
інформації, що є комерційною таємницею, включають
специфікації для нових продуктів і технологій, стратегії
маркетингу та корпоративних відносин, науководослідні дані, бюджети та іншу фінансову інформацію.
Захищайте наші права інтелектуальної
власності. Є багато способів для того, щоб гарна ідея
втратила свою цінність, якщо вона не захищена. Перш ніж
поділитися нашою інтелектуальною власністю з будьким поза межами PMI, включаючи партнерів, перевірте,
чи вжито належних заходів для захисту інтелектуальної
власності. Співпрацюйте з Юридичним відділом, щоб
зрозуміти, як авторські права, патенти, товарні знаки та
інші форми прав інтелектуальної власності захищають
цінність наших ідей і результатів роботи.

Поважайте людей, дані яких ви збираєте та
використовуєте. Афілійовані особи PMI мають право
збирати персональні дані і використовувати їх для стандартних
бізнес-цілей (наприклад, цілей відділу по роботі з персоналом,
маркетингового відділу тощо), але тільки за умови дотримання
основних правил щодо захисту персональних даних.
Основні правила:
1) Вказуйте чітку, законну, прийнятну бізнес-ціль щодо
використання персональних даних, яка не є неправомірним
посяганням на їх приватність.
2) Повідомляйте людей про ціль.
3) Використовуйте інформацію чесно, не використовуйте більше
інформації, ніж потрібно для досягнення мети, і видаляйте (або
робіть анонімною) інформацію після досягнення цілі.
4) Вживайте належних заходів безпеки для запобігання
несанкціонованому доступу.
5) Забезпечуйте точність інформації та надавайте до неї доступ
людям, яких вона стосується, за їхнім запитом; та
6) Впевніться, що треті сторони зобов’язані захищати інформацію
так само, як і наша Компанія.
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Як ми це робимо (продовження)
Не беріть участь і не сприяйте операціям з використанням
внутрішньої інформації. Ви можете володіти інформацією, яка
є недоступною для громадськості та яку розсудливий інвестор
вважатиме важливою для ухвалення рішення щодо купівлі або продажу
цінних паперів. Етичні принципи та вимоги законодавства забороняють
використання цієї інформації для купівлі або продажу цінних паперів
або розголошення її іншим особам (вашому чоловіку чи дружині,
співробітнику, другу, брокеру тощо). Корпоративний секретаріат
юридичного відділу допоможе вам зрозуміти, що таке використання
внутрішньої інформації для операцій з цінними паперами, а також дасть
відповіді на будь-які ваші запитання.
Поважайте конфіденційність і права інтелектуальної
власності інших. Не крадіть чужі секрети або майно – інтелектуальне
чи будь-яке інше. Це стосується як значних речей, таких як секретні
процеси іншої компанії, так і дрібниць, таких як захищене авторським
правом зображення, знайдене в Інтернеті.
Будьте обережні з ідеями, про які ви випадково дізналися.
Якщо хтось за межами компанії приходить до вас та розкриває
певну ідею, негайно звертайтеся до Юридичного відділу, перш ніж
використовувати таку ідею або ділитися нею. Такі дії значно знижують
ризик того, що третя сторона привласнить собі ідею, яку ми вже маємо,
або буде стверджувати, що ми вкрали ідею.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Що нам слід пам’ятати
Якою би не була інформація – конфіденційною чи ні – усе, з чим
ми працюємо, необхідно співвідносити з етичними принципами,
законодавством та положеннями цього Керівництва. Пам’ятайте,
що, хоча втрата конфіденційної інформації може призвести до ускладнень,
сама інформація не повинна їх викликати. Ми захищаємо інформацію з
комерційних, правових і етичних причин – ми не приховуємо те, що люди
мають право знати, якою б неприємною не була ця інформація.
Необачність – це головна причина втрати інформації. Іноді це
може бути просто вкрадений ноутбук або USB-пристрій з незашифрованою
інформацією чи розмова на конфіденційну тему в поїзді. В інших випадках
це може бути надмірне бажання налагодити співпрацю із зовнішніми
партнерами без вжиття належних заходів безпеки для захисту інформації.
PMI 1-C: Організація
документообігу компанії

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Методи, що використовуються для викрадення інформації,
постійно змінюються. Наша технологія може допомогти захистити
інформацію, але по-справжньому можете захистити її тільки ви. Будьте
недовірливими. Ви повинні знати людину, з якою ви співпрацюєте,
і пам’ятати, що видавати себе за співробітника PMI – це улюблений трюк,
який використовують злочинці для викрадення нашої інформації.

PMI 3-C: Захист
персональних даних
PMI 6-C: Права
інтелектуальної власності
PMI 17-C: Операції з цінними
паперами з використанням
Суттєвої внутрішньої
інформації
PMI 18-C: Використання
комп’ютерних технологій
PMI 18-CG2: Cоціальні медіа
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ЗАЯВИ ТА
ЗАПИСИ КОМПАНІЇ

ЗАЯВИ ТА ЗАПИСИ КОМПАНІЇ
Що ми робимо

Як ми це робимо

Що нам слід пам’ятати

Ми спілкуємося чесно,
справедливо та ввічливо.

Наша фінансова звітність точна та зрозуміла. Інвестори
ухвалюють рішення на основі того, що ми говоримо. Наша фінансова
звітність та інша фінансова інформація, яку ми надаємо регуляторним
органам і громадськості, повинна давати зрозумілу та повну
картину нашої діяльності. Проконсультуйтеся з нашим Відділом
зв’язків з інвесторами, перш ніж надати інформацію, що не доступна
широкій громадськості або ділову інформацію члену інвестиційного
співтовариства.

Ми всі представляємо компанію PMI. Лише деякі
з нас мають відповідні знання та повноваження робити
заяви для ЗМІ, інвесторів, уряду або наукових установ;
але всі ми взаємодіємо з громадськістю. Пам’ятайте, що
ми спілкуємося чесно та не робимо заяв, пов’язаних зі
здоров’ям, без наукових доказів навіть у колі сім’ї та друзів.

Віра громадськості в нашу
чесність має важливе значення
для забезпечення довготривалої
стійкості нашого бізнесу. Для
підтримання цієї довіри все
наше зовнішнє спілкування,
як офіційне, так і неофіційне,
має бути чесним, належним і
таким, що не вводить в оману.
Ми цінуємо такі ж принципи в
нашому внутрішньому спілкуванні
та записах.

Ми розкриваємо інформацію про нашу підтримку. Ми
відверто говоримо про нашу роль у розробці матеріалів, що можуть
впливати на стратегічні рішення, у яких зацікавлена компанія. Під
цим ми розуміємо як результати профінансованої нами роботи щодо
виявлення наслідків нашої продукції для здоров'я, так і представлення
цієї інформації від нашого імені третіми сторонами задля впливу на
політичні рішення. Якщо для когось володіння інформацією про наше
фінансове забезпечення або участь у проекті чи відносинах з кимось
буде суттєвим фактором для прийняття рішення щодо питань, які
стосуються компанії, це означає, що ймовірніше за все ми повинні
розкрити таку інформацію.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Ми ведемо точний бухгалтерський облік і відповідні записи.
Точний бухгалтерський облік і записи не обмежуються сферою нашої
фінансової звітності. Звітність співробітників і компанії про будь-яку
ділову інформацію повинна бути точною, повною та своєчасною.
PMI 1-C: Організація
документообігу компанії
PMI 18-CG2: Соціальні
медіа
PMI 31-C: Спілкування
за межами Компанії та
публічні заяви

Зберігайте документи згідно вимог законодавства та
компанії. Усі філії мають графік зберігання, що встановлює, які
документи ви повинні зберігати та як довго. Ці графіки гарантують, що
бізнес має необхідну інформацію для функціонування, а наша робота
відповідає нормативним вимогам. Якщо ви отримаєте Розпорядження
про заборону на знищення документів, дотримуйтеся його інструкцій і
зберігайте всі документи, як описано в ньому.

Ті ж принципи стосуються й того, як ми
спілкуємося всередині компанії. Подавайте
чесну, точну та вичерпну інформацію у повсякденному
спілкуванні. Витрачайте час, щоб вас зрозуміли. Не
змішуйте факти з особистою думкою. Якщо вам необхідно
висунути гіпотезу на певну тему, поясніть, що саме це
ви і робите. Якщо це не належить до ваших обов’язків,
не давайте юридичні оцінки та не пропонуйте юридичні
висновки в письмовому вигляді.
Ваше приватне використання соціальних медіа
не завжди є дійсно приватним. Не використовуйте
свої сторінки в соціальних медіа для рекламування або
поширення наших брендів традиційних тютюнових
продуктів і продуктів без тютюнового диму. Дотримуйтеся
вказівок компанії з використання соціальних медіа. Ви
повинні розуміти, те, що ви публікуєте в соціальних
медіа, є спілкуванням з громадськістю та може бути
неправильно сприйнято як заява компанії, а не ваші
особисті погляди, або може ненавмисно розкрити
конфіденційну інформацію компанії. Ми не повинні
вводити в оману громадськість або порушувати закони
про інвестиції та конфіденційність.
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ЧЕСНІСТЬ У СФЕРІ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЧЕСНІСТЬ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Що ми робимо

Як ми це робимо

Що нам слід пам’ятати

Ми займаємося науковою
діяльністю, вартою довіри та
високої оцінки з боку людей.

Ми розробляємо продукти без тютюнового диму,
використовуючи об’єктивні, багатогалузеві наукові методи.
Ми дотримуємося відповідних стандартів і Принципів належної
лабораторної практики та Належної клінічної практики під час
створення дизайну дослідження, інтерпретації даних і проходження
нормативно-правової експертизи. Ми беремо на себе ініціативу
розробляти нові методи, якщо їх ще немає. Ми використовуємо
знання та досвід наших науковців у різних галузях для дотримання або
перевершення вимог органів державного контролю та регулювання.

Наші дослідження проводяться без тиску,
націленого на отримання певних результатів.
Наші методи роботи заохочують всіх наших науковців
діяти незалежно та висловлювати свої думки з наукових
питань. Кожна людина, яка працює над науковим
проектом, зобов’язана висловлюватися щодо потенційних
порушень у сфері наукової діяльності.

Наші дослідження допомагають
краще зрозуміти наші продукти. Це
стосується всіх видів нашої науководослідної діяльності, яка виконується
нами та для нас. У цьому розділі
головна увага приділяється продуктам
без тютюнового диму, проте вся наша
наукова робота виконується ретельно,
прозоро та об’єктивно.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Заслужена довіра до нашої
наукової діяльності є необхідною
основою для прийняття наших
продуктів. Ми знаємо, що якщо ми
не дотримуватимемося найкращих
методів або зневажатимемо важливість
чесності у сфері наукової діяльності,
ми не досягнемо успіху.

Наш контроль якості та інші процедури забезпечують
точність та надійність наших даних. Ми маємо міцну, якісну
інфраструктуру для проведення досліджень продуктів без тютюнового
диму на етапах розробки, оцінювання та спостереження після
запуску. Ми не шукаємо легких шляхів у нашій науковій діяльності. Ми
забезпечуємо можливість відстеження та виправлення результатів
наших досліджень.

Люди приймають важливі рішення на основі
наукової інформації, яку ми їм надаємо. Перш
ніж повідомляти результати наукових досліджень,
робити заяви від імені компанії та заяви, орієнтовані
на споживачів, необхідно пройти встановлену нами
процедуру внутрішньої перевірки. Перед спілкуванням
на наукові теми потрібно ознайомитися з відповідною
науковою інформацією.

Ми заохочуємо проведення незалежної перевірки
отриманих нами результатів. Результати наших досліджень
продуктів без тютюнового диму опубліковано в рецензованих
журналах, і ми підтверджуємо наші наукові висновки, оприлюднюючи
для громадськості наші наукові дані. Ми активно співпрацюємо із
зовнішніми дослідниками та спираємося на їхні результати.

PMI 7-C: Регулювання,
розробка та виробництво
продукції PMI
PMIScience.com
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ФІНАНСИ ТА ТОРГІВЛЯ

ФІНАНСИ ТА ТОРГІВЛЯ
Що ми робимо

Як ми це робимо

Що нам слід пам’ятати

Ми допомагаємо запобігати
незаконним продажам нашої
продукції та зловживанню
ресурсами нашої компанії.

Ми маємо встановлені практики, спрямовані на запобігання
злочинній діяльності. Відмивання грошей – це процес, при
якому фізичні або юридичні особи намагаються приховати джерело
незаконних коштів або зробити так, щоб джерело їх незаконних
коштів виглядало законним. PMI дотримується законів, що мають на
меті запобігання відмиванню грошей, використовуючи процедури, що
попереджають отримання коштів або їх еквівалентів, які є доходами
від злочинної діяльності. Для запобігання контрабанді наші філії
контролюють обсяги продажів клієнтам і вживають заходів, якщо
підозрюють незаконне використання нашої продукції.

Правило «знайте своїх клієнтів» та інші
стандарти, пов’язані з фінансовою і
торговельною галузями, допомагають
виконувати роботу швидше та не наражати
жодного з нас на неприємності. Практики компанії
для перевірки клієнтів та інших третіх сторін можуть
здаватися громіздкими та такими, що вимагають багато
часу, але вони допомагають нашому бізнесу бути
більш ефективним та законним. США та інші країни
вводять обмеження на угоди з низкою країн і тисячами
фізичних осіб, і цей список щодня змінюється. Наші
системи допомагають нам уникати порушень і збирати
інформацію, якої ми потребуємо, щоб відповісти на
урядовий запит.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Велика кількість курців у всьому світі
віддає перевагу нашим брендам над
усіма іншими. Це, безсумнівно, дуже
добре, але це дедалі більше стимулює
злочинців продавати нашу продукцію як
контрабанду з порушеннями митних чи
податкових законів або використовувати
нашу компанію для відмивання
грошей. Стандарти PMI є чіткими: Ми
не миритимемося з контрабандою або
відмиванням грошей, не сприятимемо
їм та не підтримуватимемо їх. Ми
працюємо з урядами, щоб зупинити
незаконні продажі нашої продукції.
Наш авторитет у цій галузі залежить від
нашої пильності щодо будь-яких дій або
практик, які можуть скомпрометувати
наші стандарти.

PMI 9-C: Знайте ваших
постачальників
PMI 10-C: Знайте ваших
клієнтів та попередження
незаконного використання
продукції

Ми перевіряємо потенційних клієнтів, постачальників
і виробників – третіх осіб. Ми ведемо бізнес тільки з тими,
хто дотримується наших стандартів щодо питань відповідності і
чесності. Відділ внутрішнього контролю перевіряє процеси для
виявлення потенційних проблем з діловими партнерами. Ми ретельно
перевіряємо ділових партнерів, щоб бути впевненими в тому, що ми
не співпрацюємо з країнами, режимами, організаціями або окремими
особами, які підлягають торговельним санкціям, яких ми повинні
дотримуватися. Ця перевірка має відбуватися перед початком нових
ділових відносин.
Ми дотримуємося програм протидії бойкотам. Згідно із
законодавством США компанія PMI повинна повідомляти уряд США
про будь-який запит щодо бойкотів, що суперечать політиці уряду
США, і не приймати в ньому участь. Співробітники не можуть вживати
ніяких дій, надавати будь-яку інформацію або робити які-небудь
заяви, які можна трактувати як участь у незаконному бойкоті. Поточну
інформацію про заборонені міжнародні бойкоти можна отримати в
Юридичному відділі.

PMI 11-C: Прийнятні форми
платежів
PMI 15-C: Оподаткування
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КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ,
ПОДАРУНКИ ТА РОЗВАГИ

КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ, ПОДАРУНКИ ТА РОЗВАГИ
Що ми робимо

Як ми це робимо

Що нам слід пам’ятати

Ми приймаємо справедливі та
об’єктивні рішення.

Розкривайте потенційні конфлікти інтересів. Ваше особисте
життя є приватним. Компанія поважає це, але нам потрібно знати
про ситуації, коли особисті інтереси можуть перетинатися з
професійними обов’язками. Ви повинні повідомляти про потенційні
конфлікти інтересів відділ з питань етики та відповідності, навіть
якщо ви вважаєте, що можете подолати цю проблему без сторонньої
допомоги. Більшість людей переоцінюють свої можливості
ухвалювати об’єктивні рішення, коли зіштовхуються з особистими
інтересами, що суперечать робочим обов'язкам. Найкращим
способом перевірити свою об’єктивність є залучення інших людей,
які зазвичай можуть знайти шляхи для уникнення конфлікту.

Процес розкриття конфліктів інтересів простий,
конфіденційний і справедливий. Компанія надає
співробітникам прості інструменти для розкриття конфліктів
інтересів. Фактично, більшість потенційних конфліктів
урегульовуються з належними умовами для тих, кого це стосується.
Розглядати ваш конфлікт інтересів будуть тільки ті люди, яким
необхідно це знати.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Конфлікти інтересів виникають тоді,
коли особиста, соціальна, фінансова або
політична діяльність перетинається з
робочими обов’язками співробітника.
Більшість конфліктів інтересів включає
особисті стосунки, такі як наявність
близького родича, який працює в компанії,
що прагне вести бізнес з PMI. Наші рішення,
пов'язанні з робочими питаннями завжди
повинні ґрунтуватися на тому, що краще
для PMI, а не для нас особисто. Наявність
конфлікту – це не обов’язково проблема.
Наші вимоги щодо конфліктів інтересів
сприяють ухваленню справедливого
рішення, вимагаючи розкриття, огляду
та потенційного уникнення конфліктів,
які можуть впливати на нашу професійну
об’єктивність. Крім того, наші правила
щодо подарунків і розваг забороняють
отримання або пропонування будь-чого,
що може впливати на професійне судження.
Це означає, що ми можемо стверджувати,
що кожен з нас ухвалює правильні рішення,
та створює нашу репутацію як компанії, що
веде бізнес чесно.

PMI 13-C: Конфлікти інтересів
PMI 14-C: Взаємодія з
державними службовцями та
бізнес-партнерами. Політична
діяльність

Не пропонуйте подарунки або розваги, щоб вплинути
на професійне судження інших. Надання подарунків і розваг
є законним способом побудови ділових відносин і демонстрації
поваги. Але подарунки та розваги не повинні використовуватися з
метою впливу на об’єктивність людей, з якими ми ведемо бізнес. У
наших правилах щодо надання подарунків є певна специфіка. Завжди
використовуйте здоровий глузд та уникайте всього, що є надмірним
чи неприйнятним або буде компрометувати ваших колег чи
компанію. Не беріть участі в будь-яких розвагах, які є сумнівними або
сексуально орієнтованими. Зазвичай, щоб дарувати подарунки на
загальну суму понад 250 доларів США протягом календарного року,
вам необхідний дозвіл; афілійовані особи можуть встановлювати
нижчі ліміти.
Не приймайте подарунки або розваги, які можуть
вплинути на вашу професійну об’єктивність. Не приймайте
нічого, що порушує правила компанії щодо подарунків або буде
компрометувати ваших колег чи компанію. Щоб прийняти подарунок
або розваги, цінність яких перевищує певний ліміт у календарному
році, потрібно отримати відповідне погодження, тому обов’язково
перевіряйте відповідні практики компанії PMI або місцеві ліміти.

Хто є близьким родичем? «Близький родич» – це чоловік або
дружина, батьки та прийомні батьки; діти та прийомні діти; брати
та сестри; зведені брати та сестри; племінники та племінниці; тітки
та дядьки; бабусі та дідусі; онуки; та родичі з боку чоловіка або
дружини. Правило «близького родича» також стосується людини,
з якою ви перебуваєте в тісних особистих стосунках. Зверніться
за порадою до відділу з питань етики та відповідності, якщо ви не
впевнені, чи є певна людина «близьким родичем».
Не застосовуйте правила, що стосуються подарунків, до
обставин, у яких ви не даруєте подарунок. Обов’язково
впевніться в тому, що ви розумієте, що таке подарунок. У наших
відносинах з представниками владних структур та іншими особами,
з якими ми співпрацюємо в галузі продуктів без тютюнового диму,
ми іноді не вважаємо подарунком пристрій або обмежений обсяг
витратних матеріалів, які швидше призначені не для персонального
використання, а для цілей ознайомлення або тестування. Упевніться
в тому, що ви розумієте правила, які регулюють такі випадки, за яких
щось не вважається подарунком.

Розкриття конфлікту інтересів
Скористайтеся нашою онлайн-формою або
зверніться безпосередньо до відділу з питань етики та
відповідності. Якщо ви вважаєте, що певне питання має
бути приватним, повідомте про це свого керівника.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КАНАЛІВ ПОСТАВОК
Що ми робимо

Як ми це робимо

Що нам слід пам’ятати

Ми прагнемо до зростання у
довгостроковій перспективі.

Ми продовжуємо зменшувати вуглецевий слід. Ми
маємо цілі на 1, 5 та 20 років щодо скорочення вуглецевого
сліду наших каналів поставок. Наші ініціативи охоплюють
стійкий розвиток сільськогосподарського виробництва, в
тому числі вирубування лісів, споживання енергії й води,
утилізацію та викиди CO2. Ми щорічно повідомляємо про
наші успіхи.

Ми працюємо з постачальниками, які поділяють наші
погляди щодо дотримання вимог відповідності та
чесності. Те, кого ми вибираємо для роботи в наших каналах
поставок, і те, як діють наші партнери та постачальники, впливає
на нашу репутацію та наш бізнес. Якщо ви вибираєте нових
постачальників або переоцінюєте поточних, переконайтеся,
що вони розуміють наші принципи та з пильністю ставляться до
всього, що може скомпрометувати наші стандарти.

Досягнення зростання у
довгостроковій перспективі
залежить від стійкості наших
внутрішніх і зовнішніх каналів
поставок. Ми зменшуємо вплив
нашої діяльності на навколишнє
середовище та забезпечуємо
стійкість природних ресурсів, від
яких ми залежимо.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Ми чутливі до проблем, що
стосуються дитячої та примусової
праці, і працюємо над їх
вирішенням. Ці дії покращують
результати нашої компанії та
життя людей у суспільстві, де ми
здійснюємо свою діяльність.

Кодекс сільськогоспо
дарських практик PMI
PMI 8-C: Охорона праці,
здоров’я, навколишнього
середовища та безпеки
(ОП та НС)
PMI 12-C: Благодійні внески
Принципи відповідального
вибору постачальників PMI

Ми працюємо над подоланням проблем дитячої
та примусової праці, а також інших порушень
трудового законодавства в наших каналах
поставок. Ми засуджуємо використання дитячої
та примусової праці, тому ми не наймаємо дітей на
роботу в нашу компанію та не застосовуємо примусову
працю. Ми працюємо з фермерами за належними
сільськогосподарськими практиками, щоб підвищити
стійкість сільськогосподарських культур. Ми очікуємо,
що фермери будуть виконувати вимоги нашого Кодексу
сільськогосподарських практик. Наша благодійна програма
допомагає у створенні можливостей для сільських громад.
Ми очікуємо від наших постачальників, що вони
старанно й прозоро впроваджуватимуть наші
Принципи відповідального вибору постачальників.
Компанія PMI взяла на себе зобов’язання вести бізнес
відповідно до визнаних у світі принципів прав людини,
охорони довкілля, чесного способу ведення бізнесу та
боротьби з корупцією. Ми віримо, що спільні зусилля разом
з нашими постачальниками щодо встановлення стійкішого
ланцюга постачання забезпечать широкі можливості
для зміцнення наших ділових відносин і покращення
ефективності наших компаній.
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ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ
Культура нашої організації впливає на наші дії.
Багато факторів створюють корпоративну культуру. Наприклад, принципи нашої командної роботи, наша репутація як чесної компанії,
справедливість організації, повага, яку ми засвідчуємо один до одного та до споживачів, сприйняття корпоративної політики, конкурентний
тиск і навіть чутки позитивно або негативно впливають на нашу корпоративну культуру. Ті, кому компанія довіряє контролювати інших, несуть
особливу відповідальність за формування корпоративної культури та умов роботи для своїх команд.

Знають і розуміють це Керівництво та Наші Принципи і Практики PMI, що стосуються їхньої роботи.
Усі керівники
мають
переконатися,
що їхні підлеглі:

Знають, що це Керівництво та Наші Принципи і Практики PMI застосовуються справедливо та
послідовно.
Не соромляться висловлюватися з питань етики й вимог відповідності та очікують, що компанія
прислухається до їхніх проблем.
Бачать, що ми ведемо бізнес чесно, демонструючи правдивість, справедливість і повагу.

Зберігати правильну культуру набагато складніше, ніж просто говорити співробітникам дотримуватися правил. Насамперед
це вимагає справжнього лідерства. Будьте прикладом чесної поведінки. Здобувайте довіру членів вашої команди, висловлюючись на теми, подані
в цьому Керівництві. Ставте запитання, вислуховуйте відповіді та дійте, враховуючи їх думку.
Керівництво персоналом вимагає хоробрості. Послідовність і надійність нерозривно пов’язані між собою. Пам’ятайте, що бути лідером
не означає задовольняти потреби більшості або потурати члену команди, з яким особливо важко знайти спільну мову; це означає надихати інших
слідувати за вами, створюючи відчуття команди, і конструктивно критикувати.
Якщо хтось висловлюється щодо підозри на неналежну поведінку, пам’ятайте, що ця людина виконує свій обов’язок як
співробітник, і до неї необхідно ставитися з повагою. Не розслідуйте справу самостійно. Негайно зв’яжіться з відділом з питань етики та
відповідності, щоб компанія могла об’єктивно розглянути проблему.
Довіра має бути обопільною. Якщо ви думаєте, що керівник повинен зробити більше для організації нашої культури етики та відповідності,
скажіть про це керівнику або іншим співробітникам компанії.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВІДХИЛЕННЯ
Це Керівництво містить обов’язкові положення, які стосуються всіх працівників PMI, посадових
осіб і директорів, а також всіх тих, хто веде бізнес від нашого імені. Порушення цього Керівництва
або Наших Принципів і Практик щодо вимог відповідності може призвести до дисциплінарних
наслідків, у тому числі до звільнення.
Жодні відхилення від будь-якого положення цього Керівництва не дозволені без погодження
з Радою Директорів.
Це Керівництво стосується компанії Philip Morris International Inc. та її прямих і непрямих дочірніх
компаній, спільно іменованих Philip Morris International, PMI або компанія.
© Philip Morris International Management SA
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