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Wiadomość od Prezesa

Naszym celem jest bycie światowym liderem w branży farb i lakierów 
poprzez ochronę i upiększanie najważniejszych zasobów klientów. Musimy 
uważnie wsłuchiwać się w potrzeby klientów i pomagać im w rozwiązywaniu 
problemów, zapewniając bezpieczne środowisko pracy, odwdzięczając się 
lokalnym społecznościom oraz w każdej sytuacji postępując w niezmiennie 
uczciwy sposób. 

Odczuwam wielką dumę z naszego stałego zaangażowania w kwestie etyki 
i zgodności z przepisami. Firma PPG kieruje się najwyższymi standardami 
uczciwego postępowania i działalności zawodowej. Jednym z głównych 
atutów naszej firmy jest reputacja wynikająca z działań opartych na zasadach 
etyki i szacunku. 

Wraz z rozwojem działalności sposób postępowania każdego pracownika 
PPG musi być zgodny z naszymi najwyższymi standardami etycznymi. 
Zarówno nowi, jak i doświadczeni pracownicy, mają do odegrania kluczową 
rolę w sukcesie firmy PPG. Wszyscy musimy znać i rozumieć zobowiązania 
etyczne PPG oraz w pełni ich przestrzegać. 

Globalny Kodeks Etyki odzwierciedla podstawowe wartości i oczekiwania 
naszej firmy. Dokument ten służy jako narzędzie ułatwiające podejmowanie 
właściwych decyzji i rozwiązywanie różnych problemów etycznych. 
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących naruszania postanowień 
Kodeksu lub przepisów prawa należy zabrać głos. Zdecydowanie zachęcam 
do skontaktowania się z kierownikiem, działem zasobów ludzkich, biurem 
ds. etyki i zgodności albo przedstawicielem działu prawnego w jednostce 
biznesowej lub regionie. Wątpliwości można również przekazywać 
anonimowo przez telefon lub przy użyciu internetowej funkcji zgłaszania 
za pośrednictwem wielojęzycznej Infolinii ds. etyki firmy PPG. 

Naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest zapewnienie długofalowego 
powodzenia działalności z korzyścią dla klientów, akcjonariuszy, 
pracowników, dostawców oraz sąsiadów. Osiągnięcie tego celu wymaga 
stałej troski o przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, które są 
najważniejszym elementem globalnej kultury pracy w firmie PPG. 

Z poważaniem,

Michael H. McGarry 
Prezes i dyrektor generalny
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Globalny Kodeks Etyki obowiązuje 
wszystkich pracowników i dyrektorów 
w firmie PPG 

Chcemy współpracować z dostawcami, klientami, 
dystrybutorami, sprzedawcami, agentami, 
konsultantami i innymi podmiotami, które podzielają 
nasze standardy etyczne i wartości. Pracownicy PPG, 
którzy mają styczność z naszymi partnerami, powinni:

 ■ Udostępniać Kodeks takim podmiotom. 

 ■ Przekazywać partnerom wiedzę i informacje o naszych 
standardach i wartościach.

Kto powinien przestrzegać Kodeksu

Wyłączenie obowiązywania w przypadku 
dyrektorów i członków zarządu 
Jakiekolwiek wyłączenie obowiązywania Kodeksu 
w odniesieniu do członków kadry kierowniczej lub 
członków zarządu jest uzależnione od zgody zarządu 
lub komisji zarządu i powinno zostać natychmiast 
ujawnione akcjonariuszom. Wyłączenie lub odstąpienie 
od postanowień Kodeksu w przypadku członków kadry 
kierowniczej lub członków zarządu jest dopuszczalne tylko 
w wyjątkowych okolicznościach. 
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Obowiązki pracowników i liderów

Zdobywaj wiedzę
 ■ Przeczytaj ze zrozumieniem Kodeks i inne obowiązujące 

przepisy oraz stosuj się do nich. 

Działaj odpowiedzialnie
 ■ Kieruj się rozsądkiem. 

 ■ W pełni i uczciwie współpracuj w ramach dochodzeń 
PPG związanych z wątpliwościami etycznymi. 

 ■ W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Kodeksu lub 
zachowania w określonej sytuacji zapoznaj się z częścią 
Zgłaszanie wątpliwości w niniejszym Kodeksie.

 ■ W przypadku otrzymania od osoby wewnątrz lub spoza 
PPG prośby dotyczącej czynu uznawanego za nielegalny 
lub nieetyczny nie podejmuj się spełnienia takiej prośby. 

 ■ Pod żadnym pozorem nie stosuj działań odwetowych 
wobec innych pracowników za zgłaszanie wątpliwości 
etycznych lub prawnych w dobrej wierze. Takie 
postępowanie odwetowe nie będzie tolerowane.

 ■ Liderzy powinni zgłaszać do biura ds. etyki i zgodności 
wszelkie przypadki naruszenia przepisów prawa 
i postanowień niniejszego kodeksu, które mogą 
skutkować poważnymi działaniami naprawczymi lub 
dyscyplinarnymi (informacje można znaleźć w części 
Zasoby w niniejszym Kodeksie).

Pamiętaj o honorze
 ■ Dawaj swoimi czynami i słowami osobisty przykład 

etycznego postępowania. Broń właściwego 
postępowania i dbaj o ujawnianie prawdy.

 ■ We wszystkich działaniach biznesowych kieruj się 
uczciwością i wysokimi standardami etycznymi.

Szanuj innych
 ■ Stwarzaj otwartą atmosferę, w której wszyscy pracownicy 

mogą swobodnie zgłaszać swoje wątpliwości. 

 ■ Od liderów oczekuje się, że będą szczerze 
i z przekonaniem, przy każdej okazji, podkreślać ważną 
rolę etycznego postępowania i zgodności z przepisami.

Zachowaj odwagę 
 ■ Szybko zgłaszaj wątpliwości dotyczące potencjalnych 

naruszeń prawa lub niniejszego Kodeksu.

 ■ Liderzy muszą za pośrednictwem odpowiednich kanałów 
przekazywać wątpliwości pracowników na wyższy poziom 
kompetencji. 

 ■ Jeśli będzie tego wymagać sytuacja, liderzy po 
konsultacjach z odpowiednimi członkami zarządu PPG 
powinni podejmować właściwe działania naprawcze.

Pracownicy i liderzy, którzy nie wypełniają swoich 
obowiązków etycznych, mogą podlegać działaniom 
dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę. 
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Do tego potrzebny jest każdy z nas!

Nasz sukces zależy od podejmowania 
przez pracowników decyzji zgodnych 
z wartościami obowiązującymi w firmie. 
Niezależnie od sytuacji postępuj uczciwie 
we wszystkich aspektach działalności. 

Zastanawiaj się nad 
podejmowanymi działaniami 
i pytaj o wskazówki 
W przypadku wątpliwości dotyczących 
określonego postępowania zadaj sobie pytania: 

 ✔ Czy to legalne?

 ✔ Czy to zgodne z Kodeksem?

 ✔ Czy to odzwierciedla wartości PPG?

 ✔ Czy to korzystnie wpłynie na reputację moją 
i PPG?

 ✔ Czy pojawienie się informacji prasowych na 
ten temat będzie korzystne?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań 
jest negatywna, trzeba zrezygnować z danego 
działania. W razie wątpliwości należy poprosić 
o wskazówki. Informacje na temat uzyskiwania 
pomocy można znaleźć w części Zgłaszanie 
wątpliwości w niniejszym Kodeksie.

Podejmowanie etycznych decyzji

Fundamentem naszej tożsamości jest nieustanne 
zaangażowanie na rzecz wysokich standardów etycznych 
i uczciwości. Wdrażamy nasze strategie na wszystkich 
szczeblach organizacji w sposób zdecydowany i etyczny. 

Nasze wartości

Poświęcenie dla klienta 

Działamy po to, aby służyć klientom. Skupiamy się na naszych rynkach 
i z poświęceniem staramy się spełniać potrzeby naszych klientów w zakresie 
produktów i usług. 

 Szacunek dla godności, praw i zaangażowania pracowników 

Zapewniamy bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, w których nie występuje 
zjawisko molestowania i w których ceni się różnorodność, promuje się pracę 
zespołową i nagradza osiągnięcia. Rozwijamy naszych pracowników poprzez 
ciągłą naukę oraz tworzenie środowiska, w którym poglądy są swobodnie 
wyrażane i szanowane. 

 Rozpoznawanie problemów i potrzeb społeczeństwa

PPG uznaje swoją odpowiedzialność za zachowanie i ochronę globalnego 
środowiska naturalnego, w którym działa. Z tego względu prowadzimy 
działalność zgodnie z rzetelnymi praktykami dotyczącymi środowiska, zdrowia, 
bezpieczeństwa i zarządzania produktami, a także oferujemy rozwiązania, które 
zmniejszają zużycie energii i minimalizują wpływ na środowisko. Prowadzimy 
dialog z opinią publiczną, uczestniczymy w procedurach rządowych 
i wspieramy lokalne społeczności. 

Docenianie kontaktów w ramach łańcuchów dostaw

Wykorzystujemy kompetencje dostawców i kształtujemy relacje skupiające 
się na ciągłym wzajemnym doskonaleniu oraz wspólnej odpowiedzialności 
za spełnianie wymagań klientów. 

Odpowiedzialność wobec interesariuszy

Jesteśmy firmą ukierunkowaną na wyniki, działającą na rzecz odpowiedniego 
zarządzania korporacyjnego i zapewniania właścicielom PPG zwrotu 
z inwestycji. 

http://vision.ppg.com/
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Zgłaszanie wątpliwości dotyczących etycznego postępowania 
lub zgodności z przepisami nie zawsze jest łatwe, ale zawsze 
jest właściwym działaniem i chroni innych współpracowników. 
Aby zgłosić wątpliwość, nie trzeba mieć pewności, że takie 
naruszenie rzeczywiście miało miejsce. 

Zgłaszanie wątpliwości 
Wątpliwości trzeba niezwłocznie zgłaszać w dobrej wierze 
w przypadku zauważenia sytuacji, w których nasze standardy 
etyczne nie są przestrzegane.

Do biura ds. etyki i zgodności należy w szczególności zgłaszać 
wszelkie przypadki naruszenia przepisów prawa i postanowień 
niniejszego Kodeksu, które mogą skutkować poważnymi działaniami 
naprawczymi lub dyscyplinarnymi. Dostępnych jest kilka kanałów 
do zgłaszania wątpliwości. Można porozmawiać z odpowiednią 
osobą o potencjalnym problemie lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie. 
Wątpliwości należy zgłosić jednej z następujących osób: 

 ■ Przełożony lub kierownik wyższego szczebla

 ■ Kierownik działu zasobów ludzkich

 ■ Przedstawiciel biura ds. etyki i zgodności (informacje można 
znaleźć w części Zasoby w niniejszym Kodeksie).

 ● Dyrektor ds. zgodności PPG lub lider regionalnego działu zgodności 
— nasi wykwalifikowani specjaliści ds. zgodności przyjmują 
wszelkie zgłoszenia z zachowaniem najwyższej poufności i dbają 
o odpowiednio bezstronne postępowanie w tym zakresie. 

 ● Infolinia ds. etyki firmy PPG — bezpłatny, wielojęzyczny numer 
telefonu i funkcja zgłaszania wątpliwości przez Internet są 
obsługiwane w imieniu PPG przez zewnętrzną firmę, która przyjmuje 
zgłoszenia i przekazuje je odpowiednim osobom w ścisłej 
tajemnicy. 

 ■ Radca prawny w danym regionie PPG lub jednostce biznesowej.

Trzeba pamiętać, że świadome i celowe fałszywe zgłoszenie 
naruszenia zasad etyki jest niedopuszczalne i również może być 
niezgodne z prawem.

Sposób postępowania ze zgłoszonymi 
wątpliwościami 
Starannie i bezstronnie badamy wszelkie wątpliwości. Zachowujemy 
w poufności dane pracowników i dajemy im nawet możliwość 
zachowania anonimowości. Jeżeli jednak zgłaszający zdecyduje 
o ujawnieniu swoich danych, będziemy mogli skontaktować się z nim 
i przekazać informacje zwrotne. Dane identyfikacyjne i informacje 
będą przekazywane tylko osobom, które z uzasadnionych powodów 
potrzebują takiej wiedzy. 

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie działania odwetowe wobec 
pracowników, którzy zgłosili wątpliwości w dobrej wierze, są 
podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie 
z rozwiązaniem umowy o pracę.

Zgłaszanie wątpliwości etycznych lub naruszeń prawa

Pytanie:   Widzę, że moi współpracownicy 
działają w sposób, który może 
być niezgodny z Kodeksem 
Etyki. Nie mam pewności, czy 
są to faktyczne naruszenia. 
Jak należy postąpić?

Odpowiedź:   Nawet jeśli nie ma pewności, czy 
zaobserwowane postępowanie 
narusza standardy etyczne, 
najlepiej jest zgłosić takie 
zdarzenie. Zgłaszanie 
problemów etycznych może być 
trudne dla wielu pracowników. 
Rozwiązywanie tych problemów 
jest jednak niezbędnym 
warunkiem naszego sukcesu, 
a przede wszystkim właściwym 
sposobem postępowania. 
Chcemy reagować na 
wszystkie takie wątpliwości 
i zachęcamy do troski 
o tworzenie w PPG środowiska 
pracy w maksymalnym stopniu 
opartego na zasadach etyki. 

Pytanie:   Gdy przełożony otrzymał ode 
mnie zgłoszenie dotyczące 
możliwego oszustwa, od tego 
czasu przestał zapraszać 
mnie na określone spotkania. 
Czy jest to działanie 
odwetowe? 

Odpowiedź:   Istotna zmiana sposobu 
traktowania pracownika po 
zgłoszeniu potencjalnego 
problemu może być 
traktowana jako działanie 
odwetowe. Jeżeli sposób 
traktowania zmienił się po 
zgłoszeniu podejrzewanego 
naruszenia, należy 
poinformować o tym fakcie 
przedstawiciela działu 
zasobów ludzkich lub 
skontaktować się z biurem ds. 
etyki i zgodności (informacje 
na ten temat można znaleźć 
w części Zasoby w niniejszym 
Kodeksie).



Globalny Kodeks Etyki  •  Strona 6

Nasz standard

Nie wolno dokonywać niestosownych płatności,  
aby realizować cele biznesowe PPG.

Klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi

Pytanie:  Co to jest nielegalna prowizja 
(kickback)?

Odpowiedź:   Nielegalna prowizja (kickback) 
to szczególna forma 
korupcji, w ramach której 
określona rzecz wartościowa 
(pieniądze, towary lub 
usługi) jest przekazywana 
w niewłaściwych celach w 
zamian za korzyści związane 
z ustaleniami biznesowymi, 
zwykle jako ustalona z 
wyprzedzeniem część 
transakcji biznesowej. Oto 
kilka przykładów:

  (1)   Agent PPG przekazuje 
część prowizji otrzymanej 
od PPG pracownikowi, 
który umożliwił dalsze 
świadczenie usług. 

  (2)   W zamian za nawiązanie 
współpracy z określonym 
dostawcą specjalista PPG 
ds. zakupów otrzymuje 
sezonowy bilet na 
wydarzenia sportowe do 
osobistego użytku. 

Łapówki i korupcja

Nie tolerujemy korupcji w związku z jakimkolwiek 
aspektem działalności gospodarczej. Nie wolno 
oferować lub wręczać łapówek ani nielegalnych 
prowizji na rzecz urzędników państwowych, 
instytucji rządowych lub podmiotów prywatnych ani 
przyjmować od nich takich ofert. 

Co każdy powinien wiedzieć
Choć wiele osób kojarzy łapówki tylko z płatnościami na rzecz osób 
fizycznych dokonywanymi w celu uzyskania korzyści biznesowych, 
w rzeczywistości pojęcie to obejmuje wszelkie rzeczy wartościowe 
przekazywane w zamian za wydanie zezwolenia, licencji, zaświadczenia 
lub dokumentów celnych albo inne korzyści biznesowe lub osobiste. 
„Rzeczy wartościowe” obejmują gotówkę, prezenty, posiłki, rozrywkę, 
możliwość działalności, produkty PPG, oferty zatrudnienia i inne rodzaje 
gratyfikacji. Nie ma żadnego progu pieniężnego — każda kwota może 
zostać uznana za łapówkę.

Naruszenie tych praw i przepisów może skutkować odpowiedzialnością 
przewidzianą w prawie cywilnym i/lub karnym zarówno względem PPG, jak 
i zaangażowanych osób. 

Rola pracownika
 ■ Zrozumienie i ścisłe przestrzeganie firmowych standardów dotyczących 

łapówek i korupcji.

 ■ Przestrzeganie zasad dotyczących zgodności biznesowej i wymaganie 
starannego wyboru wszelkich zewnętrznych przedstawicieli firmy 
PPG zgodnie z naszymi zasadami antykorupcyjnymi i obowiązującymi 
przepisami.

 ■ Dodatkowe informacje można znaleźć w naszej Globalnej polityce 
antykorupcyjnej. 

 ■ W sprawie przepisów antykorupcyjnych, które mogą dotyczyć 
określonych obowiązków służbowych, należy skontaktować się z radcą 
prawnym w danym regionie lub jednostce biznesowej.

 ■ W przypadku pytań lub wątpliwości należy zapoznać się z częścią 
Zgłaszanie wątpliwości w niniejszym Kodeksie.

Pytanie:  Inspektor lokalnej agencji 
rządowej przeprowadza 
kontrolę naszego zakładu 
pod kątem zgodności 
z przepisami. Inspektor 
zażądał oddzielnej płatności 
w gotówce w zamian za 
zaświadczenie, że zakład 
spełnia wymagania. Czy 
dokonanie takiej płatności 
jest właściwe? 

Odpowiedź:   Nie, nie jest to właściwe. 
Wręczenie inspektorowi 
płatności za uzyskanie 
zaświadczenia o zgodności 
z przepisami BHP lub 
innego certyfikatu 
albo licencji stanowi 
naruszenie przepisów 
antykorupcyjnych. Trzeba 
pamiętać, że przepisy 
narusza osoba, która oferuje 
lub wręcza jakiekolwiek 
rzeczy wartościowe w celu 
wywarcia niewłaściwego 
wpływu z myślą o uzyskaniu 
korzyści dla PPG. 

Więcej 
odpowiedzi na 

pytania

http://na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/Pages/Anti-CorruptionFCPA.aspx
http://na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/Pages/Anti-CorruptionFCPA.aspx
http://corporate.ppg.com/faq-en
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Nasz standard

Nasi klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi

Należy zawsze podejmować decyzje, kierując się 
najlepszym interesem PPG, a nie osobistymi celami.

Konflikt interesów

Konflikt interesów zachodzi zawsze, gdy interes 
osobisty faktycznie lub pozornie wpływa na zdolność do 
postępowania w zgodzie z interesami firmy PPG. Należy 
unikać wszelkich sytuacji powodujących rzeczywisty lub 
potencjalny konflikt interesów.

Sam konflikt interesów nie musi oznaczać naruszenia 
polityki PPG, ale brak niezwłocznego zgłoszenia takiego 
faktu zawsze stanowi naruszenie zasad. Nawet w przypadku 
braku niewłaściwych intencji samo podejrzenie konfliktu 
interesów może mieć negatywne skutki.

Co każdy powinien wiedzieć
Konflikt interesów może nie tylko zaszkodzić naszym wspólnym 
staraniom o sukces finansowy PPG, ale także niekorzystnie wpłynąć na 
reputację firmy i pracownika. 

Zabronionym konfliktem interesów jest używanie zasobów PPG do 
osobistych celów. Oto inne przykłady potencjalnego konfliktu interesów:

 ■ Osobiste korzyści pracownika lub jego bliskiej osoby z transakcji 
biznesowej, w której uczestniczy PPG. 

 ■ Udostępnianie informacji niepublicznych PPG dla korzyści innych osób 
spoza firmy.

 ■ Świadczenie usług na rzecz firm lub organizacji, które konkurują z PPG.

 ■ Praca członka rodziny lub innej bliskiej osoby u bezpośredniego 
konkurenta naszej firmy.

 ■ Utrzymywanie w pracy relacji osobistych, które mogą szkodzić 
najlepszemu interesowi PPG.

 ■ Dodatkowe zatrudnienie, które wpływa na wyniki pracy. 

 ■ Załatwianie w godzinach pracy osobistych spraw ze szkodą dla 
wyników pracy.

Rola pracownika
 ■ Zdolność rozpoznawania potencjalnych konfliktów interesów.

 ■ Ujawnianie wszelkich potencjalnych konfliktów interesów przełożonemu 
i innym odpowiednim osobom w PPG. W niektórych przypadkach 
samo ujawnienie może być wystarczające. Przełożony wraz z innymi 
zaangażowanymi osobami ustalą, czy w celu usunięcia konfliktu 
wymagane są jakiekolwiek działania.

 ■ W przypadku pytań lub wątpliwości należy zapoznać się z częścią 
Zgłaszanie wątpliwości w niniejszym Kodeksie.

Pytanie:  Mój brat jest właścicielem 
firmy, która zgłosiła ofertę 
w postępowaniu przetargowym 
PPG dotyczącym projektu 
IT. Nie będę uczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji 
o wyborze dostawcy w ramach 
tego projektu. Czy muszę 
ujawnić tę informację?

Odpowiedź:   Tak, jest to potencjalny konflikt 
interesów, który należy ujawnić. 
Dobre relacje z dostawcami są 
kluczowym elementem naszej 
działalności, co demonstrujemy, 
stosując transparentny proces 
wyboru dostawców. Nawet jeżeli 
dane stanowisko służbowe nie 
ma wpływu na wybór firmy brata 
na dostawcę, nieujawnienie tego 
faktu może stwarzać wrażenie 
braku uczciwości i przejrzystości 
w sytuacji, w której interes 
osobisty może być sprzeczny 
z najlepszym interesem PPG. 
Taki problem można zapewne 
łatwo rozwiązać, ale mimo to 
właściwym działaniem jest jego 
ujawnienie. 

Pytanie:  Pracuję z pracownikiem 
kontraktowym, który 
jest krewnym mojego 
przełożonego w PPG. Mój 
przełożony zatwierdza 
faktury i karty czasu pracy 
wykonawców. Czy jest to 
konflikt interesów? 

Odpowiedź:  Ta sytuacja stanowi 
konflikt interesów, 
który przełożony musi 
ujawnić zarządowi PPG. 
Wykonawca może bowiem 
rzeczywiście lub rzekomo 
być faworyzowany albo 
otrzymywać nieuczciwe 
wynagrodzenie. 
Wątpliwości tego 
rodzaju należy 
zgłaszać kierownikowi 
przełożonego, 
przedstawicielowi działu 
zasobów ludzkich lub 
w biurze ds. etyki i 
zgodności (informacje 
na ten temat można 
znaleźć w części Zasoby 
w niniejszym Kodeksie). 
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Klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi

Trzeba unikać nawet sprawiania wrażenia wręczenia lub przyjęcia rzeczy 
wartościowej, która mogłaby w niedozwolony sposób wpłynąć na odbiorcę.

Co każdy powinien wiedzieć
 ■ Jeżeli ktoś zaoferuje nam prezent lub zaproszenie niezgodne z naszymi 

standardami, należy taktownie odmówić jego przyjęcia. Jeśli taka odmowa 
jest kulturowo niedopuszczalna lub mogłaby wpłynąć na relacje biznesowe, 
można przyjąć prezent, a potem przekazać go do działu audytu wewnętrznego 
PPG w celu dokonania dotacji na cele charytatywne. Można również odkupić 
upominek od PPG za uczciwą wartość rynkową, a pieniądze zostaną przekazane 
organizacji charytatywnej. 

 ■ Podręcznik kontrolera i inne lokalne polityki mogą wymagać uzyskania 
wstępnej zgody przed wręczeniem prezentu. Przed wręczeniem prezentu lub 
sfinansowaniem rozrywki albo przekazaniem innej rzeczy wartościowej należy 
skonsultować się z przełożonym. 

 ■ Prezenty, rozrywka i inne rzeczy wartościowe muszą być zgodne z prawem, 
odpowiednie do pozycji odbiorcy oraz dokładnie odnotowane w księgach 
i dokumentacji PPG. Należy stosować się do lokalnych polityk i procedur.

Rola pracownika
 ■ Nie należy wręczać ani przyjmować gotówki ani jej ekwiwalentów. Ekwiwalenty 

gotówkowe to środki, które można łatwo zamienić na gotówkę — np. zaliczki, 
karty upominkowe, kupony, papiery wartościowe i pożyczki.

 ■ Nie wolno wręczać prezentów, rozrywki ani innych rzeczy wartościowych 
urzędnikom państwowym lub pracownikom instytucji rządowych, chyba że 
uzyskano uprzednią zgodę na piśmie zgodnie z regionalną polityką w tym 
zakresie. W przypadku Stanów Zjednoczonych należy zapoznać się z polityką 
PPG Przekazywanie prezentów, posiłków i rozrywki na rzecz pracowników sektora 
publicznego (rządowego) w USA.

 ■ Nie wolno proponować ani przyjmować żadnych form rozrywki, które 
wykorzystują, wprawiają w zakłopotanie lub poniżają jakiekolwiek osoby albo 
mogą być w inny sposób nieodpowiednie lub rzucać cień na wizerunek firmy. 

 ■ W przypadku pytań lub wątpliwości należy zapoznać się z częścią Zgłaszanie 
wątpliwości w niniejszym Kodeksie.

Nie wolno oferować, wręczać, przyjmować lub proponować 
prezentów, rozrywki, posiłków, podróży ani innych 
korzyści, które:

 ■ Nie mają uzasadnionego celu biznesowego, takiego jak 
tworzenie wartości firmy PPG.

 ■ Mogą być zasadnie zinterpretowane jako próba wywarcia 
niestosownego wpływu na odbiorcę.

 ■ Naruszają przepisy prawa lub zasady ustalone przez 
pracodawcę drugiej strony.

 ■ Są nieodpowiednie pod względem rodzaju, wartości lub 
częstotliwości w odniesieniu do stanowiska służbowego 
drugiej strony. 

 ■ Wiążą się z oczekiwaniem wzajemności („coś za coś”).

Prezenty, rozrywka, posiłki i podróże

Pytanie:   Klient poprosił o 100 USD 
w gotówce na zakup kwiatów 
na uroczystość otwarcia 
nowej placówki. Czy można 
przekazać taką dotację, jeśli 
klient przedstawi dowód 
zakupu kwiatów?

Odpowiedź:   Płatności gotówkowe na 
rzecz klientów są zabronione 
niezależnie od ich celu. Kwiaty 
należy zakupić bezpośrednio 
w kwiaciarni po uzyskaniu 
zgody odpowiedniej osoby 
zatwierdzającej, a nie 
za pośrednictwem klienta. 
Należy uzyskać pisemne 
zaproszenie na otwarcie 
placówki oraz inne informacje 
na poparcie wniosku 
o wstępne zatwierdzenie 
prezentu.

Pytanie:   Chcę wręczyć upominki dwóm 
pracownikom klienta w dowód 
wdzięczności za ich pomoc 
przy postępowaniu ofertowym 
w ramach kilku projektów. Czy 
jest to dozwolone?

Odpowiedź:   Pracownicy nie mogą wręczać 
prezentów, które mogą być 
zasadnie zinterpretowane jako 
próba wywarcia niestosownego 
wpływu na odbiorcę. Jeśli 
uczestniczymy w postępowaniu 
przetargowym dotyczącym 
projektu, wręczenie prezentu 
może być niewłaściwe lub 
stwarzać nieodpowiednie 
wrażenie i nie powinno mieć 
miejsca.

Więcej 
odpowiedzi na 

pytania

http://na.web.ppg.com/sites/globalfinance/policies/Pages/Controllers-Manual.aspx
http://corporate.ppg.com/faq-en
http://corporate.ppg.com/faq-en
http://corporate.ppg.com/faq-en
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Nasi klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi

Nie wolno zawierać z konkurentami umów, które pozbawiają 
klientów korzyści z konkurencji rynkowej.

Co każdy powinien wiedzieć
Zbieranie i wykorzystywanie informacji o strategiach 
i sytuacji rynkowej konkurentów jest dozwolone, a nawet 
pożądane, o ile odbywa się z wykorzystaniem środków 
zgodnych z prawem. Niedozwolone jest przekazywanie 
konkurentom poufnych informacji handlowych. Nie wolno 
komunikować się z konkurentami za pośrednictwem 
klientów, dostawców lub innych stron trzecich.

Mimo że dyskusje z konkurentami, na przykład 
w ramach organizacji branżowych lub zawodowych, 
mogą mieć uzasadniony i przydatny cel biznesowy, nie 
wolno wykorzystywać takich lub podobnych działań do 
komunikowania się z konkurencją w sposób niezgodny 
z prawem lub polityką PPG.

Należy pamiętać, że kontaktowanie się z rywalami może 
stwarzać wrażenie zawierania niewłaściwych umów lub 
porozumień.

PPG z zaangażowaniem wspiera uczciwą i wolną 
konkurencję na światowych rynkach. Musimy rywalizować 
dynamicznie, agresywnie i uczciwie, bez zawierania 
z konkurentami jakichkolwiek porozumień lub umów 
ograniczających możliwość konkurowania. 

Wszyscy pracownicy i przedstawiciele PPG muszą 
przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów 
i regulacji w zakresie ochrony konkurencji, w tym prawa 
antymonopolowego Stanów Zjednoczonych i przepisów 
dotyczących konkurencji we wszystkich krajach, w których 
PPG prowadzi działalność.

Uczciwa konkurencja

Rola pracownika
 ■ Nie wolno zawierać z innymi firmami zmowy dotyczącej cen lub warunków 

oferowanych klientom, uzgadniać z konkurentami podziału rynków lub 
klientów ani manipulować postępowaniem przetargowym.

 ■ Nie wolno wdawać się w dyskusje, formalne umowy czy nieformalne 
porozumienia z naszymi konkurentami w zakresie produkcji, sprzedaży 
czy dystrybucji produktów lub usług. Dotyczy to zwłaszcza takich 
spraw, jak ceny, zarobki, koszty, zyski, warunki sprzedaży, uzgodnienia 
kredytowe, udział w rynku, ilość produkcji, obszary sprzedaży, planowany 
asortyment produktów i usług, strategia udziału w przetargach, podział 
klientów, metody dystrybucji i bojkot innych podmiotów. Określone 
ustalenia z klientami i dostawcami, w tym umowy zaopatrzenia/zakupu na 
wyłączność oraz porozumienia związane z terytoriami i grupami klientów, 
należy przedstawić do sprawdzenia radcy prawnemu w regionie lub 
jednostce biznesowej.

 ■ Nie wolno proponować ani zawierać z innymi stronami żadnych umów 
w zakresie sposobu uczestnictwa w postępowaniu ofertowym. Oferty 
należy składać tylko wtedy, gdy celem jest rywalizacja i wygranie 
przetargu. 

 ■ Należy zdecydowanie zrezygnować z udziału w rozmowach w sytuacji, 
w której konkurenci omawiają niedozwolone porozumienia lub dzielą 
się informacjami, i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie radcę 
prawnego w regionie lub jednostce biznesowej PPG. Dotyczy to również 
sytuacji związanych z członkostwem w organizacjach branżowych 
lub zawodowych. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych 
dotyczących organizacji branżowych i zawodowych.

 ■ Więcej informacji i wskazówek można uzyskać w witrynie dotyczącej 
przepisów antymonopolowych/ochrony konkurencji oraz u radcy 
prawnego w regionie lub jednostce biznesowej PPG.

 ■ W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących komunikacji 
z konkurentami należy zapoznać się z częścią Zgłaszanie wątpliwości 
w niniejszym Kodeksie.

http://na.web.ppg.com/sites/ethics/en/policies/Pages/default.aspx
http://na.web.ppg.com/sites/ethics/en/policies/Pages/default.aspx
http://na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/antitrust/Pages/default.aspx
http://na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/antitrust/Pages/default.aspx


Globalny Kodeks Etyki  •  Strona 10

Nasz standard

Zawsze trzeba wiedzieć, jaki towar jest eksportowany, jakie jest miejsce dostawy oraz kto 
będzie jego docelowym użytkownikiem i jakie będzie docelowe zastosowanie. Służbom 
celnym należy podawać kompletne i dokładne informacje dotyczące eksportu i importu.

Klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi

Od pracowników oczekuje się zrozumienia 
i przestrzegania wszelkich przepisów handlowych, 
regulacji oraz polityk i procedur PPG obowiązujących 
w krajach, w których prowadzimy działalność. Dotyczy to 
działań związanych z importem, eksportem, reeksportem 
i eksportem wewnętrznym. 

Zgodność z przepisami handlowymi

Co każdy powinien wiedzieć
Firma PPG jako importer musi poprawnie klasyfikować i wyceniać towary 
oraz przedstawiać władzom celnym inne informacje umożliwiające 
wykonywanie ich obowiązków.

Jako eksporter PPG musi przestrzegać wymagań ograniczających 
przemieszczanie towarów i informacji do określonych krajów lub osób 
ze względu na kwestie bezpieczeństwa państwowego lub polityki 
zagranicznej. W niektórych przypadkach eksport może być całkowicie 
niedozwolony, na przykład do krajów lub osób objętych embargiem 
i sankcjami. W innych sytuacjach wyeksportowanie produktów może 
wymagać wcześniejszego zezwolenia rządu USA lub lokalnego. 

Określone przepisy zabraniają również wspierania działań bojkotowych. 
Nawet jeśli w danym kraju nie obowiązuje takie prawo, działania bojkotowe 
są niezgodne z polityką PPG.

Za naruszenie przepisów kontroli eksportowej na firmę i pracowników mogą 
zostać nałożone surowe kary w prawie karnym i cywilnym. 

Rola pracownika
 ■ Wszyscy pracownicy uczestniczący w transakcjach związanych 

z importem i eksportem muszą dołożyć należytej staranności, aby 
zrozumieć i stosować odpowiednie procedury biznesowe, wymogi 
prawne i polityki PPG w celu zapobiegania nieautoryzowanemu lub 
niedozwolonemu eksportowi.

 ■ W przypadku pytań należy skontaktować się z lokalnym zespołem ds. 
usług importowych lub koordynatorem ds. kontroli eksportu. Dane 
kontaktowe koordynatorów ds. kontroli eksportu można znaleźć 
w witrynie dotyczącej zgodności z globalnymi/amerykańskimi przepisami 
eksportowymi. 

Pytanie:   Klient nie chce opłacić cła za 
importowany produkt i prosi, 
aby jako wartość wysyłki 
podać 0 USD. Czy należy 
zmodyfikować dokumenty?

Odpowiedź:   Nie. Wszystkie importowane 
i eksportowane towary muszą 
mieć określoną rzeczywistą 
wartość rynkową, czyli wartość 
celną.

Pytanie:   Klient prosi mnie 
o zwolnienie zamówienia 
do eksportu, mimo że nie 
podał jeszcze oczekiwanych 
informacji o docelowym 
zastosowaniu. Czy jest to 
dozwolone? 

Odpowiedź:   Nie. Jeśli wymagane są 
informacje o docelowym 
zastosowaniu, należy 
je uzyskać przed 
wyeksportowaniem 
towarów. 

Więcej 
odpowiedzi na 

pytania

http://na.web.ppg.com/sites/purch/coll/expcomp/default.aspx
http://na.web.ppg.com/sites/purch/coll/expcomp/default.aspx
http://corporate.ppg.com/faq-en
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Należy zawsze znać drugą stronę transakcji oraz zgłaszać 
wszelkie podejrzane lub niezgodne z prawem działania.

Nasi klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi

Pranie brudnych pieniędzy to sposób ukrywania nielegalnie 
uzyskanych funduszy lub nadawania im pozorów legalności. 
Pranie brudnych pieniędzy jest bezwzględnie zabronione. 
PPG dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać 
obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania 
praniu brudnych pieniędzy, ochrony konkurencji 
i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 

Współpracujemy wyłącznie z klientami prowadzącymi 
zgodną z prawem działalność, których środki pochodzą 
z legalnych źródeł.

Pranie brudnych pieniędzy

Pytanie:   Jakie są oznaki potencjalnego prania brudnych pieniędzy?

Odpowiedź:   Poniżej przedstawiono przykłady oznak wskazujących na 
pranie brudnych pieniędzy:

• Próby podania przez klienta fałszywych lub 
anonimowych informacji w celu otwarcia konta albo 
odmowa przekazania oczekiwanych informacji. 

• Płatności dokonywane lub przyjmowane w walutach 
innych niż określone w umowie albo prośby 
o płatności większe niż przewidziane umową.

• Zamówienia, zakupy lub płatności, które są 
nietypowe lub niezgodne ze sposobem prowadzenia 
działalności przez klienta.

• Płatności w imieniu klienta pochodzące od 
nieznanych lub anonimowych osób albo 
z nietypowych kont innych niż firmowe.

• Transakcje skonstruowane w celu uniknięcia 
wymogu sprawozdawczości w jakiejkolwiek 
jurysdykcji.

• Transakcje o nietypowym wzorcu, na przykład 
zbiorcze zakupy produktów lub kart upominkowych 
albo powtarzające się płatności gotówkowe.

Co każdy powinien wiedzieć
Przepisy obowiązujące w danym kraju mogą wymagać zgłaszania 
władzom określonych transakcji, takich jak sprzedaż gotówkowa. 

Rola pracownika
 ■ Wiedza o kontrahentach PPG oraz legalności ich praktyk biznesowych 

i działań. 

 ■ Zwracanie uwagi na wszelkie oznaki potencjalnego prania brudnych 
pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych działań niezgodnych 
z prawem. Informacje na temat zgłaszania podejrzeń można znaleźć 
w części Zgłaszanie wątpliwości w niniejszym Kodeksie.
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Każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo  
każdego dnia. 

Zrównoważony rozwój — ochrona bezpieczeństwa, środowiska i społeczności

Wszystkich pracowników 
należy traktować 
z bezstronnością i 
szacunkiem.

Staramy się tworzyć trwałą wartość, angażując 
wszystkich pracowników i ich rodziny w promowanie 
bezpieczeństwa, wspierając zdrowy tryb życia, 
ochronę środowiska i społeczności, w których 
działamy. 

Co każdy powinien wiedzieć
W firmie PPG wdrożono globalny system zarządzania BHP i ochroną 
środowiska, który służy do zapewniania zgodności z przepisami, poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz ograniczania wpływu na środowisko. 

Raport na temat zrównoważonej działalności PPG można znaleźć pod 
adresem: sustainability.ppg.com/Home.aspx.

Rola pracownika
 ■ Zrozumienie i przestrzeganie obowiązków dotyczących realizacji celów 

związanych z ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem.

 ■ Pracownicy powinni przychodzić do pracy wypoczęci i skupieni, 
niebędący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, aby wykonywać swoje 
obowiązki służbowe w sposób bezpieczny. 

 ■ Powiadamianie przełożonego albo przedstawiciela działu zasobów 
ludzkich lub BHP o wszelkich aktach przemocy lub groźbach, 
przypadkach zastraszania bądź represji wobec pracowników lub 
partnerów biznesowych, a także o zagrożeniach dla bezpieczeństwa 
naszej działalności.

 ■ Należy zabierać głos w sytuacjach, które mogłyby spowodować szkody 
dla wszystkich pracowników lub środowiska, i zachęcać innych do tego 
samego.

 ■ Pracownicy powinni stale poszerzać wiedzę w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa w miejscu pracy i w domu.

Społeczności, w których działamy

http://sustainability.ppg.com/Home.aspx
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Wspieramy uprawnione organizacje, które działają w sposób 
zgodny z naszymi zobowiązaniami etycznymi i prawnymi.

Działania charytatywne

PPG i Fundacja PPG zapewniają lepszą jakość życia 
społecznościom na całym świecie, oferując wsparcie 
finansowe uprawnionym organizacjom charytatywnym 
w trzech priorytetowych obszarach: edukacji, 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz 
zaangażowania pracowników. W niektórych sytuacjach 
dotacje na cele charytatywne mogą stwarzać ryzyko 
naruszenia zasad etycznych oraz przepisów dotyczących 
przeciwdziałania korupcji. Wspieramy tylko uprawnione 
organizacje zbierające fundusze w słusznych celach oraz 
zgodnie z naszym zobowiązaniami etycznymi i prawnymi.

Co każdy powinien wiedzieć
Ryzyko związane z dotacją charytatywną powstaje, jeżeli datki przekazywane 
są na nieodpowiedni cel i na bezpośrednią prośbę, sugestię lub 
rekomendację ze strony urzędnika państwowego lub partnera handlowego. 
Dokonanie wpłaty w takiej sytuacji może być uznane za pośrednie wręczenie 
łapówki w celu pozyskania lub utrzymania kontraktów, kontaktów biznesowych, 
zezwoleń rządowych (np. uprawnień, licencji i korzystnych decyzji 
podatkowych lub celnych), a także zabezpieczania innych niewłaściwych 
korzyści biznesowych. 

Rola pracownika
 ■ Przed dokonaniem wpłaty na cel charytatywny w imieniu firmy PPG 

należy zapoznać się z wytycznymi dostępnymi w sekcji Program Global 
Charitable Contributions w globalnej witrynie ds. etyki i zgodności. 

 ■ W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących planowanej dotacji 
charytatywnej należy zapoznać się z częścią Zgłaszanie wątpliwości 
w niniejszym Kodeksie.

 ■ Pracownicy uczestniczący w działaniach na rzecz społeczności powinni 
przestrzegać wszystkich wytycznych programu firmy PPG opublikowanych 
w Portalu dla pracowników na stronie ppgcommunities.com. 

 ■ Uprawnione organizacje należy kierować do sekcji wniosków o wsparcie 
(Apply for Support) na stronie ppgcommunities.com. 

Społeczności, w których działamy

Pytanie:   Potencjalny klient jest również przedstawicielem organizacji 
charytatywnej i prosi mnie o przekazanie datku. Czy mogę 
dokonać wpłaty i zgłosić wydatek do zwrotu przy rozliczeniu 
kosztów?

Odpowiedź:   Nie należy przekazywać takiej dotacji, ponieważ mogłaby 
ona zostać uznana za próbę wywarcia wpływu na 
potencjalnego klienta, aby zakupił produkt PPG.

Więcej 
odpowiedzi na 

pytania

http://na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/Pages/Charitable-Contributions.aspx
http://na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/Pages/Charitable-Contributions.aspx
http://na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
http://ppgcommunities.com/
http://ppgcommunities.com/
http://corporate.ppg.com/faq-en
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Nie wolno dokonywać niewłaściwych płatności na rzecz 
urzędników lub pracowników państwowych.

Współpraca z instytucjami rządowymi

Współpracując z administracją rządową, prowadzimy 
działalność zgodnie z najwyższymi standardami, stale 
dbając o rzetelność i dokładność. Przestrzegamy 
wszystkich przepisów prawa i rozporządzeń podczas 
kontaktów z instytucjami państwowymi, ich pracownikami 
i urzędnikami.

Społeczności, w których działamy

Co każdy powinien wiedzieć
Niniejszy Kodeks, a także przepisy i regulacje obowiązujące PPG, zabraniają wręczania 
łapówek, płatności lub wartościowych rzeczy urzędnikom lub pracownikom państwowym 
w celu zyskania lub utrzymania relacji biznesowych lub dowolnej innej, niewłaściwej 
przewagi biznesowej. W niektórych jurysdykcjach, w których firma PPG starała się lub 
stara o kontrakty rządowe, zabronione może być również przekazywanie dotacji na 
kampanie wyborcze kandydatów na urzędy na szczeblu krajowym lub lokalnym.

W niektórych krajach dokonywanie wpłat na cele polityczne może być niedozwolone. 
Przed przekazaniem takiej dotacji należy zawsze skonsultować się z radcą prawnym 
w regionie.

Osobiste poglądy polityczne ani decyzje związane z prywatnymi datkami na cele 
polityczne nie mogą wpływać na sytuację zawodową pracowników.

Rola pracownika
 ■ Przed rozpoczęciem starań o możliwość współpracy z instytucjami państwowymi 

należy skonsultować się z radcą prawnym w regionie PPG lub jednostce 
biznesowej.

 ■ Nie wolno oferować ani wręczać pracownikom państwowym wartościowych 
rzeczy, które są niezgodne z polityką PPG lub lokalnymi przepisami i regulacjami. 
Dodatkowe informacje można znaleźć w części Łapówki i korupcja w niniejszym 
Kodeksie.

 ■ Nie należy przeznaczać zasobów firmy, w tym czasu pracy, obiektów, wyposażenia 
lub korporacyjnych środków finansowych, na rzecz kandydatów politycznych lub 
komitetów działań politycznych (PAC) bez wcześniejszego uzyskania upoważnienia 
najwyższego szczeblem kierownika w regionie i powiadomienia o tym zamiarze 
dyrektora zarządzającego w dziale relacji rządowych PPG.

 ■ Aby mieć pewność, że przekazywane dotacje nie naruszają żadnych przepisów 
obowiązujących w USA i przepisów lokalnych, należy informować dział relacji 
rządowych o planowanych datkach, które są w jakikolwiek sposób związane z PPG.

 ■ Pracownicy, którzy starają się o urząd publiczny lub chcą przyjąć taką ofertę, muszą 
wcześniej uzyskać zatwierdzenie radcy prawnego w regionie PPG lub jednostce 
biznesowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 ■ W przypadku pytań lub wątpliwości należy zapoznać się z częścią Zgłaszanie 
wątpliwości w niniejszym Kodeksie.

Pytanie:   Co oznacza termin „pracownicy 
i urzędnicy państwowi”?

Odpowiedź:   Terminy „pracownik państwowy” 
i „urzędnik państwowy” obejmują 
następujące osoby na szczeblu 
federalnym, krajowym i samorządowym 
we wszystkich krajach:

• Personel wojskowy i cywilny 
zatrudniony w sektorze obronności.

• Pracownicy publicznych 
lub rządowych agencji, 
departamentów, ministerstw 
i urzędów.

• Pracownicy przedsiębiorstw 
lub instytucji będących 
własnością państwa lub przez nie 
kontrolowanych, takich jak szpitale, 
spółki naftowe, przedsiębiorstwa 
komunalne, koleje, linie lotnicze, 
publiczne uczelnie wyższe i banki 
centralne.

• Kandydaci na urzędy polityczne 
i pracownicy partii politycznych.

• Pracownicy międzynarodowych 
organizacji publicznych 
(np. Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Czerwonego 
Krzyża i Banku Światowego).

• Osoby oficjalnie występujące 
w imieniu administracji 
państwowej.

 Wszelkie pytania należy kierować do 
radcy prawnego w danym regionie PPG 
lub jednostce biznesowej. 

Pytanie:   Inspektor ds. broni 
chemicznej wizytuje 
nasz zakład produkcyjny. 
Czy mogę mu wręczyć 
skrzynkę farby jako oznakę 
życzliwości?

Odpowiedź:   Nie. Nie wolno wręczać 
urzędnikom państwowym 
żadnych wartościowych 
rzeczy bez wstępnej 
zgody regionalnego radcy 
prawnego i działu relacji 
rządowych. Przekazanie 
produktu lub innej rzeczy 
wartościowej może w tych 
okolicznościach być 
postrzegane jako łapówka, 
której celem jest wywarcie 
wpływu na ocenę zakładu 
przez inspektora.  
Ponadto w zależności 
od kraju wręczenie 
inspektorowi produktu lub 
innej rzeczy wartościowej 
może być niezgodne 
z prawem.

Więcej 
odpowiedzi na 

pytania

http://corporate.ppg.com/faq-en
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Przed przekazaniem informacji mediom lub za ich pośrednictwem 
należy skontaktować się ze specjalistami PPG ds. komunikacji. 

Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi 

Co każdy powinien wiedzieć
Firma PPG ani jej pracownicy oficjalnie nie popierają ani nie zalecają 
stosowania żadnych produktów, usług lub firm (dla zysku lub w celach non-
profit) bez uzasadnienia biznesowego. 

Aby zapewnić jednoznaczność i czytelność informacji o wynikach 
finansowych PPG, nie ogłaszamy żadnych wiadomości, które mogłyby 
zmienić decyzje typowych inwestorów dotyczące akcji spółki w tygodniu 
publikacji danych o kwartalnych dochodach PPG. 

Wpisy związane z pracą w PPG zamieszczane w mediach społecznościowych 
mogą być ponownie udostępniane innym użytkownikom bez wiedzy autora. 
Publikując jakiekolwiek materiały w sieci społecznościowej, należy przyjąć, 
że informacje te staną się publiczne. Nie należy zamieszczać żadnych 
informacji, które po upublicznieniu mogłyby zaszkodzić ich autorowi lub 
firmie PPG.

Rola pracownika
 ■ Przed udzieleniem odpowiedzi przedstawicielom mediów w imieniu PPG 

należy zawsze konsultować się z przedstawicielami ds. komunikacji na 
szczeblu korporacji lub jednostki biznesowej.

 ■ Należy przestrzegać polityki PPG w zakresie korzystania z mediów 
społecznościowych do celów biznesowych i prywatnych na urządzeniach 
należących do PPG. Więcej informacji można znaleźć w polityce PPG 
dotyczącej komunikacji zewnętrznej i polityce korzystania z mediów 
społecznościowych. 

Komunikując się z mediami i za ich pośrednictwem, 
budujemy spójny wizerunek firmy odzwierciedlający 
nasze zasady etyczne i aktualne strategie korporacyjne, 
polityki oraz interesy. Przestrzegamy wymagań 
państwowych, giełdowych i innych wymogów 
związanych z ujawnianiem danych.

Społeczności, w których działamy

http://corporate.ppg.com/externalcommunicationpolicy
http://corporate.ppg.com/externalcommunicationpolicy
http://corporate.ppg.com/faq-en
http://corporate.ppg.com/faq-en
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Najlepsze wyniki osiągamy, gdy współpracujemy razem nad wspólnymi celami, 
wzajemnie angażując nasze możliwości i korzystając z wyjątkowych punktów 
widzenia poszczególnych osób.

Rola pracownika
 ■ Budowanie środowiska opartego na zaufaniu i współpracy, zabieranie 

głosu i wnoszenie osobistego wkładu, kontestowanie zastanego porządku 
i współdziałanie z osobami o różnym pochodzeniu.

 ■ Komunikowanie się z przełożonym w celu zrozumienia oczekiwań dotyczących 
wyników, opinii zwrotnych i zdobywania wiedzy.

 ■ Aktywne eliminowanie stronniczości, przypadków niewłaściwego traktowania 
i dyskryminacji.

 ■ Kierownicy i przełożeni powinni tworzyć zaangażowane organizacje, które 
obejmują wszystkie grupy pracowników, zachęcać i doceniać pracowników na 
wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej oraz uwzględniać ich opinie, 
a także nagradzać pracę i postępowanie, które przyczynia się do lepszych wyników 
zgodnie z naszymi wartościami.

 ■ Informacje na temat lokalnych polityk HR można znaleźć na regionalnej stronie 
internetowej działu zasobów ludzkich.

 ■ W przypadku konfliktu między praktyką działań PPG a lokalnymi przepisami lub 
zasadami w zakresie zasobów ludzkich należy zapoznać się z częścią Zgłaszanie 
wątpliwości w niniejszym Kodeksie. 

Wspieranie praw człowieka, różnorodności i integracji

Nasi pracownicy

Pytanie:   Sądzę się, że ominął mnie 
awans ze względu na moją 
rasę. Co należy zrobić? 

Odpowiedź:   Jeśli pracownik podejrzewa, 
że padł ofiarą dyskryminacji 
ze względu na rasę lub inną 
cechę prawnie chronioną, 
powinien zgłosić swoje 
wątpliwości przedstawicielowi 
działu zasobów ludzkich lub 
skontaktować się z biurem ds. 
etyki i zgodności (informacje 
na ten temat można znaleźć 
w części Zasoby w niniejszym 
Kodeksie).

Pytanie:   Co to jest różnorodność 
i integracja?

Odpowiedź:   Różnorodność oznacza 
połączenie osób w różnym 
wieku, o różnej kulturze 
i pochodzeniu, doświadczeniu 
i poglądach w ramach grupy 
lub organizacji. Integracja 
odnosi się do środowiska 
firmy, które integruje 
zróżnicowanych pracowników 
w jednym wspólnym miejscu 
pracy. Wyniki badań wskazują, 
że zróżnicowane, integrujące 
środowisko pracy przyczynia 
się do innowacyjności, 
lepszych wyników finansowych 
i utrzymania utalentowanych 
pracowników w firmie.

Relacje między firmą PPG i jej pracownikami opierają 
się na wzajemnym szacunku, obustronnym zaufaniu 
i wspólnych celach. Obowiązkiem każdego lidera w PPG 
jest wzmacnianie wspólnych więzi i zwiększanie ich 
wpływu na codzienne działania.

Doceniamy ważną rolę różnic między pracownikami 
wynikających z doświadczenia, punktów widzenia, 
wychowania, rasy, wieku, pochodzenia etnicznego, 
religii, płci biologicznej, orientacji seksualnej, 
tożsamości płciowej i/lub sposobu jej wyrażania, kultury, 
zainteresowań, regionu geograficznego i stylu. Staramy 
się tworzyć środowisko oparte na współpracy, w którym 
wszyscy mają możliwość odniesienia sukcesu. 

Szanujemy godność i prawa człowieka przynależne 
wszystkim ludziom. Przestrzegamy wszystkich przepisów 
dotyczących wolności zrzeszania się, prywatności, 
negocjacji zbiorowych, imigracji, czasu i godzin pracy 
oraz wynagrodzeń, a także prawa w zakresie pracy 
wymuszonej i przymusowej, pracy dzieci, handlu ludźmi 
i dyskryminacji w miejscu pracy.

Nasze decyzje związane z zatrudnieniem są oparte 
na kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych, które 
obejmują wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, 
zdolności i osiągane wyniki. 

PPG stwarza równe szanse zatrudnienia na podstawie 
dowolnego statusu chronionego przez obowiązujące 
prawo, nikogo nie dyskryminując. 

http://vision.ppg.com/
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Wszystkich pracowników należy traktować uprzejmie, 
z szacunkiem i poszanowaniem ich godności.

Staramy się stworzyć miejsce pracy wolne od 
molestowania i nękania.

Molestowanie i nękanie

Nasi pracownicy

Co każdy powinien wiedzieć
Molestowanie to niepożądane i obraźliwe zachowania werbalne, 
niewerbalne i fizyczne, które są wrogie lub zastraszające wobec 
danej osoby ze względu na jej płeć biologiczną, orientację seksualną, 
tożsamość płciową i/lub sposób jej wyrażania, rasę, wiek, pochodzenie 
etniczne, religię lub inny status objęty ochroną prawną. 

Prześladowanie to powtarzające się werbalne lub fizyczne, obelżywe lub 
złośliwe zachowania, które podważają lub zakłócają wyniki pracy innej 
osoby albo które racjonalnie postępująca osoba uznałaby za obraźliwe, 
noszące znamiona groźby, zastraszające lub upokarzające.

Pojęcia te mogą mieć określone znaczenie w rozumieniu lokalnych 
przepisów prawa. W przypadku pytań należy skontaktować się z radcą 
prawnym w danym regionie PPG lub jednostce biznesowej.

Rola pracownika
 ■ Trzeba wiedzieć, co to jest molestowanie i prześladowanie, jak 

postępować w takich sytuacjach i w jaki sposób zgłaszać takie przypadki.

 ■ Pracownicy są osobiście odpowiedzialni za tworzenie środowiska pracy, 
które wspiera wzajemny szacunek i relacje zawodowe pozbawione 
molestowania i nękania.

 ■ Nie wolno używać systemów elektronicznych lub informatycznych 
PPG w sposób, który mógłby zakłócać pracę lub byłby obraźliwy dla 
innych osób. 

 ■ W przypadku pytań lub wątpliwości należy zapoznać się z częścią 
Zgłaszanie wątpliwości w niniejszym Kodeksie.

Pytanie:   Współpracownik 
rozpowszechnia 
obraźliwą dla mnie 
wiadomość e-mail.  
Co należy zrobić? 

Odpowiedź:   Trzeba poprosić 
współpracownika, by 
zaprzestał wysyłania 
takich wiadomości. 
Jeśli bezpośrednia 
rozmowa 
ze współpracownikiem 
może być 
niekomfortowa albo 
pracownik ten nie 
przestał wysyłać 
takich wiadomości 
e-mail, należy 
skontaktować się 
z jego bezpośrednim 
przełożonym, 
przedstawicielem 
działu zasobów 
ludzkich lub z biurem 
ds. etyki i zgodności 
(informacje na ten 
temat można znaleźć 
w części Zasoby w 
niniejszym Kodeksie).

Pytanie:   Przełożony 
często krzyczy na 
mnie  współpracowników 
w obecności innych 
osób, używając przy 
tym gniewnego 
języka i pogardliwych 
sformułowań. Czy jest to 
prześladowanie?

Odpowiedź:   Postępowanie 
przełożonego może 
stanowić prześladowanie, 
jeżeli negatywnie 
wpływa na możliwość 
wykonywania obowiązków 
służbowych i jest 
przyczyną zakłopotania 
lub upokorzenia. Jeśli tak 
jest, należy zgłosić takie 
zachowanie do zarządu, 
przedstawiciela działu 
zasobów ludzkich lub 
biura ds. etyki i zgodności. 
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Ochronę prawa do prywatności należy szanować i równoważyć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i politykami PPG. 

Pytanie:  Co to są dane 
osobowe? 

Odpowiedź: Dane osobowe to 
wszelkie informacje, 
które mogą 
zostać użyte do 
zidentyfikowania 
lub zlokalizowania 
określonej osoby 
albo skontaktowania 
się z nią. Dane 
te mają zwykle 
charakter poufny 
i są przez cały czas 
chronione przed 
ryzykiem ujawnienia 
nieupoważnionym 
osobom oraz 
przed niezgodnym 
z prawem 
zniszczeniem, 
utratą, modyfikacją 
lub dostępem. 

Co każdy powinien wiedzieć
Firma PPG udostępnia dane osobowe innym podmiotom wyłącznie na 
zasadzie ścisłej potrzeby do uzasadnionych celów biznesowych i zgodnie 
z obowiązującym prawem.

Wszystkie wiadomości i informacje przesyłane i tworzone przy użyciu 
systemów elektronicznych i urządzeń dostarczonych pracownikom przez 
PPG stanowią dokumentację firmową.

W związku z tym lokalne spółki PPG w każdym z krajów mogą uzyskiwać 
dostęp do takich wiadomości, informacji i dokumentów, monitorować 
je i sprawdzać ich zawartość w przypadku uzasadnionego biznesowo 
powodu i w zakresie dopuszczalnym przez lokalne przepisy dotyczące 
ochrony prywatności danych i zatrudnienia. 

Rola pracownika
 ■ Jeżeli pracownik ma dostęp do danych osobowych w ramach 

obowiązków służbowych, powinien zarządzać nimi zgodnie z politykami 
PPG oraz przepisami i wymaganiami obowiązującymi w USA i lokalnie. 

 ■ Dostęp do danych osobowych w posiadaniu PPG należy ograniczyć 
tylko do upoważnionych osób, które potrzebują takich danych do 
uzasadnionych celów związanych z działalnością.

 ■ Zrozumienie i przestrzeganie wszystkich polityk PPG w zakresie 
zabezpieczeń technologii informatycznych oraz polityki postępowania 
z danymi poufnymi.

Prywatność danych

Nasi pracownicy

Szanujemy prawo do prywatności i dokładamy wszelkich 
starań, aby w odpowiedzialny sposób gromadzić, 
obsługiwać, sprawdzać i chronić dane osobowe zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami i przepisami w zakresie 
ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji w USA 
i innych krajach, w których prowadzimy działalność. 

Staramy się respektować prawo pracowników do 
prywatności, przestrzegając wymogów prawnych 
i najwyższych standardów etycznego postępowania.

Pytanie:   Jakie są uzasadnione 
biznesowo powody uzyskiwania 
dostępu i ujawniania 
wiadomości wysyłanych 
za pośrednictwem urządzeń 
lub systemów dostarczonych 
przez PPG?

Odpowiedź:  Uzasadnionymi powodami 
biznesowymi mogą być: 
dochodzenia w sprawie 
faktycznych, podejrzewanych 
lub rzekomych naruszeń 
niniejszego Kodeksu lub 
polityk PPG; oceny zgodności 
z obowiązującymi przepisami 
i regulacjami, również tymi 
wymienionymi w niniejszym 
Kodeksie; sytuacje, w których 
monitorowanie komunikacji jest 
niezbędne i proporcjonalne 
do zapewnienia ochrony 
firmy PPG, jej pracowników, 
klientów, dostawców i partnerów 
biznesowych.

Więcej 
odpowiedzi na 

pytania
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Należy chronić majątek PPG i korzystać z niego w sposób 
zgodny z przeznaczeniem.

Pytanie:      Czy można zabrać 
farbę niezgodną 
ze specyfikacjami lub 
nieużywany sprzęt do 
własnych celów?

Odpowiedź:    Nie można tego zrobić 
bez wcześniejszej 
zgody przełożonego. 
Obowiązkiem każdego 
pracownika jest dbanie, 
aby majątek PPG był 
używany z korzyścią 
dla firmy. 

Pytanie:    Podczas podróży służbowej 
zapłaciłem za posiłek gotówką 
i zgubiłem rachunek. Czy 
przy rozliczeniu wydatków na 
posiłki można dostarczyć inny 
rachunek na zbliżoną kwotę? 

Odpowiedź:  Nie. Nie wolno użyć 
innego rachunku do 
udokumentowania wydatków 
na posiłki, nawet jeżeli kwoty 
są takie same lub podobne. 
Wszystkie rachunki złożone 
wraz z rozliczeniem wydatków 
muszą odzwierciedlać 
rzeczywiste transakcje 
opisane w sprawozdaniu. 

 W rozliczeniu należy 
zamieścić komentarz 
z wyjaśnieniem, że rachunek 
został zgubiony, i podać 
inne odpowiednie szczegóły. 
Częste przypadki zgubienia 
rachunków mogą skutkować 
brakiem zatwierdzenia 
określonych wydatków.

Zwracanie uwagi na kwestie 
BHP w miejscu pracy.

Co każdy powinien wiedzieć
Majątek firmy ma postać materialną i niematerialną. Aktywa o wymiernej wartości 
to pieniądze, mienie, obiekty, produkty, wyposażenie i systemy komunikacji. 
Zasoby niematerialne to efekty pracy, własność intelektualna, dane w systemach 
informatycznych oraz informacje niepubliczne. 

We wszystkich krajach prowadzenia działalności PPG przestrzega przepisów 
dotyczących ochrony prywatności. Z myślą o ochronie interesów firmy zastrzegamy 
jednak prawo do zgodnego z obowiązującymi przepisami monitorowania, 
kontrolowania i ujawniania informacji PPG przechowywanych w jej zasobach lub na 
osobistych urządzeniach uzyskujących dostęp do firmowej sieci. 

Oszustwa, kradzieże, malwersacje i inne niewłaściwe sposoby korzystania z majątku 
firmy są nielegalne, a także nieetyczne. 

Obowiązujące standardy i praktyki w zakresie kontroli wewnętrznej służą do ochrony 
majątku firmy przed kradzieżą, utratą i niewłaściwym użyciem oraz umożliwiają 
precyzyjne egzekwowanie odpowiedzialności za takie sytuacje. 

Rola pracownika
 ■ Korzystanie z majątku PPG do celów związanych z działalnością firmy. Nie należy 

używać tych zasobów w celu odnoszenia osobistych korzyści lub korzyści dla 
podmiotów innych niż PPG.

 ■ Majątku PPG nie wolno używać w celu uzyskiwania dostępu, powielania, 
wyświetlania, rozpowszechniania lub przechowywania jakichkolwiek materiałów, 
które są niezgodne z prawem, mają charakter jednoznacznie erotyczny lub 
obsceniczny albo są nieodpowiednie w inny sposób.

 ■ Przestrzeganie regionalnej polityki dotyczącej podróży i wydatków. Z funduszy 
PPG należy korzystać w odpowiedni sposób, przedkładając dokładne rozliczenia 
wydatków wraz ze wszystkimi szczegółami i prawidłowymi rachunkami.

 ■ Więcej informacji o ochronie kluczowych zasobów firmy można znaleźć 
w częściach Informacje poufne i niepubliczne oraz Własność intelektualna 
w niniejszym Kodeksie.

Ochrona majątku firmy

Nasi akcjonariusze

Zarządzanie korporacją jest naszym podstawowym 
obowiązkiem wobec akcjonariuszy. Jako pracownicy 
jesteśmy odpowiedzialni za ochronę zasobów 
firmowych i używanie ich wyłącznie do celów 
związanych z działalnością. 

Więcej 
odpowiedzi na 

pytania
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Jeśli na danym stanowisku służbowym pracownik ma dostęp do poufnych lub 
niepublicznych informacji PPG, jego obowiązkiem jest ochrona tych danych przed 
nieupoważnionym ujawnieniem. 

Pytanie:  Ktoś, kto podaje się 
za przedstawiciela dyrekcji 
PPG, wysłał mi pilną 
wiadomość e-mail z prośbą 
o przyspieszenie transakcji 
i przesłanie danych. Prośba 
może być uzasadniona, ale 
nie mam pewności. Co należy 
zrobić?

Odpowiedź:  Wysłanie przez 
przedstawiciela dyrekcji PPG 
wiadomości do pracownika 
z prośbą o pilne przesłanie 
danych lub przyspieszenie 
transakcji to bardzo nietypowa 
sytuacja. Przed podjęciem 
jakichkolwiek działań należy 
sprawdzić tę prośbę wraz 
z przełożonym lub inną osobą 
w organizacji, która jest 
w stanie zweryfikować takie 
żądanie, albo zatelefonować 
do nadawcy w celu 
upewnienia się, że prośba jest 
uzasadniona.

Co każdy powinien wiedzieć
Przykładami informacji niepublicznych są dane związane z następującymi kwestiami:

 ■ Pracownicy

 ■ Wynalazki

 ■ Umowy

 ■ Plany strategiczne i biznesowe

 ■ Premiery nowych produktów

 ■ Fuzje i przejęcia spółek

 ■ Receptury i specyfikacje

 ■ Ceny, koszty produktów i dane finansowe

Całość komunikacji biznesowej PPG musi być prowadzona przy użyciu zasobów 
dostarczonych przez firmę lub zatwierdzonych narzędzi komunikacyjnych.

Rola pracownika
 ■ Ograniczanie dostępu do informacji PPG tylko do upoważnionych osób, które 

potrzebują takich danych do uzasadnionych celów związanych z działalnością, 
nawet wewnątrz PPG. 

 ■ Przechowywanie i usuwanie informacji zgodnie z politykami w zakresie 
zarządzania dokumentacją. 

 ■ Zwracanie uwagi na warunki prowadzenia działalności. Ochrona informacji 
firmowych przez unikanie publicznych dyskusji oraz zabezpieczanie dokumentów 
papierowych i elektronicznych przed publicznym ujawnieniem i dostępem.

 ■ Współpraca z radcą prawnym w regionie lub jednostce biznesowej w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania umów dotyczących ochrony poufności 
przed ujawnieniem informacji PPG stronom trzecim.

 ■ Staranne przestrzeganie wszystkich polityk PPG w zakresie zabezpieczeń 
technologii informatycznych.

Rozumiemy, jaką wartość dla spółki i jej akcjonariuszy 
stanowią informacje poufne i niepubliczne PPG. 
Do obowiązków pracowników należy kontrolowanie 
informacji poufnych i niepublicznych i ich ochrona przed 
nieupoważnionym ujawnieniem lub użyciem zarówno 
w firmie PPG, jak i poza nią. 

Własność intelektualna to szczególny rodzaj informacji 
niepublicznych, chroniony odrębnymi przepisami. Więcej 
informacji można znaleźć w części Informacje poufne 
i niepubliczne w niniejszym Kodeksie.

Informacje poufne i niepubliczne

Nasi akcjonariusze

Pytanie:   Chcę pracować w domu 
nad projektem PPG. Jaki 
jest najlepszy sposób pracy 
i uzyskiwania dostępu do danych 
PPG?

Odpowiedź:   Podczas zdalnej pracy w domu 
lub innym miejscu najlepszym 
sposobem uzyskiwania 
dostępu do danych firmowych 
jest korzystanie z komputera 
przenośnego należącego 
do PPG lub używanie funkcji 
dostępu zdalnego w celu 
logowania się do systemu 
PPG z domu lub komputera 
osobistego niebędącego 
własnością PPG. 

 Nie wolno kopiować danych 
na urządzenie USB (wymienne 
urządzenie pamięci masowej, 
takie jak dysk flash) w celu 
używania ich na komputerze 
osobistym, który nie należy do 
PPG. 

 Nie należy wysyłać danych PPG 
z firmowego adresu e-mail na 
adres prywatny.

Więcej 
odpowiedzi na 

pytania
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Własność intelektualna jest kluczową, prawnie chronioną 
częścią majątku firmy.

Co każdy powinien wiedzieć
Własność intelektualna ogólnie obejmuje wiedzę, twórcze koncepcje 
i inne zasoby niematerialne, takie jak patenty, tajemnice handlowe, wiedzę 
techniczną, znaki towarowe i nazwy marek, które mają wartość handlową i są 
chronione przed imitacją, naruszeniem praw lub rozproszeniem. 

Rola pracownika
 ■ Wszelkie zasoby własności intelektualnej należy oznaczać, 

przechowywać, kontrolować i udostępniać zgodnie z wytycznymi 
obowiązującymi w przypadku danej jednostki biznesowej lub funkcji. 
Należy się upewnić, że dostęp do poufnej własności intelektualnej jest 
udzielany tylko osobom posiadającym ku temu uzasadnioną potrzebę 
oraz z korzyścią dla PPG. 

 ■ Nie wolno uzyskiwać dostępu do poufnych lub niepublicznych informacji 
stron trzecich (w tym byłych pracodawców), przechowywać ich, 
udostępniać ani wykorzystywać, chyba że zostało zawarte porozumienie, 
które zezwala na takie działania.

 ■ Nie należy przekazywać stronom trzecim poufnych lub niepublicznych 
informacji PPG bez wcześniejszego uzyskania odpowiedniej wewnętrznej 
zgody i zawarcia ze stroną trzecią stosownej umowy o zachowaniu 
poufności.

 ■ Nie wolno używać zasobów PPG do powielania, wyświetlania, 
rozpowszechniania lub przechowywania jakichkolwiek materiałów, które 
naruszają znaki towarowe, prawa autorskie, postanowienia licencyjne albo 
inne prawa własności intelektualnej strony trzeciej. 

 ■ Należy zachować szczególną troskę o ochronę informacji poufnych lub 
niepublicznych PPG w obecności odwiedzających lub podczas pracy 
poza firmą.

 ■ W przypadku pytań lub wątpliwości należy zapoznać się z częścią 
Zgłaszanie wątpliwości w niniejszym Kodeksie.

Własność intelektualna

Nasi akcjonariusze

Pytanie:  Pracownik PPG , który ma 
wiedzę na temat własności 
intelektualnej związanej 
z produktami PPG, udostępnił 
informacje niepubliczne 
znajomemu, który pracuje 
w innej firmie. Wiem, że 
informacje te są poufne i nie 
należy ich ujawniać. Co należy 
zrobić?

Odpowiedź:  Udostępnianie własności 
intelektualnej lub innych 
informacji niepublicznych 
komukolwiek spoza PPG 
jest niewłaściwe i niezgodne 
z polityką firmy. Obowiązkiem 
pracowników PPG jest 
niezwłoczne zgłaszanie takich 
wątpliwości. Informacje na 
ten temat można znaleźć 
w części Zgłaszanie wątpliwości 
w niniejszym Kodeksie.

Pytanie:  Pracownik, który 
niedawno przeszedł do 
PPG z konkurencyjnej 
firmy, powiedział, że 
ma wiedzę na temat 
nowego przedsięwzięcia 
badawczego 
prowadzonego przez 
rywala. Co należy zrobić?

Odpowiedź: Firma PPG nie 
przyjmuje informacji 
poufnych od stron 
trzecich, w tym byłych 
pracodawców. Należy 
poprosić przełożonego, 
regionalnego 
radcę prawnego 
lub specjalistę ds. 
własności intelektualnej 
o przeprowadzenie 
rozmowy z nowym 
pracownikiem.

Jako pracownicy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę, 
kontrolowanie i używanie własności intelektualnej firmy 
zgodnie z jej najlepszym interesem. Podejmujemy działania, 
które pozwalają unikać nieupoważnionego ujawniania poufnej 
własności intelektualnej zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią.

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych podmiotów 
i nie popieramy proszenia pracowników lub instruowania ich, 
aby uzyskiwali dostęp do poufnej własności intelektualnej 
należącej do innych właścicieli. Nie przyjmujemy, nie 
ujawniamy ani nie używamy własności intelektualnej stron 
trzecich bez zawarcia odpowiednich umów.
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Pracownicy PPG nie mogą używać ani ujawniać istotnych informacji 
niepublicznych w celu odniesienia osobistych korzyści.

Co każdy powinien wiedzieć
Ustalenie, co stanowi istotne informacje niepubliczne, jest kwestią oceny. 
Ogólnie informacje mają istotne znaczenie, jeśli zostałyby uznane za ważne 
przez inwestora kupującego lub sprzedającego akcje konkretnej spółki.

Rola pracownika
 ■ Nie należy używać ani udostępniać istotnych informacji niepublicznych 

w celu uzyskania finansowych lub innych osobistych korzyści.

 ■ Będąc w posiadaniu istotnych informacji niepublicznych, nie wolno 
kupować ani sprzedawać papierów wartościowych (takich jak akcje, 
obligacje lub opcje) firmy PPG lub innych spółek zarówno bezpośrednio, 
jak i za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób lub 
podmiotów.

 ■ Nie należy zalecać innym osobom zakupu lub sprzedaży papierów 
wartościowych jakiejkolwiek firmy, w tym PPG, będąc w posiadaniu 
istotnych informacji niepublicznych na temat takiego przedsiębiorstwa.

 ■ Istotne informacje niepubliczne należy ujawniać tylko wtedy, gdy jest to 
niezbędne do prowadzenia działalności przez PPG, i przy zastosowaniu 
odpowiednich mechanizmów kontroli (takich jak umowa o zachowaniu 
poufności zawarta z dostawcą).

 ■ Należy unikać handlu papierami wartościowymi PPG, gdy pracownikowi 
znane jest ważne ogłoszenie, takie jak informacje o kwartalnych 
dochodach.

 ■ Nie wolno występować w roli niezależnego konsultanta lub specjalisty 
poza firmą PPG w odniesieniu do kwestii biznesowych należących do 
obowiązków służbowych w ramach zatrudnienia w PPG.

 ■ Należy zgłaszać wszelkie zaobserwowane przypadki nieodpowiedniego 
ujawnienia istotnych informacji niepublicznych.

Należy unikać zakupu lub sprzedaży akcji w przypadku 
posiadania informacji, które nie zostały publicznie ujawnione 
i mogłyby wpływać na notowania giełdowe. Dotyczy to akcji 
PPG i stron trzecich, w tym udziałów w przedsiębiorstwach 
dostawców, klientów i partnerów biznesowych PPG.

Używanie istotnych informacji niepublicznych do finansowych 
lub innych osobistych korzyści albo udostępnianie takich 
danych innym osobom stanowi naruszenie polityki 
PPG w zakresie inwestowania na podstawie informacji 
wewnętrznych i może być niezgodne z prawem. Uzyskując 
dostęp do informacji niepublicznych PPG, wszyscy musimy 
przestrzegać zobowiązań etycznych i prawnych.

Inwestowanie na podstawie informacji wewnętrznych — zakup i sprzedaż akcji

Nasi akcjonariusze

Pytanie:  Co to są istotne informacje niepubliczne?

Odpowiedź:   Informacje niepubliczne to uzyskiwane w ramach pracy nieujawnione publicznie 
dane na temat PPG lub innych spółek. Informacje niepubliczne są „istotne”, 
jeżeli przeciętny inwestor uznałby je za ważne w procesie podejmowania decyzji 
o zakupie, zatrzymaniu lub sprzedaży papierów wartościowych albo jeśli ich 
publikacja prawdopodobnie wpłynęłaby na cenę akcji spółki. 

 Istotnymi informacjami niepublicznymi mogą być następujące rodzaje danych: 

 Określenie, czy informacje niepubliczne są istotne, nie zawsze jest proste 
i zależy od różnych faktów i okoliczności. W celu uzyskania wskazówek należy 
skontaktować się z prawnikiem w danym regionie PPG lub jednostce biznesowej.

Więcej 
odpowiedzi na 

pytania

• prognozy finansowe
• informacje o dochodach
• zmiany struktury dywidend 
• proponowane lub realizowane 

transakcje przejęcia/zbycia udziałów
• zmiany planów dotyczących 

odkupu akcji

• nowe oferty sprzedaży udziałów lub 
obligacji

• plany strategiczne
• działania związane z przepisami 
• zmiany w zarządzie
• wprowadzanie lub wycofywanie 

produktów.
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Od pracowników oczekuje się uczciwości, kompletności i dokładności 
dokumentacji, danych księgowych, komunikacji i podejmowania decyzji.

Co każdy powinien wiedzieć
Obowiązkiem każdego pracownika jest prowadzenie dokładnej i kompletnej 
dokumentacji biznesowej i finansowej. 

Wszystkie transakcje finansowe (np. fundusze, płatności, raporty o wydatkach 
i koszty) oraz inne (np. testy produktów i oceny wyników pracowników) 
muszą być dokładnie rejestrowane wraz z dokumentacją pomocniczą, która 
jednoznacznie i precyzyjnie określa ich cel.

Firma PPG jest prawnie zobowiązana do prowadzenia odpowiedniej 
wewnętrznej kontroli księgowej oraz utrzymywania dokładnej dokumentacji 
finansowej i biznesowej. 

Rola pracownika
 ■ Opracowywanie i stosowanie efektywnych procesów uwzględniających 

odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej, które umożliwiają 
prawidłowe odzwierciedlanie transakcji i wydarzeń, a także ułatwiają 
zapobieganie niewłaściwym transakcjom i wykrywanie ich. 

 ■ Opracowywanie i prowadzenie kompletnej, dokładnej dokumentacji 
biznesowej i finansowej, z zachowywaniem stosownych terminów. 
Przestrzeganie polityk PPG i procedur podczas podejmowania decyzji 
o przechowywaniu i usuwaniu dokumentów.

 ■ Przestrzeganie polityk dotyczących sprawozdawczości w zakresie 
delegacji i wydatków oraz wszelkich innych obowiązujących polityk 
dotyczących księgowości. 

 ■ Zgłaszanie przypadków zaobserwowania działań, transakcji, operacji 
księgowych lub sprawozdań, które budzą wątpliwości lub są w inny 
sposób niezgodne z wartościami i wymogiem ochrony reputacji 
PPG, takich jak wyniki finansowe niespójne z faktycznymi rezultatami 
pracy, omijanie procedur dotyczących przeglądów i zatwierdzeń 
oraz niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje o istotnych 
elementach raportów o transakcjach.

Dokumentacja biznesowa i finansowa 

Nasi akcjonariusze

Fundamentem działalności zgodnej z zasadami etyki 
i uczciwości jest szybkie i dokładne opracowywanie 
wszystkich informacji i dokumentów handlowych 
i finansowych PPG. Kwestie te wpływają na reputację 
i wiarygodność PPG, jednocześnie umożliwiając 
utrzymanie zgodności z przepisami i innymi wymogami. 
Dokładamy wszelkich starań, by sporządzać wyłącznie 
dokumentację biznesową i finansową, która w pełni 
i dokładnie odzwierciedla działania biznesowe PPG oraz 
jest spójna z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości, 
standardami, politykami PPG i przepisami w zakresie 
sprawozdawczości księgowej i finansowej.

Pytanie:   W celu rozbudowy dwóch zakładów produkcyjnych 
zatwierdzono dwa upoważnienia do transakcji 
kapitałowych (ACT, Authorization for Capital 
Transactions). Obiema inicjatywami zarządzał 
ten sam kierownik. Po rozliczeniu wszystkich 
faktur w ramach poszczególnych upoważnień 
ACT okazało się, że jeden z projektów został 
zrealizowany za kwotę poniżej zatwierdzonej, 
a drugi znacznie przekroczył zatwierdzony kapitał. 
Ogólnie łączne wydatki na projekty były niższe 
niż łączna kwota zatwierdzenia, więc kierownik 
przeniósł część kosztów z przekroczonego 
upoważnienia ACT na projekt o niższych 
nakładach. Czy taka decyzja była właściwa? 

Odpowiedź:   Nie. Wszystkie transakcje finansowe należy 
dokładnie dokumentować, tak aby odzwierciedlały 
rzeczywiste transakcje biznesowe. Różnica 
między faktycznymi kosztami projektów 
oznacza, że w dokumentacji finansowej PPG 
nakłady na rozbudowę jednego zakładu były 
niedoszacowane, a koszty rozbudowy drugiego 
zostały przeszacowane. 
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Biuro ds. etyki i zgodności
Biuro ds. etyki i zgodności udziela odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące Kodeksu i polityk PPG 
oraz omawia z pracownikami wszelkie wątpliwości 
związane z potencjalnymi naruszeniami 
postanowień Kodeksu.

Kontakt z biurem ds. etyki 
i zgodności:

 ■ Infolinia firmy PPG — aby w poufny i anonimowy 
sposób przekazać zgłoszenie w rodzimym języku, 
na stronie Infolinia ds. etyki znajdź odpowiedni 
dla kraju numer telefonu lub dokonaj zgłoszenia 
przez Internet. 

Jeśli na tej liście nie ma danego kraju, zadzwoń 
pod numer +1 720 514 4400.

Zadzwoń pod numer +1 800 461 9330 w USA 
i Kanadzie (w języku angielskim). 

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

 ■ Wyślij wiadomość e-mail i zapytaj ekspertów 

 ■ Wyślij faks pod numer +1 412 434 4292 
w Stanach Zjednoczonych

 ■ Wyślij pismo na adres:  PPG Chief Compliance 
Officer 
PPG 
One PPG Place 
Pittsburgh, PA 15272 USA

Pełne adresy internetowe łączy podanych w niniejszym Kodeksie
Witryna dotycząca przepisów antymonopolowych/o ochronie konkurencji 
na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/antitrust/Pages/default.aspx

Zapytaj ekspertów 
dl-ethicsquestions@ppg.com

Polityka postępowania z danymi poufnymi 
corporate.ppg.com/faq-en (sekcja Prywatność danych)

Podręcznik kontrolera 
na.web.ppg.com/sites/globalfinance/policies/Pages/Controllers-Manual.aspx

Globalna polityka antykorupcyjna 
na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/Pages/Anti-CorruptionFCPA.aspx

Program Global Charitable Contributions 
na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/Pages/Charitable-Contributions.aspx

Globalna witryna ds. etyki i zgodności 
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx

Więcej odpowiedzi na pytania — uzupełnienie Globalnego Kodeksu Etyki 
corporate.ppg.com/faq-en (strona dostępna z zewnątrz)

Witryna dotycząca zgodności z globalnymi/amerykańskimi przepisami eksportowymi 
na.web.ppg.com/sites/purch/coll/expcomp/default.aspx

Nasze wartości 
vision.ppg.com (strona dostępna z zewnątrz)

Zaangażowanie społeczne PPG 
ppgcommunities.com (strona dostępna z zewnątrz)

Infolinia ds. etyki firmy PPG 
ppgethics.com (strona dostępna z zewnątrz) 

Polityka komunikacji zewnętrznej PPG 
corporate.ppg.com/externalcommunicationpolicy

Raport na temat zrównoważonej działalności PPG 
sustainability.ppg.com/Home.aspx (strona dostępna z zewnątrz)

Przekazywanie prezentów, posiłków i rozrywki na rzecz pracowników sektora publicznego 
(rządowego) w USA 
corporate.ppg.com/faq-en (sekcja Prezenty, posiłki i rozrywka) 

Dostęp zdalny 
ra.ppg.com

Polityka korzystania z mediów społecznościowych 
corporate.ppg.com/faq-en (sekcja Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi) 

Wytyczne dotyczące organizacji branżowych i zawodowych 
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/policies/Pages/default.aspx

Zasoby Zasoby

http://na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/antitrust/Pages/default.aspx
http://corporate.ppg.com/faq-en
http://na.web.ppg.com/sites/globalfinance/policies/Pages/Controllers-Manual.aspx
http://na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/Pages/Anti-CorruptionFCPA.aspx
http://na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/Pages/Charitable-Contributions.aspx
http://na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
http://corporate.ppg.com/faq-en
http://na.web.ppg.com/sites/purch/coll/expcomp/default.aspx
http://vision.ppg.com/
http://ppgcommunities.com/
http://ppgethics.com/
http://corporate.ppg.com/externalcommunicationpolicy
http://sustainability.ppg.com/Home.aspx
http://corporate.ppg.com/faq-en
http://ra.ppg.com/
http://corporate.ppg.com/faq-en
http://na.web.ppg.com/sites/ethics/en/policies/Pages/default.aspx
mailto:chiefcomplianceofficer@ppg.com
mailto:dl-ethicsquestions@ppg.com


Infolinia ds. etyki

Infolinia ds. etyki jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Zapewnia pracownikom bezpieczny i łatwy sposób zgłaszania 
pytań i wątpliwości. W witrynie ppgethics.com (dostępnej z zewnątrz) można przekazać zgłoszenie przez Internet lub znaleźć numer telefonu, aby 
porozmawiać z operatorem w rodzimym języku. Poniżej przedstawiono listę wybranych numerów telefonów infolinii.

W przypadku krajów nieuwzględnionych na stronie ppgethics.com należy zadzwonić pod numer +1 720 514 4400, aby połączyć się na koszt rozmówcy. 
Może być konieczna pomoc operatora i mogą być naliczane opłaty za połączenie lokalne. 

Kontaktując się z Infolinią pomocy, należy wskazać, że rozmowa ma dotyczyć kwestii związanych z firmą PPG. 
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KRAJ NUMER BEZPŁATNY

Arabia Saudyjska +966 811 1072514

Argentyna 0800 333 0095

Armenia +374 60462654

Australia 1 800 763 983

Belgia (jęz. holenderski i 
francuski)

0800 260 39

Brazylia 0021 800 1777 9999

Brazylia (Rio de Janeiro) +55 2120181111

Chile 1230 020 3559

Chiny 00 400 120 3062

Czechy 800 701 383

Dania 00 800 1777 9999

Egipt 0800 000 0413

Filipiny 00 800 1777 9999

Finlandia 0800 07 635

Francja (w tym Andora, Korsyka 
i Monaco)

00 800 1777 9999

Grecja 00800 1809 202 5606

Gruzja +995 706 777493

Gwatemala +502 23784832

Hiszpania 00 800 1777 9999

Holandia 00 800 1777 9999

Hongkong 001 800 1777 9999

Indie 000 800 100 4175

Indonezja 001 803 015 203 5129

Indonezja (Dżakarta) +62 21 297 589 86

Infolinia ds. etyki PPG jest obsługiwana przez firmę Convercent 

KRAJ NUMER BEZPŁATNY

Irlandia (jęz. angielski) 00 800 1777 9999

Izrael 00 800 1777 9999

Japonia 0800 170 5621

Kanada (jęz. angielski) 1 800 461 9330

Kanada (jęz. francuski) 1 800 235 6302

Kolumbia 57 13816523

Kostaryka +506 4000 3876

Luksemburg 00 800 1777 9999

Malezja 00 800 1777 9999

Meksyk 001 866 376 0139

Niemcy 00 800 1777 9999

Nigeria 070 80601844

Nikaragua 011 800 222 5602

Norwegia 00 800 1777 9999

Nowa Zelandia 0800 002341

Panama 001 800 204 9188

Polska 00 800 141 0213

Portugalia 00 800 1777 9999

Republika Korei (Korea 
Południowa)

080 808 0574

Republika Południowej Afryki +27 105004106

Rosja 8 800 100 9615

Singapur 800 852 3912

Sri Lanka  
(poza Colombo)

011 247 2494

KRAJ NUMER BEZPŁATNY

Sri Lanka  
(w Colombo)

247 2494

Szwajcaria (w tym 
Liechtenstein)

00 800 1777 9999

Szwecja 00 800 1777 9999

Tajlandia 011 800 1777 9999

Tajwan 00 800 1777 9999

Turcja 00 800 113 0803

Ukraina 0 800 501134

USA i Kanada (w tym  
Wyspy Dziewicze Stanów 
Zjednoczonych, Portoryko 
i Guam)

1 800 461 9330

Wenezuela 0800 102 9423

Wenezuela (Caracas) +58 212 7820 2174

Węgry 00 800 1777 9999

Wielka Brytania (w tym Anglia, 
Szkocja, Irlandia Północna 
i Walia)

00 800 1777 9999

Wietnam 122 80 390

Włochy 00 800 1777 9999

Zimbabwe +263 86 4404 1046

Zjednoczone Emiraty Arabskie 8000 3570 3169

http://ppgethics.com/
http://ppgethics.com/
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