PRÍRUČKA
ÚSPECHU
KÓDEX SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI PMI

LIST OD GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Vážení kolegovia,
v spoločnosti PMI nás spája spoločný cieľ – dosiahnuť transformáciu podnikania, ktorá zmení toto
odvetvie. Pre spoločnosť PMI je to vzrušujúce obdobie. Som hrdý na to, že mám tú česť viesť našu
spoločnosť bližšie k dosiahnutiu našej vízie budúcnosti bez dymu.
Ako už viete, takéto ambiciózne snahy sa nezaobídu bez problémov. Transformácia si vyžaduje
riskovanie, konfrontáciu s neistotou a občas aj prijatie neúspechu. Našťastie v rámci spoločnosti PMI
nás tiež spája – a to je čoraz dôležitejšie – náš záväzok dodržiavať predpisy, etiku a integritu, čo je
formálne zdokumentované v kódexe správania spoločnosti PMI Príručka úspechu.
Počas celého úsilia spoločnosti PMI o transformáciu a aj po ňom je dôležité, aby sme sa pri
zdolávaní výziev aj naďalej spoliehali na naše kľúčové hodnoty čestnosti, rešpektu a férovosti. Cena
za kompromisy v oblasti našich kľúčových hodnôt je vysoká: riskujeme stratu dôvery, ktorú sme
získali navzájom, našich zákazníkov, akcionárov a našich komunít. Preto očakávame, že mimoriadne
výsledky dosiahneme iba vtedy, keď budeme postupovať plne v súlade s literou a duchom platných
zákonov a predpisov, našimi internými zásadami a našimi hodnotami.
Tento kódex predstavuje naše zásady a hlavné črty pravidiel a pokynov, podľa ktorých sa
v spoločnosti PMI musíme riadiť. Ak máte otázky alebo pripomienky k nášmu kódexu, obráťte sa na
svojho vedúceho pracovníka, manažera P&C alebo partnera z oddelenia Ethics & Compliance.
Ďakujeme vám za váš trvalý záväzok dodržiavať predpisy, etické zásady a integritu v spoločnosti PMI.
S pozdravom

Jacek Olczak
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ZÁKLADNÉ MYŠLIENKY

Základné myšlienky

Najprv myslíme, potom konáme. Naše rozhodnutia musia byť správne aj s odstupom času. Skôr, než sa
definitívne rozhodneme, položme si otázku, či to, čo chceme urobiť, je v súlade so spôsobom podnikania spoločnosti
PMI, teda:
so správnym morálnym úsudkom,

Čo robíme

s touto príručkou a
so zákonom.
V týchto zásadných oblastiach nerobíme kompromisy. Zákony sa niekedy môžu zdať nezmyselné, môžeme mať na
ne svoj názor, ale aj tak ich treba plniť. Konkurencia môže mať nižšie štandardy, ale my svoje budeme rešpektovať aj
naďalej. Rovnako dôležité ale je, že pravidlá samy osebe nestačia a nikdy nedokážu nahradiť správny morálny úsudok.
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Základné myšlienky

Správny morálny úsudok si vyžaduje čestnosť, úctu a spravodlivosť. Tieto spoločné morálne hodnoty
sú súčasťou spôsobu, akým spoločnosť PMI podniká. Sú tým, čo nás ako zamestnancov spoločnosti PMI spája
a vedie, a tvoria základ tejto príručky.
Čestnosť. Týka sa dôveryhodnosti: či nám ľudia v spoločnosti a mimo nej dokážu dôverovať, či majú
na to dôvod a či sa naozaj riadime tým, čo hovoríme. Každému musí byť jasné, že nikto nechce za
spolupracovníka, poradcu alebo dodávateľa niekoho, kto prekrúca fakty alebo sa inak snaží ľudí oklamať.
Dobre rozumieme tomu, že dôveru získame, len keď nemáme čo skrývať.

Úcta. Všetci ľudia si zaslúžia úctu a to isté platí aj o nápadoch. Úcta súvisí s dôstojnosťou, prijatím,

Ako to robíme

empatiou a súcitom. Aj energický nesúhlas či protest, ba dokonca aj konflikty môžu byť silou smerujúcou
k pokroku, ak sú spojené s úctou. V opačnom prípade sú deštruktívne.

Spravodlivé zaobchádzanie. Čo sa zdá spravodlivé jednému človeku, nemusí sa zdať spravodlivé iným.
Spravodlivé zaobchádzanie si vyžaduje myslieť na všetkých, ktorých sa daná vec alebo rozhodnutie týka.
Spravodlivé zaobchádzanie znamená brať do úvahy všetky okolnosti, ktorým ľudia okolo čelia. V niektorých
situáciách si spravodlivé zaobchádzanie vyžaduje veľa premýšľania a veľa námahy. A aj tak nikdy nemáme
úplnú istotu. Nerovnaké uplatňovanie pravidiel je nespravodlivé, rovnako ako vylúčenie ľudí alebo ich
nápadov na základe pohlavia, etnického pôvodu, náboženstva, sexuálnej preferencie a iných podobných
faktorov.

Správny morálny úsudok si taktiež vyžaduje zmenu pohľadu. Dôležité je to, čo si myslia druhí. Naši
zákazníci, kolegovia aj verejnosť sa zaujímajú o to, čo robíme. Potrebujú vedieť, či môžu dôverovať našim slovám
a činom. Preto skôr, než niečo urobíme, položme si otázku, či naše konanie nie je v konflikte s ich hodnotami. Je
nám jasné, že nie každý bude súhlasiť so všetkým, čo robíme, ale vždy sa treba uistiť, či sú naše kroky čestné, úctivé
a spravodlivé.

Základné myšlienky

V reálnom živote nám neraz môže uniknúť to, čo je samozrejmé. Stres, únava a rutina môžu byť pri
rozhodovaní ako klapky na očiach. Všetci sa niekedy necháme vyrušiť a všetci občas vidíme svet cez ružové okuliare.
Preto sa treba na chvíľu zastaviť a položiť si otázku, či sa chystáme postupovať v súlade so správaním spoločnosti PMI –
s touto príručkou, so zákonom a so správnym morálnym úsudkom. Vždy si musíme nájsť toľko času, aby sme si mohli
dostatočne premyslieť konečné konanie.

Na čo musíme pamätať

Pravidlá nemôžu nahradiť správny úsudok. Pravidlá sa môžu obrátiť aj priamo proti ich pôvodnému účelu. Práve
pred takýmto zlyhaním nás chráni správny úsudok. Ak vám zákon alebo niektoré pravidlo spoločnosti nedáva zmysel,
treba o tom prehovoriť – možno sa ho podarí zmeniť. Treba si ale uvedomiť, že kým dôjde k prípadnej zmene, treba
predpisy dodržiavať, aj ak s nimi nesúhlasíme, lebo úprimne rešpektujeme princíp práva.

Nikto nemá všetky odpovede. To je v poriadku – pokiaľ sa usilujeme nájsť najlepšiu možnú odpoveď. Sme v tom
spoločne. Keď máte pred sebou ťažké rozhodnutie, porozprávajte sa s niekým. Správny úsudok je schopnosť, ktorá sa
cibrí, keď diskutujeme s druhými a zvažujeme aj iné pohľady. Nezabúdajme, že nie sme izolované ostrovy. Keď sa spolu
rozprávame, všetci sa z toho môžeme poučiť.

Vieme otvorene hovoriť o svojich chybách, priznať si ich a poučiť sa z nich. Všetci robíme chyby. Sú
dokonca užitočné, ak sa o nich dozvedia správni ľudia a na základe získaných skúseností sa uskutočnia určité nápravy.
Treba si ale uvedomiť, že je rozdiel medzi chybami a nedbanlivosťou pri práci – ignorovaním zákonov, tejto príručky
či našich spoločných morálnych hodnôt. Nedbanlivosť nás všetkých vystavuje riziku a v našej spoločnosti pre ňu niet
miesta.
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Prehovorte

Prehovorte
Čo robíme

Ako to robíme

Na čo musíme pamätať

Ak je niečo zlé alebo sa to dá
zlepšiť, vždy konáme.

Podeľte sa o svoje nápady a skúsenosti, ako
možno zlepšiť veci. Ak vám niektoré požiadavky

Prešetrujeme všetky podozrenia týkajúce sa možných pochybení.

Ak vidíte, že niečo nefunguje
správne, prehovorte. Keď niečo
nahlásite, spoločnosť vás vypočuje
a bude v danej veci konať.
Rovnako dôležité je vyjadrovať
svoj názor na zlepšovanie vecí.
Ak prehovoríte v dobrej viere,
spoločnosť PMI vás plne podporí.

alebo postupy bránia v efektívnej práci alebo sa
zdajú príliš komplikované na daný účel, nenechajte
si túto informáciu pre seba. Pravidlá a procesy by
mali byť zmysluplné a mali by vám pomáhať vo vašej
práci. Takisto by ste mali spoločnosť informovať, ak
si myslíte, že neboli vykonané potrebné opatrenia
na ochranu spoločnosti pred potenciálnym
obchodným, právnym alebo regulačným rizikom.

Viac
informácií

Vyšetrovacie štandardy
spoločnosti PMI

Ak máte pochybnosti, pýtajte sa. Ak máte obavy, čo sa stane, ak prehovoríte,
pohovorte si s vašim miestnym manažmentom alebo s pracovníkmi oddelenia Ethics
& Compliance. Tí vám radi odpovedia na vaše otázky týkajúce sa tohto procesu.

Ak vám niečo nie je jasné, pýtajte sa.
Spoločnosť PMI zabezpečuje každému z nás prístup
ku kolegom na všetkých úrovniach organizácie,
ktorí nám dokážu odpovedať, vyriešiť problémy
a poskytnúť rady. Ak máte pochybnosti, čo robiť,
spýtajte sa a dostanete potrebnú pomoc.

Ak je niečo nesprávne, zastavte to. Chyby

PMI 16-C: Prehovorte

Oddelenie Ethics & Compliance má vyškolených zamestnancov na rôznych
pozíciách, ktorí budú skúmať vaše podnety. Všetky vyšetrovania oddelenia Ethics &
Compliance sa riadia vyšetrovacími štandardmi spoločnosti PMI a po vyšetrovaní
realizujeme program zabezpečenia kvality na zaistenie spravodlivého, nestranného
a úctivého procesu.

sa stávajú. Súčasťou vašej práce je naprávať
chyby, ak k nim dôjde. Ak sa vám niečo nezdá
správne alebo máte dojem, že sa nedodržiava
táto príručka, pravidlá a postupy alebo právne
predpisy, je vašou povinnosťou o tom prehovoriť.
Ignorovanie potenciálneho problému v oblasti etiky
a dodržiavania predpisov môže spôsobiť, že relatívne
malý problém narastie na veľký, ktorý zapríčiní vašim
kolegom a spoločnosti reálnu škodu.

Ako prehovoriť
Je veľa spôsobov ako možno prehovoriť. Oslovte:
– svojho nadriadeného alebo vedúceho oddelenia,
– personálne oddelenie,
– právne oddelenie,
– oddelenie Ethics & Compliance:
		+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com,
		
+ riaditeľa regionálneho oddelenia Ethics & Compliance,
		
+ Cluster vedúceho Ethics & Compliance.
Linka pomoci Compliance prevádzkovaná zmluvnými partnermi je
prístupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni a vo všetkých jazykoch,
ktoré sa v spoločnosti PMI používajú.
Kontaktujte linku pomoci online alebo telefonicky. Miestne telefónne čísla nájdete
na vašom intranete. Môžete volať aj na účet volaného.
Na linku pomoci môžete zavolať aj anonymne, pokiaľ nevoláte z jednej z mála krajín,
kde to miestne zákony zakazujú. Ak nepoznáte obmedzenia anonymity vo vašej
lokalite, opýtajte sa na linke pomoci alebo to konzultujte s právnym oddelením.
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INTEGRITA NA
PRACOVISKU

INTEGRITA NA PRACOVISKU
Čo robíme

Ako to robíme

Na čo musíme pamätať

Udržiavame pracovné
prostredie, ktoré je úctivé,
inkluzívne a bezpečné.

Všetky rozhodnutia súvisiace s pracovným
pomerom vykonávame na základe výkonu.

Zastavte sa a počúvajte. Naše správanie môže byť neúctivé a povýšenecké, aj ak
sme to nechceli. Ľudia niekedy nevedome urážajú ostatných a robia tým spoločnosti
hanbu len preto, že si nenájdu čas počúvať alebo porozumieť, ako ich správanie
vnímajú ostatní. Ak si napríklad budete myslieť, že ste najmúdrejší človek v miestnosti
a ostatní nemajú žiadne dobré nápady – a primerane tomu sa aj správať – zrejme tak
ľuďom okolo seba nepreukážete dostatočný rešpekt. Môžete ich urážať a nepostrehnúť
ich bystré myšlienky.

Každý z nás by mal mať rovnakú
príležitosť prispievať a byť
úspešný na základe svojich
pracovných zásluh. Takéto konanie
prináša všeobecný prospech.
Diskriminácia, obťažovanie
a nebezpečné pracovné
podmienky nie sú spravodlivé. Sú
opakom našich zásad v podnikaní.

Neobmedzujeme možnosť ľudí prispievať alebo
postupovať vyššie na základe veku, rodičovských
povinností, zdravotného postihnutia, etnickej
príslušnosti, pohlavia, rodového vyjadrenia,
sexuálnej orientácie, náboženského vyznania,
tehotenstva alebo iných chránených osobných
charakteristík.

Obťažovanie tu nemá čo hľadať. Rešpektujte
ostatných zamestnancov. Netolerujte urážlivé,
ponižujúce alebo hrubé správanie. Verbálne
zneužívanie, šikanovanie, neželané sexuálne
návrhy, zastrašovanie alebo urážlivé správanie nie
sú v žiadnom prípade vhodným správaním. Násilie
a vyhrážanie sa násilím sú takisto neprijateľné.

Niekedy ľudia nepovedia nič zo strachu alebo ohľaduplnosti, ale napriek
tomu sa cítia dotknutí. Naučte sa rozlíšiť, kedy niekto určitý názor alebo návrh
len strpí a kedy ho naozaj uvíta. Buďte k druhým ohľaduplní a myslite na to, ako môžu
vyznieť vaše reakcie na ich názory. Ak sa vám niečo nepáči alebo máte dojem, že vaše
slová niekto prekrútil, ozvite sa – nečakajte, že ostatní vám budú čítať myšlienky.

V práci by ľudia mali mať slobodu vyjadriť sa. Rozmanitosť prístupov a názorov
je prospešná pre naše podnikanie. Podporujeme rozmanité a inkluzívne prostredie,
v ktorom sa všetci zamestnanci cítia príjemne. Každý z nás má odlišné potreby a štýly,
čo musíme akceptovať a prispôsobiť sa týmto odlišnostiam.

Viac
informácií

Urobme bezpečnosť prioritou. Chráňte

PMI 2-C – Integrita na
pracovisku
PMI 8-C: Životné
prostredie, ochrana
zdravia, bezpečnosť práce
a ochrana majetku

seba a ľudí okolo vás pred úrazom – dodržiavajte
všetky pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
stanovené našou spoločnosťou a platnými
predpismi. Informujte manažment o všetkých
úrazoch aj udalostiach bez následkov. Je
nebezpečné a neprípustné pracovať oslabený
alebo pod vplyvom legálnych alebo nelegálnych
omamných látok vrátane alkoholu či pod vplyvom
liekov na predpis. Do práce neprinášajte zbrane
a nenoste ich počas vykonávania práce, pokiaľ na
to nemáte špeciálne oprávnenie v zmysle postupov
spoločnosti.

Naše normy platia aj mimo pracoviska. Externé pracoviská, mimopracovné
stretnutia, podnikové výlety a tímové spoločenské aktivity tiež patria do sféry
zodpovednosti spoločnosti. Napríklad pravidlá týkajúce sa obťažovania sa vzťahujú aj
na správanie na nepracovnej rozlúčkovej oslave. V každej situácii by ste mali zvážiť, ako
vaše správanie môže ovplyvniť vašich kolegov a dobré meno spoločnosti.
Zastupovanie zamestnancov. Rešpektujeme právo zamestnancov byť alebo
nebyť členmi odborov a reprezentatívnych organizácií na základe ich vlastného
rozhodnutia.
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MARKETING A PREDAJ

MARKETING A PREDAJ
Čo robíme

Ako to robíme

Na čo musíme pamätať

Predávame naše výrobky
zodpovedne a iba dospelým
fajčiarom.

Svoje výrobky ponúkame a predávame
dospelým, ktorí fajčia alebo užívajú
bezdymové výrobky. Dospelí sú schopní

Všetok marketing musí prejsť procesom schvaľovania.

Naše značky patria medzi
celosvetovo najhodnotnejšie. Pri
rozvíjaní a udržiavaní hodnoty
značky využívame kreativitu
a inovácie. Zároveň vieme, že
tabakové výrobky predstavujú
zdravotné riziko pre spotrebiteľov.

Viac informácií

S ohľadom na túto skutočnosť sa
angažujeme len v zodpovednom
predaji a marketingových
aktivitách.

PMI 4-C - Marketing
a predaj tabakových
výrobkov na báze horenia
PMI 7-C: Regulácia,
vývoj a výroba produktov
spoločnosti PMI

urobiť vedomé rozhodnutie, či budú fajčiť alebo
užívať bezdymové výrobky. Naše výrobky a tiež
marketingové a predajné činnosti sú orientované na
dospelých, ktorí fajčia alebo prešli na bezdymové
výrobky. Ako popredná tabaková spoločnosť máme
zodpovednosť urobiť všetko pre ochranu mladistvých
pred užívaním našich produktov.

Spotrebiteľov upozorňujeme na zdraviu
škodlivý vplyv našich výrobkov. Každá
reklama a každé balenie určené spotrebiteľom musí
obsahovať zdravotné varovanie, aj ak to právne
predpisy nevyžadujú.

Marketing musí byť pravdivý a presný.
Informácie alebo vyhlásenia o našich produktoch,
použité v marketingových a predajných materiáloch
sa musia opierať o fakty. Tvrdenia o účinkoch
výrobkov na zdravie musia byť podložené vedeckými
dôkazmi, ktoré verejne sprístupňujeme.

Keďže musíme spĺňať veľmi prísne normy, v procese schvaľovania
prejavujeme dôveru a rešpekt voči úsudku a kreativite jednotlivých
pracovníkov, ale zároveň ich adekvátne posudzujeme. Pri
posudzovaní marketingových návrhov oslovujeme ľudí z rozličných
pozícií, ktorí majú odlišné skúsenosti.

Tradičné a bezdymové produkty sa od seba zásadne líšia.
Naše základné princípy vyjadrené v odsekoch „Ako to robíme“
sa vzťahujú na všetky produkty, ale uplatňujú sa podľa pravidiel
a postupov, ktoré závisia od toho, či ide o tradičné, alebo
bezdymové produkty. Napríklad smernica PMI 4-C sa vzťahuje len
na tradičné produkty a Pravidlá správnej konverzie sú zas určené
pre naše elektronické bezdymové produkty.

Tiež sme posudzovaní aj na základe aktivít tretích strán.
Do marketingových a predajných činností sú často zapojené aj
zmluvné strany, ako sú agentúry, hostesky a inštruktori. Ich aktivity
vypovedajú o našej spoločnosti rovnako ako naše vlastné. Ak
v marketingových a predajných činnostiach spolupracujete so
zmluvnými stranami, informujte ich o našich zásadách a buďte
ostražití voči skutočnostiam, ktoré by mohli ohroziť naše hodnoty
a ktoré by neboli v plnom súlade s pravidlami.

Rešpektujeme právne predpisy. Predpisy
týkajúce sa marketingu a predaja bývajú často veľmi
obšírne a vyžadujú výklad. Ak viete o nejakých
činnostiach, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi
alebo zásadami spoločnosti, nebojte sa prehovoriť.

Pravidlá správnej
konverzie na IQOS

11

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Hospodárska súťaž
Čo robíme

Ako to robíme

Na čo musíme pamätať

Prosperujeme
na spravodlivom
konkurencieschopnom trhu.

Pracujeme nezávisle od našej konkurencie.

Na správne pochopenie pravidiel potrebujeme pomoc.

Diskusia alebo dohadovanie cien, či iných citlivých
oblastí s konkurenciou nepripadá do úvahy. Ak si vaša
práca vyžaduje komunikáciu s konkurenciou, získajte
od právneho oddelenia rady o správnom postupe.
Vyhnite sa rozhovorom o cene, uvádzaní nových
značiek, obchodných programoch alebo iných
témach citlivých z hľadiska konkurencieschopnosti.

Pravidlá hospodárskej súťaže sú komplexné a nemusia byť práve
intuitívne. Právne oddelenie a manažment pobočky vedia, čo je
vhodné pre váš trh, a môžu vám ponúknuť poradenstvo. Predtým
ako začnete konať, opýtajte sa sami seba, či sa vaše rozhodnutie
môže javiť ako výsledok spolupráce s konkurenciou alebo ako
prostriedok na vylúčenie súperov alebo by mohlo spôsobiť súperom
pri konkurovaní vyššie náklady. Ak sa tak javí, prekonzultujte to
s manažmentom a s kolegami z právneho oddelenia.

Úspešne konkurujeme kvalitou
výrobkov, zapracovaním
spotrebiteľských postrehov,
inováciami, cenou a inými
prostriedkami, ktoré podporujú
hospodársku súťaž. Vieme,
že konkurencieschopný
trh je dobrý pre podnikanie
a taktiež pre našich
spotrebiteľov.

Obchodných partnerov sa nesnažíme zo
súťaže vytlačiť ani iným spôsobom poškodiť
hospodársku súťaž. Dohody so zákazníkmi

Akákoľvek interakcia s konkurenciou môže vyvolať
právne problémy. Často býva najlepšie vyhnúť sa nepotrebnému

a dodávateľmi môžu byť problematické, ak by vylúčili
súperov, spôsobili im vyššie náklady pri konkurovaní
alebo ak by poškodili hospodársku súťaž medzi
distribútormi, maloobchodníkmi a dodávateľmi.
Tam, kde máme významný podiel na trhu, musíme
byť obzvlášť opatrní pri interakcii s obchodným
a dodávateľským reťazcom.

kontaktu s konkurenciou, najmä ak vaša práca alebo pracovné
okolnosti môžu vyvolať dojem, že dochádza k rokovaniu o cenách,
obchodných podmienkach, programoch a iných témach súvisiacich
s hospodárskou súťažou. Ak niekto začne hovoriť o tejto oblasti,
ukončite rozhovor. Ukážte ľuďom okolo vás, že sa nechcete
podieľať na dohodách, ktoré sú v rozpore s pravidlami hospodárskej
súťaže. Potom okamžite kontaktujte právne oddelenie.

Spôsob, akým súťažíme, je rovnako dôležitý ako
naše výsledky. Niektoré spôsoby zvyšovania objemu

Viac informácií

PMI 5-C: Hospodárska súťaž

a ziskov jednoducho nepatria do nášho podnikania. Podobne
ani získavanie informácií o aktivitách konkurencie nemusí byť
správne. Druhy informácií a spôsoby ich získavania podliehajú
právnym obmedzeniam. Aby ste poznali platné miestne pravidlá,
spolupracujte s vašimi miestnymi právnikmi a potom tieto pravidlá
dodržiavajte.
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ÚPLATKY
A KORUPCIA

ÚPLATKY A KORUPCIA
Čo robíme

Ako to robíme

Na čo musíme pamätať

Nikoho, nikde a zo žiadneho
dôvodu nepodplácame.

Nikdy neponúkajte ani neprijímajte úplatok,
ani nedovoľte podplácanie v našom mene.

Pred ponúknutím čohokoľvek hodnotného predstaviteľom
verejnej správy musíte poznať požiadavky spoločnosti PMI, ako aj
miestne požiadavky. Správanie, ktoré je vhodné na jednom trhu, môže byť

Úplatkárstvo podkopáva právny
poriadok a oslabuje blahobyt
spoločnosti. Uvedomujeme si, že
naše rozhodnutie nezúčastňovať
sa na korupčných aktivitách môže
naše podnikanie na niektorých
trhoch sťažiť, napriek tomu je
úplatkárstvo pre spoločnosť PMI
neakceptovateľné.
V tejto veci sme dôslední
a neoblomní a už veľakrát sme
dokázali, že napokon dokážeme
presadiť svoje podnikateľské
ciele aj bez použitia takýchto
neprijateľných skratiek.

Pri ponúkaní čohokoľvek hodnotného vrátane
peňazí, darov, pozorností alebo pohostenia musíme
byť veľmi opatrní, aby náš skutok nebol vnímaný ako
neprimeraný pokus ovplyvniť profesionálne konanie
alebo rozhodnutie jednotlivca. Používajte zdravý
úsudok a pri akýchkoľvek pochybnostiach sa poraďte
s právnym oddelením, aby ste vedeli, čo môžete
urobiť a čo nie.

Nevykonávajte uľahčujúce platby ani
v prípade, že vám to vaše miestne právne
predpisy povoľujú alebo je to vo vašej
krajine „normálne“. Uľahčujúce platby sú
nominálne platby alebo malé dary predstaviteľom
verejnej správy za urýchlenie bežného postupu
alebo za službu. Aj keby ste cítili potrebu alebo tlak
vykonať takúto platbu, nerobte to. Namiesto toho sa
poraďte s právnym oddelením o najlepšom spôsobe
vyriešenia danej situácie.

Viac
informácií

Zdokumentujte všetko čo bolo poskytnuté
predstaviteľom verejnej správy. Všetky dary

PMI 14-C: Interakcia s
predstaviteľmi verejnej
správy a obchodnými
partnermi. Politická
činnosť

a pohostenie poskytnuté predstaviteľom verejnej
správy je potrebné zaznamenávať. Tým naplníte
právne požiadavky na presnosť účtovných kníh
a záznamov a vyhnete sa riziku nesprávneho dojmu.

nezákonné alebo iným spôsobom neakceptovateľné na inom trhu. Napríklad
ponúknutie jedla úradníkovi je v niektorých krajinách nezákonné, v iných
krajinách je naopak legitímne a bežné.

Čo v prípade, keď sa úplatok alebo uľahčujúca platba javí ako
jediná možnosť? Ak sa vám zdá, že úplatok je nevyhnutný alebo vás k nemu
niekto núti, musíte o tom prehovoriť. Spoločnosť osloví správnych ľudí, ktorí
nájdu najlepšie riešenie v danej situácii. Často dokážeme vyriešiť problém tým,
že sa obrátime na vyššie úrovne verejnej správy alebo podnikateľské združenia.
Ak nie je možné problém bezprostredne vyriešiť, radšej sa zriekneme
obchodných príležitostí alebo prehodnotíme svoje ciele.

Definícia predstaviteľa verejnej správy vás môže prekvapiť. Pri
rokovaní s predstaviteľmi verejnej správy musíte byť obzvlášť opatrní. Je to
preto, že právne predpisy ukladajú veľmi špecifické požiadavky týkajúce sa
interakcie s predstaviteľmi verejnej správy. Predstaviteľmi verejnej správy
sú aj zamestnanci národnej a lokálnej vlády a politickí kandidáti. Definícia
predstaviteľa verejnej správy môže zahŕňať aj zamestnanca štátom vlastneného
podniku, takže sem patria napríklad aj novinári štátnych novín alebo manažéri
štátnych čerpacích staníc.

Aj zmluvné strany musia dodržiavať naše pravidlá. Každá zmluvná
strana, ktorá nás zastupuje v interakcii s predstaviteľmi verejnej správy, musí
dodržiavať tie isté pravidlá ako my a zdržať sa dávania úplatkov (priamo aj
sprostredkovane).
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OCHRANA
INFORMÁCIÍ

OCHRANA INFORMÁCIÍ
Čo robíme
Informácie chránime
z konkurenčných, etických
a právnych dôvodov.
Väčšinou je dobré sa
o informácie deliť, sú ale
prípady, keď to jednoducho
nie je správne. Porozmýšľajte,
aké informácie máte v rukách,
a zistite si, aké osobitné
povinnosti máme ohľadom
ich získavania, spracovania,
uchovávania a šírenia.

Ako to robíme
Chráňte naše konkurenčné výhody, ktoré
sme získali našou tvrdou prácou. Ak
z informácie vyplýva konkurenčná výhoda alebo
ak by informácia bola zaujímavá pre konkurenciu,
zrejme ide o komerčne citlivú informáciu,
ktorú treba chrániť. Medzi príklady komerčne
citlivých informácií patria špecifikácie nových
produktov a technológií, stratégie marketingových
a podnikových záležitostí, údaje z výskumov,
rozpočtov alebo iné informácie finančného
charakteru.

Rešpektujte súkromie ľudí, ktorých údaje
zhromažďujete a používate. Je úplne v poriadku,
ak pobočky spoločnosti PMI zhromažďujú osobné
údaje a používajú ich na bežné pracovné účely (napr.
personálne, marketingové a pod.), ale treba dodržiavať
základné pravidlá na ochranu súkromia. Tieto základné
pravidlá sú:

Chráňte naše práva duševného vlastníctva.

2) oznámiť tento účel dotknutým osobám;

Je veľa spôsobov, ako môže dobrý nápad stratiť svoju
hodnotu, ak nie je adekvátne chránený. Skôr, než
komukoľvek vrátane našich partnerov mimo spoločnosti
PMI poskytnete naše duševné vlastníctvo, presvedčte sa,
či je primerane chránené. Právne oddelenie vám pomôže
porozumieť, ako autorské práva, patenty, ochranné
známky a iné formy práv duševného vlastníctva chránia
hodnotu našich nápadov a pracovných výsledkov.

1) stanoviť jasný, legitímny, riadny pracovný účel ich
použitia, ktorým sa nenáležite nezasahuje do súkromia
daných osôb;

3) používať údaje primerane, nepoužívať viac údajov, než
je potrebné na splnenie daného účelu, a po dosiahnutí
tohto účelu údaje odstrániť (alebo anonymizovať);
4) zaviesť primerané opatrenia na ochranu pred
neoprávneným prístupom;
5) dbať na správnosť údajov a na požiadanie umožniť
dotknutým osobám prístup k nim; a
6) zaistiť, aby aj všetky tretie strany boli povinné tieto
údaje chrániť rovnako ako my.
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OCHRANA INFORMÁCIÍ
Ako to robíme (pokračovanie)
Nezneužívajte dôverné informácie ani sa nezapájajte do
ich zneužívania. Niekedy dostanete informácie, ktoré nie sú
verejné a ktoré by rozumný investor považoval za relevantné
pri rozhodovaní, či nakúpiť alebo predať cenné papiere. Správny
úsudok aj zákony sú proti používaniu takýchto informácií pri
nákupe a predaji cenných papierov, ako aj proti poskytovaniu
„tipov“ iným osobám (manželskému partnerovi, kolegovi,
priateľovi, maklérovi a pod). Skupina podnikového sekretariátu
na právnom oddelení vám ochotne pomôže s problematikou
zneužívania dôverných informácií a so súvisiacimi témami
a odpovie na akékoľvek prípadné otázky.
Rešpektujte dôvernosť a práva duševného vlastníctva iných
osôb. Nekradnite tajomstvá, vlastníctvo alebo intelektuálne vlastníctvo
iných osôb. To sa týka veľkých vecí, ako sú utajené postupy iných
spoločností, ale aj malých vecí, ako je kopírovanie autorsky chránených
obrázkov z internetu.

Dávajte si pozor na prijímanie nevyžiadaných nápadov.
Ak vám osoba nepracujúca v spoločnosti ponúkne svoj nápad, pred
použitím alebo poskytnutím tohto nápadu kontaktujte právne oddelenie.
Tým sa minimalizuje riziko, že by zmluvná strana mohla vyhlásiť nápad
za svoj alebo by nás mohla obviniť z ukradnutia nápadu.

OCHRANA INFORMÁCIÍ
Na čo musíme pamätať
Či sú informácie dôverné alebo nie, naše kroky musia byť v súlade
so správnym morálnym úsudkom, zákonom aj touto príručkou.
Pamätajte – hoci únik dôverných informácií je nepríjemná vec, za
samotnú informáciu by sme sa nemali nijako hanbiť. Informácie chránime
z obchodných, právnych a etických dôvodov – nič, čo ľudia majú právo
vedieť, pred nimi neskrývame, akokoľvek nelichotivá informácia by to bola.
Najčastejšou príčinou úniku informácií je nepozornosť. Niekedy stačí
krádež notebooku alebo USB kľúča s nezašifrovanými informáciami alebo
rozhovor o dôverných témach vo vlaku. Inokedy to môže byť prílišná
snaha o spoluprácu s externými partnermi skôr, než sa uplatnia primerané
opatrenia na ochranu informácií.
Spôsoby krádeže informácií sa neustále menia. Naše technológie
nám síce dokážu s ochranou informácií pomôcť, ale našou skutočnou
obrannou líniou ste vy. Nebuďte dôverčiví. Vždy si zistite, s kým máte do
činenia, a nezabúdajte, že vydávanie sa za zamestnancov spoločnosti PMI
je obľúbeným trikom, ako sa dostať k našim informáciám.

Viac informácií

PMI 1-C: Správa informácií
spoločnosti
PMI 3-C: Ochrana osobných
údajov
PMI 6-C: Práva duševného
vlastníctva
PMI 17-C: Zneužívanie
dôverných informácií
PMI 18-C: Používanie
výpočtovej techniky
PMI 18-CG2: Smernice
o sociálnych médiách
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FINANČNÉ VÝKAZY A
ZÁZNAMY SPOLOČNOSTI

finančné výkazy a záznamy spoločnosti
Čo robíme

Ako to robíme

Na čo musíme pamätať

Komunikujeme
čestne, férovo a s úctou.

Naše finančné výkazy sú presné a zrozumiteľné. Na základe

Spoločnosť PMI sme my všetci. Iba niektorí z nás

toho, čo hovoríme, investori prijímajú svoje rozhodnutia. Naše finančné
výkazy a iné finančné informácie, ktoré predkladáme regulačným
orgánom a verejnosti, musia vytvárať kompletný a zrozumiteľný obraz
o našom podnikaní. Predtým, ako poskytnete neverejnú finančnú alebo
obchodnú informáciu členovi investorskej komunity, poraďte sa s našimi
odborníkmi na vzťahy s investormi.

sú vyškolení a oprávnení, aby sa vyjadrovali pre médiá,
investorov, vládu alebo vedecké organizácie, ale všetci
prichádzame do styku s verejnosťou. Pamätajte, že treba
komunikovať poctivo a nesmieme hovoriť o zdravotných
účinkoch produktov, ktoré ešte nie sú vedecky podložené,
a to ani rodine či priateľom.

Našu podporu zverejňujeme. Pri vypracovávaní materiálov,

Rovnaké princípy platia aj pre internú
komunikáciu. Buďte úprimní, presní a dôslední vo svojej

Dôvera verejnosti voči
spoločnosti PMI je dôležitá
z hľadiska dlhodobej
udržateľnosti nášho
podnikania. Ak si chceme
túto dôveru udržať, všetka
naša vonkajšia komunikácia,
formálna aj neformálna, musí
byť pravdivá, primeraná a bez
zavádzania. Rovnaký prístup
uplatňujeme aj v našej internej
komunikácii a záznamoch.

ktorých cieľom je ovplyvniť rozhodnutia o princípoch v záujme našej
spoločnosti, postupujeme transparentne. To sa týka výsledkov zisťovania
zdravotných dôsledkov používania našich produktov, ktoré sme
financovali, a tiež situácií, keď tretie strany v našom mene prezentujú
údaje alebo názory, ktoré financujeme, s cieľom poskytnúť informácie
pre takéto rozhodnutia. Ak by informácie o našej finančnej podpore
alebo spolupráci na projekte či o vzťahu s iným subjektom mohli byť
pre niekoho dôležitým faktorom pri rozhodovaní o otázkach súvisiacich
s našou spoločnosťou, mali by sme tieto informácie poskytnúť.

Vedieme presné účtovné knihy a záznamy. Vedenie presných
účtovných kníh a záznamov sa neobmedzuje len na finančné výkazy.
Zaznamenávanie akýchkoľvek obchodných informácií zamestnancami
a spoločnosťou musí byť presné, kompletné a včasné.

Viac informácií

Uchovávajte si záznamy, ako to vyžadujú právne predpisy
aj naša spoločnosť. Všetky afilácie majú svoj plán uchovávania
PMI 1-C: Správa informácií
spoločnosti
PMI 18-CG2: Smernice
o sociálnych médiách

dokumentov, ktorý stanovuje dobu uchovávania jednotlivých druhov
dokumentov. Tento plán zabezpečuje, aby spoločnosť mala informácie,
ktoré potrebuje na svoje pôsobenie a na plnenie regulačných
požiadaviek. Ak dostanete oznámenie o právnom blokovaní záznamov,
postupujte podľa pokynov uvedených v ňom a uchovajte všetky
dokumenty, ktoré vyžaduje.

každodennej komunikácii. Komunikácii venujte dostatočný
čas, aby bola zrozumiteľná. Nezamieňajte si skutočnosti
s názormi. Ak vyjadrujete len nejaké hypotézy, dbajte, aby
poslucháči rozumeli, že ide len o vašu hypotézu. Pokiaľ
to nie je vaša práca, nevyjadrujte vo svojej písomnej
komunikácii právne posudky ani neposkytujte právne
stanoviská.

Vaše súkromné používanie sociálnych médií nie
je vždy úplne súkromné. Nepoužívajte súkromné
sociálne médiá na propagáciu našich tradičných ani
bezdymových výrobkov. V otázke používania sociálnych
médií postupujte podľa pravidiel spoločnosti. Pamätajte,
že všetko, čo napíšete na sociálne médiá, je verejná
komunikácia a niekto to môže omylom pochopiť nie
ako váš názor, ale ako stanovisko spoločnosti. Alebo sa
môže stať, že nechtiac prezradíte dôverné informácie
spoločnosti. Nesmieme verejnosť nijako zavádzať ani
porušovať zákony týkajúce sa investovania a dôvernosti.

PMI 31-C: Externá
komunikácia a verejné
vyhlásenia
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INTEGRITA VEDECKEJ
PRÁCE

Integrita vedeckej práce
Čo robíme

Ako to robíme

Na čo musíme pamätať

Svoju vedeckú činnosť
vykonávame tak, aby sme si
zaslúžili dôveru ľudí.

Na vývoji bezdymových produktov pracujeme objektívnymi
interdisciplinárnymi vedeckými metódami. Pri príprave štúdií,

Svoj výskum vykonávame nezávisle a nikdy sa
nenecháme nijako tlačiť k dosahovaniu vopred
očakávaných výsledkov. Pracujeme tak, aby naši

Náš výskum je zameraný na to, aby
sme lepšie poznali naše produkty.
To platí pre všetku našu vedeckú
prácu, či ju vykonávame sami,
alebo ju pre nás vykonáva niekto
iný. Táto časť je zameraná hlavne
na naše bezdymové výrobky,
ale všetka naša vedecká práca
musí byť dôkladná, transparentná
a objektívna.

Viac
informácií

Dôveryhodnosť nášho vedeckého
výskumu má zásadný význam
pre prijatie našich produktov
verejnosťou. Sme si vedomí, že ak
by sme neuplatňovali tie najlepšie
postupy a hodnoty integrity
vedeckej práce, nemohli by sme
uspieť.

interpretácii údajov a pri regulačnom posudzovaní dodržiavame
príslušné normy a zásady správnej laboratórnej praxe a správnej klinickej
praxe. Ak nie je k dispozícii žiadna vhodná metóda, iniciatívne vyvinieme
novú. Na uspokojenie náročných požiadaviek regulačných orgánov
využívame odborné vedomosti našich vedeckých pracovníkov zo
širokého spektra vedných disciplín.

Presnosť a spoľahlivosť našich údajov overujeme kontrolou
kvality a ďalšími podobnými procesmi. Máme zavedený silný
kvalitatívny rámec pre náš výskum bezdymových produktov vo fáze
vývoja, posudzovania aj dohľadu po uvedení produktov na trh. Pri
našej vedeckej práci nehľadáme žiadne skratky. Dbáme na nadväznosť
a overiteľnosť výsledkov nášho výskumu.

vedeckí pracovníci boli motivovaní k nezávislému bádaniu
a k úprimnému vyjadrovaniu o vedeckých záležitostiach.
Každý zamestnanec pracujúci na vedeckom projekte je
povinný hovoriť o prípadnom porušení vedeckej etiky.

Na základe vedeckých informácií, ktoré
prinášame, ľudia prijímajú dôležité rozhodnutia.
Skôr, než niekomu oznámite výsledky vedeckého výskumu,
vydáte stanovisko spoločnosti alebo poskytnete akékoľvek
informácie pre spotrebiteľov, je nutné dodržať zavedený
proces vnútornej kontroly. Taktiež sa pred komunikáciou
o vedeckých témach oboznámte s príslušnými vedeckými
podkladmi.

Nebránime sa overovaniu našich zistení inými. Výsledky
svojho výskumu bezdymových produktov uverejňujeme v odborných
časopisoch a dokladáme ich verejným sprístupnením podkladových
vedeckých údajov. Aktívne spolupracujeme s externými výskumnými
pracovníkmi a zaoberáme sa ich zisteniami.

PMI 7-C: Regulácia, vývoj
a výroba produktov
spoločnosti PMI
PMIScience.com
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DANE A OBCHOD

dane a obchod
Čo robíme

Ako to robíme

Na čo musíme pamätať

Pomáhame predchádzať
nezákonnému predaju našich
produktov a zneužitiu zdrojov
spoločnosti.

Máme obchodné postupy vyvinuté na predchádzanie
zneužívania kriminálnymi skupinami. Pranie špinavých peňazí

Poznanie zákazníka a daňových a obchodných
noriem, ktorým podlieha, vám pomôže
pracovať rýchlejšie a ochrániť nás všetkých od
zbytočných problémov. Postupy spoločnosti na

Viac informácií

Mnohí fajčiari na celom svete
preferujú naše značky pred inými
značkami. To je na jednej strane
veľmi dobrá vec, ale na druhej strane
je to stimulom pre zločincov, aby
predávali naše produkty ako pašovaný
tovar, čím porušujú colné a daňové
právne predpisy, aby používali našu
spoločnosť na pranie špinavých
peňazí. Normy spoločnosti PMI sú
jasné: Nebudeme ospravedlňovať,
prehliadať, napomáhať ani podporovať
pašovanie či pranie špinavých peňazí.
Spolupracujeme s vládami v snahe
zastaviť nezákonný predaj našich
produktov. Naša dôveryhodnosť
v tejto oblasti závisí od ostražitosti
voči aktivitám alebo praktikám, ktoré
by kompromitovali naše normy.

PMI 9-C: Spoznajte svojho
dodávateľa
PMI 10-C: Spoznajte svojich
zákazníkov a predpisy proti
presmerovaniu obchodu

je proces, ktorým sa jednotlivci alebo subjekty snažia zatajiť zdroje
nezákonných prostriedkov alebo iným spôsobom legitimizovať svoje
nezákonné prostriedky. Spoločnosť PMI dodržiava právne predpisy
týkajúce sa prania špinavých peňazí tým, že neprijíma hotovosť alebo
ekvivalenty hotovosti, ktoré sú príjmom z trestnej činnosti. Aby sme
predišli pašovaniu, naše afilácie monitorujú objemy predaja a v prípade,
že majú podozrenie na nezákonné rozšírenie našich produktov,
adekvátne konajú.

Potenciálnych nových zákazníkov, dodávateľov a zmluvných
výrobcov si preverujeme. Spolupracujeme len s tými, ktorí

preverovanie zákazníkov a obchodných partnerov sa môžu
zdať ťažkopádne a zdĺhavé, ale pomáhajú spoločnosti
v efektívnom a zákonnom pôsobení. Spojené štáty a iné
krajiny ukladajú obmedzenia na spoluprácu s množstvom
krajín a s tisíckami jednotlivcov a tento zoznam sa mení
každý deň. Naše systémy nám pomáhajú vyhýbať sa
priestupkom a zbierať informácie, ktoré potrebujeme pri
podávaní správ vláde.

uplatňujú rovnaké normy compliance a integrity. Oddelenie internej
kontroly má procesy na identifikáciu potenciálnych problémov
s obchodnými partnermi. Potenciálnych obchodných partnerov
si preverujeme dvojnásobne, aby sme mali istotu, že nebudeme
spolupracovať s krajinami, režimami, organizáciami alebo jednotlivcami,
ktorí podliehajú obchodným sankciám, keďže tieto sankcie musíme
dodržiavať. Takéto preverenie sa musí uskutočniť ešte pred vstúpením do
nového obchodného vzťahu.

Dodržiavame obmedzenia proti bojkotu. Podľa právnych
predpisov platných v USA musí spoločnosť PMI nahlásiť vláde Spojených
štátov akúkoľvek požiadavku na medzinárodný bojkot v rozpore
s politikou vlády Spojených štátov a nesmie sa na takomto bojkote
podieľať. Zamestnanci nemôžu vykonať žiadne kroky, poskytnúť
informácie či podať akékoľvek vyhlásenie, ktoré by sa mohlo vnímať
ako účasť na nezákonnom zahraničnom bojkote. Najnovšie informácie
o zakázaných medzinárodných bojkotoch sú dostupné na právnom
oddelení.

PMI 11-C: Akceptovateľné
formy platieb
PMI 15-C: Dane a clo
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KONFLIKT ZÁUJMOV,
DARY A POHOSTENIE

Konflikt záujmov, dary a pohostenie
Čo robíme

Ako to robíme

Na čo musíme pamätať

Prijímame spravodlivé a objektívne
rozhodnutia.

Nahlasujeme potenciálne konflikty záujmov. Váš súkromný

Postup nahlasovania konfliktu záujmov je jednoduchý,
dôverný a spravodlivý. Spoločnosť poskytuje zamestnancom

Viac
informácií

Ku konfliktu záujmov prichádza vtedy,
ak sa osobné, sociálne, finančné alebo
politické aktivity prekrývajú s pracovnými
povinnosťami zamestnanca. Väčšina
konfliktov záujmov sa týka osobných
vzťahov, ako je práca blízkeho príbuzného
v spoločnosti, ktorá chce spolupracovať
so spoločnosťou PMI. Naše rozhodnutia
by mali vychádzať z toho, čo je
najvýhodnejšie pre spoločnosť, nie pre
nás samých. Konflikt nepredstavuje vždy
problém. Naše požiadavky týkajúce sa
konfliktu záujmov podporujú spravodlivé
rozhodovanie tým, že vyžadujú priznanie,
posúdenie a prípadne zmiernenie
konfliktu, ktorý by mohol ovplyvňovať
našu profesionálnu objektivitu. Podobne
naše pravidlá poskytovania darov a
pohostenia bránia prijímaniu alebo
ponúkaniu čohokoľvek, čo by mohlo
ovplyvniť profesionálny úsudok. To
znamená, že si v otázke dobrého
rozhodovania môžeme vzájomne
dôverovať a budovať dobré meno vďaka
čestnému spôsobu podnikania.

PMI 13-C: Konflikt záujmov
PMI 14-C: Interakcia s
predstaviteľmi verejnej správy a
obchodnými partnermi. Politická
činnosť

život je vašou súkromnou záležitosťou. Spoločnosť to rešpektuje, ale
potrebuje vedieť o situáciách, kde by sa vaše súkromné záujmy mohli
prekrývať s profesionálnymi povinnosťami. Vaše potenciálne konflikty
záujmov musíte nahlásiť oddeleniu Ethics & Compliance i v prípade, keď
si myslíte, že by ste daný problém dokázali zvládnuť aj bez asistencie.
Mnohí ľudia precenia svoju schopnosť prijímať objektívne rozhodnutia,
keď čelia stretu osobných záujmov. Najlepší spôsob, ako otestovať svoju
objektivitu, je prizvať si iných ľudí, ktorí väčšinou nájdu spôsob, ako
zmierniť konflikt.

Nikdy neponúkajte dary alebo pohostenie, ktoré by
oslabili profesionálny úsudok iných ľudí. Poskytovanie
darov a pohostenia je legitímny spôsob budovania obchodných
vzťahov a preukazovania úcty. Ale dary a pohostenie by sa nemali
používať ako prostriedok na ovplyvnenie objektivity ľudí, s ktorými
obchodujeme. Podrobnosti sú vymenované v pravidlách týkajúcich
sa darov. Vždy používajte zdravý úsudok a vyhýbajte sa darom, ktoré
sú prehnané, netradičné a ktoré by mohli uviesť vašich kolegov alebo
samotnú spoločnosť do rozpakov. Nezúčastňujte sa na zábave,
ktorá je nemiestna alebo sexuálne orientovaná. Ak chcete poskytnúť
za kalendárny rok dary v celkovej hodnote vyššej ako 250 dolárov,
potrebujete na to súhlas od spoločnosti. Pobočky môžu túto hranicu
posunúť aj nižšie.

jednoduché nástroje na nahlásenie konfliktu záujmov. Väčšina
potenciálnych konfliktov nakoniec dostane zelenú za dodržiavania
určených podmienok. Vášmu konfliktu záujmov sa budú venovať len
tie osoby, ktoré do toho musia byť zapojené.

Kto je blízky príbuzný? „Blízky príbuzný“ je životný partner, rodič
alebo nevlastný rodič, dieťa alebo nevlastné dieťa, brat alebo sestra,
nevlastný brat alebo nevlastná sestra, synovec alebo neter, teta alebo
strýko, starý rodič, vnuk alebo vnučka a svokor alebo svokra. Predpisy
týkajúce sa blízkych príbuzných sa vzťahujú aj na osoby, s ktorými
máte blízky osobný vzťah. Ak si nie ste istý, či niektorá osoba je alebo
nie je vaším „blízkym príbuzným“, poraďte sa s oddelením Ethics &
Compliance.
Pravidlá týkajúce sa darov neuplatňujte v situáciách, keď
nejde o dávanie daru. Dobre sa oboznámte s tým, čo je a čo
nie je dar. Pri stretnutiach s politickými aktérmi a inými osobami
v kontexte našej práce na bezdymových výrobkoch im niekedy
necháme zariadenie alebo malé množstvo spotrebného tovaru,
ktoré nie je určené na osobné použitie, ale na účely informovanosti
či testovania. Dôkladne sa oboznámte s pravidlami, ktoré sa týkajú
takýchto situácií.

Nikdy neprijímajte dary alebo pohostenie, ktoré by mohli
ovplyvniť vašu profesionálnu objektivitu. Neprijímajte nič, čo
by bolo v rozpore s pravidlami darov určenými spoločnosťou alebo
by privádzalo vašich kolegov alebo samotnú spoločnosť do rozpakov.
Ak chcete za kalendárny rok prijať dary alebo pohostenie v celkovej
hodnote prevyšujúcej určitú hranicu, môže byť na to potrebný súhlas
od spoločnosti. Konkrétnu hranicu si pozrite v príslušných postupoch
spoločnosti PMI.

Nahlásenie konfliktu záujmov
Použite náš online formulár alebo sa obráťte priamo
na oddelenie Ethics & Compliance. Informujte svojho
nadriadeného, ak nejde o záležitosť, ktorá by mala zostať
súkromná.
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ZODPOVEDNOSŤ ZA
DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC

Zodpovednosť za dodávateľský reťazec
Čo robíme

Ako to robíme

Na čo musíme pamätať

Svoje konanie podriaďujeme
dlhodobému rastu.

Neustále znižujeme uhlíkovú stopu nášho
reťazca. V horizonte roka, piatich rokov a dvadsiatich

Spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí majú s nami
spoločný záväzok dodržiavania predpisov a integrity.

rokov máme určené ciele na zníženie uhlíkovej stopy
nášho dodávateľského reťazca. Naša iniciatíva zahŕňa
aj udržateľnosť v poľnohospodárskej výrobe vrátane
odlesňovania a v oblastiach spotreby energie a vody,
recyklácie a emisií CO2. Každoročne zverejňujeme
dosiahnutý pokrok.

To, koho si vyberáme za spolupracovníkov do dodávateľského
reťazca a ako naši partneri a dodávatelia pôsobia, ovplyvňuje našu
reputáciu a podnikanie. Ak si vyberáte nového dodávateľa alebo
prehodnocujete súčasného dodávateľa, presvedčte sa, či rozumie
našim zásadám, a buďte ostražití voči čomukoľvek, čo by mohlo
oslabiť plnenie našich noriem.

Dosahovanie dlhodobého
rastu závisí od udržateľnosti
nášho interného a externého
dodávateľského reťazca. Znižujeme
vplyv našej činnosti na životné
prostredie a podporujeme
udržateľnosť prírodných zdrojov,
od ktorých sme závislí.
Citlivo pristupujeme k problematike
detskej a nútenej práce
a spolupracujeme pri jej riešení.
Tieto činnosti zlepšujú naše
pracovné výsledky a tiež život ľudí
v komunitách, kde pôsobíme.

Pracujeme na tom, aby detská práca, nútená
práca a iné spôsoby pracovného zneužívania
boli z nášho dodávateľského reťazca
odstránené. Neospravedlňujeme detskú prácu ani
nútenú prácu a v našej spoločnosti ju nevyužívame.
Spolu s poľnohospodármi sa angažujeme za dobré
poľnohospodárske postupy na posilnenie udržateľnosti
plodín. Od poľnohospodárov očakávame realizáciu
požiadaviek nášho kódexu poľnohospodárskych
pracovných postupov. Naše charitatívne programy
pomáhajú vytvárať príležitosti pre vidiecke komunity.

Viac informácií

Od svojich dodávateľov očakávame, že
budú svedomito a transparentne uplatňovať
pravidlá zodpovedného obstarávania zdrojov.
Kódex poľnohospodárskych
pracovných postupov
spoločnosti PMI
PMI 8-C: Životné prostredie,
ochrana zdravia, bezpečnosť
práce a ochrana majetku
PMI 12-C: Charitatívne príspevky
Pravidlá zodpovedného
obstarávania zdrojov
spoločnosti PMI

V spoločnosti PMI sme sa zaviazali k podnikaniu v súlade
s medzinárodne uznávanými zásadami v oblasti ľudských
práv, environmentálneho manažmentu, podnikovej
integrity a boja proti korupcii. Veríme, že spoločné úsilie
našej spoločnosti a našich dodávateľov o vytvorenie
udržateľnejšieho dodávateľského reťazca ponúkne
množstvo príležitostí na posilnenie našich obchodných
vzťahov a na vytvorenie hodnoty pre naše spoločnosti.
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Povinnosti
nadriadených

Povinnosti nadriadených
Kultúra našej organizácie ovplyvňuje naše konanie.
Firemnú kultúru vytvára množstvo faktorov. Napríklad to, ako spolupracujeme v tímoch, naša poctivosť a dobré meno,
bezúhonnosť spoločnosti, to, akú úctu prejavujeme jeden druhému aj našim spotrebiteľom, vnímanie firemnej politiky, konkurenčný
tlak a dokonca aj klebety majú vplyv, dobrý alebo zlý, na formovanie firemnej kultúry. Ľudia, ktorým spoločnosť zverí kontrolu nad
ďalšími zamestnancami, majú špeciálnu zodpovednosť za formovanie firemnej kultúry a pracovného prostredia svojich tímov.

poznali túto príručku, ako aj pravidlá a postupy spoločnosti PMI, ktoré sa týkajú ich
práce, a rozumeli im,
Každý nadriadený
by mal zaistiť, aby
jeho tím:

rozumeli, že táto príručka a pravidlá a postupy spoločnosti PMI sa uplatňujú spravodlivo
a konzistentne,
bez obáv hovorili o problémoch v oblasti etiky a dodržiavania predpisov a počítali s tým,
že spoločnosť prejaví záujem o ich podnety,
dbali na integritu práce a prejavovali poctivosť, spravodlivé zaobchádzanie a úctu.

Zachovávanie správnej kultúry je náročnejšie ako len prikázať, aby sa dodržiavali pravidlá. Vyžaduje to predovšetkým dobré vedenie.
Buďte príkladom toho, čo znamená integrita. Získajte dôveru členov svojho tímu a hovorte s nimi o témach z tejto príručky. Pýtajte sa ich, počúvajte
a reagujte na to, čo hovoria.

Vykonávanie dohľadu nad inými si vyžaduje odvahu. Dôveryhodnosť ide ruka v ruke s dôslednosťou. Pamätajte, že úlohou vedúceho
nie je uspokojiť väčšinu či vyhovieť obzvlášť náročnému členovi tímu. Je tu na to, aby druhých inšpiroval, vytváral pocit spolupatričnosti a prinášal
konštruktívne výzvy.
Ak niekto vyjadrí podozrenie na pochybenie, majte na pamäti, že týmto spôsobom si daný pracovník plní svoju zamestnaneckú
povinnosť, a preto s ním treba zaobchádzať s rešpektom. Nepúšťajte sa sami do vyšetrovania. Ihneď sa obráťte na oddelenie Ethics &
Compliance, aby spoločnosť mohla vyriešiť problém objektívne.

Dôvera musí byť obojsmerná. Ak si myslíte, že váš nadriadený by sa mal aktívnejšie podieľať na budovaní kultúry etiky a dodržiavanie predpisov,
povedzte o tom jemu alebo iným osobám v spoločnosti.
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UPLATŇOVANIE A UPUSTENIE OD NÁROKOV
Táto príručka obsahuje povinné ustanovenia, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov spoločnosti PMI,
jej predstaviteľov, riaditeľov a každého, kto podniká v našom zastúpení. Porušenia tejto príručky alebo
pravidiel a postupov compliance môže mať za následok disciplinárne opatrenie vrátane prepustenia.
Bez schválenia správnej rady nie je možné upustiť od uplatňovania akýchkoľvek ustanovení uvádzaných
v tejto príručke.
Táto príručka je platná pre spoločnosť Philip Morris International Inc. a jej priame a nepriame dcérske
spoločnosti, ktoré sa súhrnne označujú ako spoločnosť Philip Morris International alebo PMI.
© Philip Morris International Management SA
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