GABAY para
sa TAGUMPAY
ANG KODIGO NG ASAL NG PMI

LIHAM MULA SA ATING CEO
Mga Minamahal na Kasamahan,
Pinagkakaisa tayo sa PMI ng ating iisang layunin na kamtin ang isang transpormasyon sa negosyo
na nagpapabago sa industriya. Nakakasabik ang panahon na ito para sa PMI, at ikinararangal kong
pamunuan ang ating kumpanya palapit sa pagkamit sa ating pangitain na kinabukasang walang usok.
Tulad ng alam ninyo, alam nating lahat na hindi mawawalan ng mga hamon ang mga ambisyosong
pagsisikap na tulad nito – kailangan ng transpormasyon ang pagsuong sa mga panganib, pagharap sa
kawalang-katiyakan, at, kung minsan, pagtanggap sa kabiguan. Malaking pasasalamat na tayo sa PMI
– at mas mahalaga – ay pinagkakaisa tayo ng ating paninindigan sa pagtalima, etika, at integridad,
na pormal na nakadokumento rito sa Gabay para sa Tagumpay ng PMI, ang ating Panuntunan sa
Kasanayan.
Sa buong pagsisikap at sa lampas ng mga pagsisikap para sa transpormasyon ng PMI, mahalagang
patuloy tayong sumandig sa ating mahalagang pangunahing pagpapahalaga sa katapatan, paggalang,
at pagiging patas kapag nahaharap sa mga hamon. Malaki ang epekto ng pagkompromiso sa ating
pangunahing pagpapahalaga: nanganganib na mawala natin ang tiwalang nakamit na natin sa isa’t
isa, sa ating mga konsumer, sa ating mga shareholder, at sa ating mga komunidad. Kaya, inaasahan
natin ang hindi karaniwang mga resulta na nakakamit lamang sa pamamagitan ng lubos na pagtalima
sa titik at diwa ng naaayong mga batas at regulasyon, sa panloob na mga patakaran natin, at sa ating
mga pagpapahalaga.
Itinatanghal sa ating Panuntunang ito ang ating mga prinsipyo at ibinabalangkas ang mga tuntunin
at patnubay na dapat nating sundin sa PMI. Kung mayroon kayong anumang tanong o alalahanin
tungkol sa ating Panuntunan, pakikontak ang inyong manager, ang inyong katuwang sa negosyo sa
P&C, o ang inyong katuwang sa Etika at Pagtalima.
Salamat sa inyong patuloy na paninindigan sa pagtalima, etika, at integridad sa PMI.
Taos-puso,

Jacek Olczak
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MGA PANGUNAHING
KAISIPAN

mga pangunahing kaisipan

Pansamantala tayong tumitigil bago kumikilos. Ang ating mga pasya ay dapat magtagal sa habang-panahon. Bago
gawin ang huling pagkilos, tanungin natin ang ating mga sarili kung ang ating pinaplano ay akma sa “Gawi ng PMI” sa
pakikipagnegosyo, kung naaayon ito sa:

Ang Ginagawa Natin

Mabuti at Etikal na Pagpapasya;
Gabay na ito; at
Batas.
Hindi natin ikinokompromiso ang mga pundamental na ito. Maaaring hindi maintindihan ang mga batas, maaari nating
kwestyunin ito, ngunit susundin pa rin natin ang mga ito. Maaaring magkaroon ng mas mababang pamantayan ang mga
kakumpitensya, ngunit dapat pa rin tayong maging tapat sa ating pamantayan. Kasinghalaga nito ang pag-unawa na
hindi sapat ang mga panuntunan; hindi nito pinapalitan ang mabuti at etikal na pagpapasya.

3

mga pangunahing kaisipan

Ang mabuti at etikal na pagpapasya ay nangangailangan ng pagiging matapat, magalang, at patas. Ang ating mga etikal
na pagpapahalaga ay bahagi ng “Gawi ng PMI” sa pakikipagnegosyo. Ang mga ito ay nagbubuklod at gumagabay sa atin,
bilang mga empleyado ng PMI, at nasa kaibuturan ng Gabay na ito.
Pagiging Matapat. Ang puno't dulo dito ay kredibilidad: paniniwalaan at dapat ba tayong paniwalaan ng mga tao sa
loob at labas ng kumpanya; ginagawa ba natin ang sinasabi natin? Para sabihin pa ang malinaw na, walang gustong
magtrabaho, humingi ng payo, o bumili ng mga produkto mula sa isang nagsisinungaling, o naghahangad na
manloloko ng tao. Nauunawaan namin na ang kumpyansa ay nanggagaling sa pagkilos nang walang itinatago.
Paggalang. Ang lahat ng tao ay nararapat igalang at pati na rin ang mga ideya. Ang paggalang ay nauugnay sa

Paano Natin
Ito Ginagawa

dignidad, pagtanggap, pakikiramay, at habag. Ang matinding hindi pagkakasundo, paghamon, kahit na ang salungatan
ay pwersa para sa pag-asenso kapag tinambalan ng paggalang, subalit nakakasira kapag hindi.

Pagiging Patas. Ang patas para sa isang tao ay maaaring parang hindi patas para sa iba. Ang pagiging patas ay
nangangailangan ng pag-iisip tungkol sa lahat ng mga kasali sa o apektado ng isang desisyon. Ang pagiging
makatarungan ay nangangailangan ng pagsasa-alangalang ng mga pangyayari na dinadaanan ng mga tao. Sa ilang
sitwasyon, ang pagiging patas ay nangangailangan ng lubos na pag-iisip at matinding pagsisikap. At magkakaroon ng
pag-aalinlangan. Ang hindi pantay na pagpataw ng mga alituntunin ay hindi patas, tulad na rin ng paghihiwalay sa mga
tao o ng kanilang mga ideya dahil sa kasarian, etnisidad, relihiyon, piniling kasarian o ibang salik.
Ang mabuti at etikal na pagpapasya ay nangangailangan rin ng pagbago ng paningin. Ang pagwari ng ibang tao ay may
halaga. Ang ating mga mamimili, kasamahan, at ang mas malawak na lipunan ay may interes sa ating ginagawa. Kailangan
ng bawat isa na pagkatiwalaan ang sinasabi at ginagawa natin. Bago kumilos, itanong natin sa ating sarili kung ang ating mga
pagkilos ay sasalungat sa kanilang mga pagpapahalaga. Tanggap nating hindi lahat ay sasang-ayon sa lahat ng ating ginagawa,
subalit dapat tayong magtiwala sa lahat ng pagkakataon na ang ating mga pagkilos ay matapat, magalang, at patas.

mga pangunahing kaisipan

Maaari makaligtaan ang malinaw nang dahil sa mga pangyayari sa tunay na buhay. Ang panggigipit, kapaguran, at ang
paulit-ulit na ginagawa ay nakakabulag sa ating pagpapasya. Lahat tayo ay nagagambala, at lahat tayo ay may mga panahon
kung saan nakikita natin ang mga bagay sa mga kulay rosas na salamin. Bago kumilos, huminto at pag-isipan kung ang
iyong ginagawa ay naaayon sa “Gawi ng PMI,” sumusunod sa Gabay na ito, sa batas, at nagpapakita ng mabuti at etikal na
pagpapasya. Parating may oras para mag-isip bago gawin ang pinal na pagkilos.

Ang Kailangan Nating
Tandaan

Hindi pinapalitan ng mga panuntunan ang mabuting pagpapasya. Ang mga panuntunan ay hindi maaaring kumontra
sa kanilang tinatangkang layuninin. Iniingatan ng mabuting pagpapasya ang ganitong mga pagkabigo. Kung ang batas
o alituntunin ng kumpanya ay hindi naiintindihan, mangyaring magsalita upang makakita tayo ng pagbabago. Unawain
na hangga't hindi maganap ang pagbabago, dapat tayong sumunod, kahit na hindi tayo sumasang-ayon, dahil ang ating
paggalang sa alituntunin ng batas ay taos-puso.
Walang may alam ng lahat ng sagot. Mainam iyon, basta hinahanap natin ang mga pinakamabuting sagot. Samasama tayong lahat dito. Pag-usapan kasama ang iba ang mga mahihirap na pagpipili. Ang mabuting pagpapasya ay isang
kakayanang bumubuti sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan at pagsasaalang-alang ng pananaw ng iba. Tandaan, hindi
lang ito tungkol sa atin bilang indibidwal; kapag ikaw ay nakikipag-ugnayan, nagkakaroon ka ng potensyal na matulungan
tayong lahat na matuto.

Ang pagkakamali ay isang bagay na pinag-uusapan, pinag-aaralan, at tinatanggap natin. Lahat tayo ay nagkakamali.
Nagiging kapaki-pakinabang din ang mga ito kung alam ng mga tamang tao kung ano ang nangyari, at gumagawa tayo ng
pagsasaayos batay sa karanasan. Subalit unawain na may pagkakaiba sa pagitan ng isang pagkakamali at sa pagwawalangbahala sa kung paano tayo nakikipagnegosyo, ang hindi pagpansin sa batas, sa Gabay na ito, o sa ating pinagsamang
etikong pagpapahalaga. Ang pagwawalang-bahala ay naglalagay sa atin sa peligro at walang lugar iyon dito.
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PAGSASALITA

pagsasalita
Ang Ginagawa Natin

Paano Natin Ito Ginagawa

Ang Kailangan Nating Tandaan

Kapag may isang bagay na
maaaring mapabuti o mali,
kumikilos tayo.

I bahagi ang iyong mga ideya at karanasan sa
pagpapahusay ng mga bagay-bagay. Kapag ang

Aming iimbestigahan ang mga ulat ng pinaghihinalaang maling asal. Ang Ethics &

Kapag may nakita kang mali, dapat
kang magsalita. Kung magsasalita ka,
makikinig at kikilos ang kumpanya.
Magkasinghalaga ang pagsasalita
upang mapahusay ang mga bagaybagay. Kapag nagsalita ka ng may
magandang intensyon, lubos kang
susuportahan ng PMI.

isang pangangailangan o proseso ay nagpapahirap
sa iyo upang maging epektibo sa iyong trabaho o
mukhang kumplikado para sa layunin nito, magsalita
ka. Ang mga alituntunin at mga proseso ay kailangang
magkaroon ng saysay at makatulong sa iyo sa iyong
trabaho. Dapat ka ring magsalita kung sa tingin mo ay
hindi isinagawa ang nararapat na mga hakbang upang
maprotektahan ang kumpanya laban sa potensyal na
peligro sa negosyo, sa batas o pagkontrol.

Compliance Department ay nagsanay ng mga empleyado sa iba’t ibang mga tungkulin
upang mag-imbestiga tungkol sa iyong mga ikinababahala. Pinangangasiwaan ng
PMI Investigation Standards ang lahat ng imbestigasyon sa Ethics & Compliance, at
nagsasagawa kami ng pagtiyak sa kalidad sa programa pagkatapos ng pagsisiyasat para
matiyak na ang proseso ay nananatiling patas, walang kinikilingan at magalang.

Magtanong kung hindi ka nakakatiyak. Kung nag-aalala ka tungkol sa mangyayari
kung magsasalita ka, makipag-usap sa iyong lokal na pangasiwaan o sa Ethics &
Compliance Department. Matutugunan nila ang iyong mga alalahanin at masasagot ang
anumang tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa proseso.

Magtanong kung hindi malinaw ang mga bagay.

matuto pa

Ibinibigay ng PMI sa ating lahat, sa bawat antas ng
organisasyon, ang pagkonsulta sa mga kasamahan
na makakasagot sa mga tanong, makalulutas ng mga
problema at makakapagbigay ng payo. Kung hindi ka
nakakatiyak kung ano ang gagawin, magpatulong lang
at may tutulong sa iyo.

PMI 16-C: Pagsasalita
Mga Pamantayan sa
Imbestigasyon ng PMI

Itigil ang mga bagay na nagiging mali. Nangyayari
ang mga pagkakamali. Kapag nangyari ito, bahagi
ng iyong trabaho ang tumulong upang maiwasto
ang mga ito. Kung may bagay na parang hindi tama,
o mukhang magkokompromiso sa Gabay na ito,
sa isang Prinsipyo at Kagawian, o sa batas, may
pananagutan kang magsalita. Ang pagsasawalangbahala sa isang potensyal na isyu sa pagsunod at
maaaring magdulot ng marahil maliit na problema
na maaaring lumaki, na magiging sanhi ng pinsala sa
iyong mga katrabaho at sa kumpanya.

Paano Magsalita
Maraming paraan upang magsalita. Makipag-ugnayan sa:

Iyong superbisor o pinuno ng iyong departamento
- Human Resources
- Sa Law Department
- Sa Ethics & Compliance Department:
		+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com
		
+ Pangrehiyon na Direktor ng Ethics & Compliance
		
+ Pinuno ng Cluster ng Ethics & Compliance
Ang Compliance Helpline na pinapalakad ng isang ikatlong partido ay
matatawagan 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, sa lahat ng
wikang ginagamit sa PMI.
Makipag-ugnayan sa Helpline online o sa pamamagitan ng telepono. Ang mga
lokal na dial-in na numero ay nakalista sa iyong intranet. Tinatanggap ang mga
collect call.
Maaari mo ring gamitin ang Helpline nang hindi nagpapakilala, maliban lang kung
tumatawag ka mula sa isa sa mga ilang bansa na kung saan ang mga lokal na batas
ay naghihigpit sa gayong mga kagawian. Kung hindi ka nakakatiyak tungkol sa
mga paghihigpit tungkol sa hindi pagpapakilala sa iyong lokasyon, magtanong sa
Helpline o kumonsulta sa Law Department.
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INTEGRIDAD SA LUGAR
NG TRABAHO

INTEGRIDAD SA LUGAR NG TRABAHO
Ang Ginagawa Natin

Paano Natin Ito Ginagawa

Ang Kailangan Nating Tandaan

Pinapanatili natin ang isang
kapaligiran ng pinagtatrabahuhan na
magalang, kasali ang lahat, at ligtas.

Gumagawa tayo ng mga pasyang may
kaugnayan sa pagtatrabaho batay sa ipinakitang
husay. Huwag limitahan ang pagkakataon ng mga

Huminto at makinig. Ang ugali ay maaaring walang galang at nakakapagpalayo kahit na
hindi sinasadya. Hindi sinasadya minsan ng mga tao na makasakit ng iba at maipahiya ang
kumpanya dahil sa hindi lang nila paglalaan ng oras upang pakinggan at unawain kung ano
ang mararamdaman o magiging reaksyon ng iba. Halimbawa, kung mapansin mo na nagiisip ka — at kumikilos na parang — ikaw na ang pinakamatalinong tao sa kwarto at walang
kwenta ang mga ideya ng iba, maaaring nagpapakita ka ng kakulangan ng respeto at pangunawa sa mga taong nasa paligid mo. Maaaring masaktan mo sila at lubos na di makita ang
mga kapaki-pakinabang na ideya.

matuto pa

Lahat tayo ay nararapat na magkaroon
ng pantay-pantay na pagkakataong
makaambag at magtagumpay batay sa
mga ipinakitang husay sa ating trabaho.
Makikinabang ang lahat kapag nangyari
ito. Ang diskriminasyon, panliligalig, at
ang hindi ligtas na kundisyon sa lugar ng
trabaho ay hindi nararapat; ang mga ito
ay kabaligtaran ng ating pamamaraan
ng pagnenegosyo.

PMI 2-C: Integridad sa
Lugar ng Trabaho
PMI 8-C: Kapaligiran,
Kalusugan, Kaligtasan at
Seguridad

tao upang tumulong o umasenso batay sa edad,
mga tungkulin sa anak, kapansanan, etnisidad,
kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, sekswal na
oryentasyon, relihiyon, pagbubuntis, o iba pang
pinoprotektahang personal na katangian.

Walang lugar dito ang panliligalig. Tratuhin ang
iba nang may paggalang. Huwag pahintulutan ang
nakakasakit, mapanghamak, o mapang-abusong
asal. Ang mapang-aabusong pananalita, pangaapi, hindi kanais-nais na mga pagpapasaring na
sekswal, pananakot, at nakakasakit na gawi ay
mga halimbawa ng hindi naaangkop na asal. Ang
karahasan at mga pananakot ng karahasan ay tiyak
na hindi rin katanggap-tanggap.

Gawing priyoridad ang kaligtasan. Protektahan
ang iyong sarili at ang mga nasa paligid mo laban sa
pinsala sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng
panuntunan sa kalusugan, seguridad at kaligtasan
ng kumpanya at pamahalaan. Sabihin sa iyong
pangasiwaan ang lahat ng pinsala at muntik nang
pinsala. Hindi ligtas at bawal na magtrabaho habang
nasa impluwensya ng legal o ilegal na substansya,
kasama na ang alak o mga inireresetang gamot at
droga. Huwag magdala ng mga sandata sa trabaho
o magbitbit ng mga ito habang nagsasagawa ng
aktibidad ng kumpanya maliban kung mayroong
partikular na pagpapaghintulot na gawin ito sa ilalim
ng mga kagawian ng kumpanya.

Minsan hindi lang nagsasalita ang mga tao dahil sa takot o paggalang, ngunit
nasasaktan pa rin sila. Matutunang makilala ang kaibahan ng isang nagpapasensya ngunit
nasasaktan, sa isang tunay na pagtanggap ng isang kaugalian o pakikitungo. Maging patas sa
iba sa pamamagitan ng pag-isip sa kung ano ang sasabihin sa kanila ng iyong mga reakyson
sa kanilang ugali. Kung mayroon kang ayaw, o sa isip mo ay hindi ka naintindihan ng iba,
magsalita - huwag isiping mahuhulaan ng iba kung ano ang iyong nararamdaman o kung
ano ang iyong ibig sabihin.

Dapat na maramdaman ng mga tao na sila ay malayang magpahayag ng kanilang
sarili sa trabaho. Nakikinabang ang ating negosyo sa malawak at iba't ibang dulog at mga
opinyon. Itinataguyod natin ang pagkasari-sari at mapagbuklod na kapaligiran kung saan
kumportable ang mga empleyado. Mayroon tayong iba’t ibang pangangailangan at estilo, at
kailangan natin ang patas na pagtanggap upang makibagay sa mga pagkakaiba-ibang ito.

Ang mga pamantayan natin ay naaangkop din sa mga sitwasyon sa labas ng opisina.
Ang mga malayong lokasyon ng trabaho, labas sa opisinang mga pagpupulong, mga
biyaheng pangnegosyo, at mga panlipunang kaganapan ng pangkat ay pawang mga
kaayusan na may kinalaman sa trabaho. Halimbawa, ang mga alituntunin laban sa panliligalig
ay naaangkop sa asal na nagaganap sa isang pagtitipon ng pagreretiro sa labas ng opisina.
Sa lahat ng sitwasyon, kailangan mong isaalang-alang kung paano makakaapekto ang iyong
mga gawi sa iyong mga kasamahan at sa reputasyon ng kumpanya.

Representasyon ng empleyado. Ating iginagalang ang karapatan ng mga empleyadong
sumali, o hindi sumali, sa mga samahang manggagawa at mga organisasyong kumakatawan
na kanilang pinili.
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MARKETING
AT PAGBEBENTA

MARKETING AT PAGBEBENTA
Ang Ginagawa Natin

Paano Natin Ito Ginagawa

Ang Kailangan Nating Tandaan

Responsable nating iminemerkado
at ibinibenta ang ating mga
produkto, at sa mga nasa hustong
gulang na naninigarilyo lang.

Ating nilalako at binebenta sa mga nasa tamang
edad na naninigarilyo o gumagamit ng mga
produktong smoke-free. Ang mga nasa hustong gulang

Lahat ng marketing ay kailangang dumaan sa proseso ng
konsultasyon. Dahil sa dapat nating matugunan ang napakataas na

Ang ating mga brand ang iilan sa mga
pinakamahalaga sa mundo. Inilalagay
natin ang ating pagkamalikhain
at inobasyon sa pagbubuo at
pagpapanatili ng halaga ng brand.
At kasabay nito, alam natin na ang
mga produktong tabako ay lumilikha
ng panganib sa kalusugan ng mga
namimili.
Kaya naman, tayo ay nagsasagawa
lang ng mga responsableng gawain sa
pagbebenta at marketing.

ay may kakayahang gumawa ng napaliwanagang desisyon
upang manigarilyo o gumamit ng mga produktong
smoke-free. Ang ating mga produkto at mga gawain sa
marketing at pagbebenta ay para sa mga nasa tamang
edad na naninigarilyo o lumipat na sa mga produktong
smoke-free. May pananagutan tayo bilang isa sa mga
pangunahing kumpanya ng tabako na gawin ang ating
papel sa pagpigil sa mga kabataan mula sa paggamit ng
ating mga produkto.

Binibigyan natin ng babala ang mga mamimili
tungkol sa mga epekto sa kalusugan ng ating mga
produkto. Ang lahat ng patalastas at pagpapakete ng
produkto para sa mga mamimili ay dapat na may mga
babala tungkol sa kalusugan, kahit na hindi ipinag-uutos
ng batas ang mga ito.

Ang marketing ay dapat na matapat at tumpak. Dapat

matuto pa

PMI 4-C: Marketing at
Pagbebenta ng Mga
Combustible na Produktong
Tabako
PMI 7-C: Regulasyon,
Development at
Manufacturing ng Mga
Produkto ng PMI

na nakabatay sa katotohanan ang mga impormasyon at
pagpapahayag tungkol sa ating mga produkto sa ating
mga materyales sa marketing at pagbebenta. Ang mga
pahayag ukol sa produkto na may kinalaman sa kalusugan
ay dapat sinusuportahan ng siyentipikong pagpapatunay
na ating isinasapubliko.

pamantayan, pinagsasama ng ating proseso ang tiwala at paggalang
para sa indibidwal na pasya at pagkamalikhain, nang may naaangkop
na pagsusuri. Kapag sinusuri ang iminumungkahing marketing,
isinasama natin ang mga taong mula sa iba’t ibang tungkulin na may
iba't ibang karanasan.

Ang mga nakasanayan na at produktong hindi naglalabas
ng usok ay ganap na magkaibang mga produkto. Ang ating
pangunahing prinsipiyo na mababasa sa “paano natin ito ginagawa”
ay naangkop sa lahat ng produkto, subalit ang mga prinsipyong ito
ay nilalapat gamit ang mga partikular na alituntunin at mga proseso
para sa nakasanayan at mga produktong hindi naglalabas ng usok.
Halimbawa, ang PMI 4-C ay angkop sa mga nakasanayang mga
produkto, habang ang ating mga Kagawian sa Mabuting Kombersyon
ay para sa mga produktong electronic na heat-not-burn.

Nahuhusgahan din tayo dahil sa mga aktibidad ng mga
ikatlong partido. Ang mga aktibidad sa marketing at pagbebenta ay
madalas na may mga ikatlong partido, tulad ng mga ahensya, mga
punong-abala, at mga nagtuturo o "coaches". Ang kanilang mga
kilos ay sumasalamin sa ating kumpanya na gaya rin ng sa atin. Kapag
nakikipag-ugnayan ka sa mga ikatlong partido sa anumang aktibidad
sa marketing o pagbebenta, ipaalam sa kanila ang tungkol sa ating
mga prinsipyo at maging alerto para sa anumang bagay na maaring
magkompromiso sa ating mga kaugalian o magbabaluktot sa mga
alituntunin.

Iginagalang natin ang batas. Ang mga regulasyon
sa marketing at pagbebenta ay madalas na kumplikado
at nangangailangan ng paggabay para mabigyangpakahulugan. Kailangan mong magsalita kung may
nalalaman kang anumang mga aktibidad na maaaring
salungat sa mga batas o mga patakaran ng kumpanya.

Mga Mabuting Kagawian sa
Paglipat para sa sa IQOS
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KUMPETISYON

kumpetisyon
Ang Ginagawa Natin

Paano Natin Ito Ginagawa

Ang Kailangan Nating Tandaan

Tayo ay nagsisikap sa isang patas
at matindi ang kumpetisyon na

Kumikilos tayo nang indipendiyente sa ating
mga kakumpetensya. Huwag maisipan man lang na

Magagawa natin ito ng tama sa pamamagitan ng paghingi ng
tulong. Ang mga alituntunin ng kumpetisyon ay kumplikado at maaaring

merkado.

makipag-usap o makipagkasundo tungkol sa presyo o sa
anumang iba pang makumpetensyang paksa na sensitibo
sa mga kakumpetensya. Kung kinakailangan sa iyong
trabaho na makipag-ugnayan sa isang kakumpetensya,
humingi ng payo sa Law Department tungkol sa kung
paano ito maisasagawa nang maayos. Iwasan ang mga
usapang may kinalaman sa presyo, paglulunsad ng
mga brand, mga programang pangkalakal, o iba pang
makumpetensyang paksang sensitibo.

hindi naaayon sa karaniwang pananaw. Nauunawaan ng Law Department
at nauugnay na pamunuan ang naaangkop para sa inyong merkado
at makakapagbigay ang mga ito ng gabay. Bago kumilos, tanungin
ang iyong sarili kung ang desisyon mo ba ay maaaring magpakita ng
pakikipagtulungan sa mga kakumpitensya, o idinisenyo para ibukod o
gawing mas mahal sa mga kakumpitensya ang pagkikipagkumpitensya.
Kung ganoon, kailangan mong kumonsulta sa iyong pamunuan at sa iyong
mga kasamahan sa Law Department.

Tayo ay masiglang
nakikipagkumpitensya batay sa
kalidad ng produkto, mga pananaw
ng mamimili, inobasyon, presyo, at
iba pang paraan na hinihikayat ng
mga batas sa pakikipagkumpetisyon.
Alam natin na ang isang
makumpetensyang merkado ay mabuti
para sa negosyo at sa ating mga
mamimili.

Hindi tayo kumikilos na kasama ang mga kasosyo
sa negosyo upang ibukod ang kakumpetensya o
maminsala ng kumpetisyon. Ang pakikipag-ayos sa
mga mamimili at mga vendor ay maaaring maging isang
isyu kung ibubukod nila ang mga karibal o gawing mas
mahal para sa mga karibal na makipagkumpetisyon, o
kung mapipinsala nila ang pakikipagkumpetensya sa
distributor, retailer, o vendor. Kung saan tayo ay may
malaking bahagi sa merkado, kailangan nating maging
sensitibo kapag nakikiharap sa trade at supply chain.

Ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga kakumpitensya ay
maaaring lumikha ng mga legal na isyu. Kadalasan ang iyong
pinakamabuting aksyon ay iwasan ang anumang hindi kinakailangang
pakikipag-ugnayan sa mga kakumpitensya, lalo na kung ang iyong trabaho
o sitwasyon ay maaaring lumikha ng impresyon na ang pagpepresyo, mga
tuntunin at mga programa sa kalakalan o iba pang makumpetensyang
mga paksa ay tinatalakay. Kung may isang taong magsisimulang magsalita
tungkol sa mga naturang paksa, tapusin ang usapan. Gawing malinaw sa
mga nasa paligid mo na hindi mo nais na sumali sa anumang kontra sa
kumpetisyon na mga kasunduan. Pagkatapos, agarang makipag-ugnayan
sa Law Department.

Ang paraan ng ating pakikipagkumpetensya ay kasinghalaga ng mga
resulta. Ang ilang paraan ng pagpapataas ng bulto at kita ay hindi natin

matuto pa

PMI 5-C: Kumpetisyon

paraan ng pagsasagawa ng negosyo. At tulad din nito, ang pangongolekta
ng impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng ating kakumpetensya ay
hindi nangangahulugan na tamang gawin ito. Ang uri ng impormasyon
at kung paano natin kinokolekta ito ay madalas na sumasailalim sa mga
legal na limitasyon. Makipagtulungan sa iyong lokal na mga abogado
upang malaman – at sumunod – sa lahat ng mga naaangkop na lokal na
alituntunin.

13

LABAN SA PANUNUHOL AT KATIWALIAN

LABAN SA PANUNUHOL AT KATIWALIAN
Ang Ginagawa Natin

Paano Natin Ito Ginagawa

Ang Kailangan Nating Tandaan

Hindi tayo nanunuhol kahit kanino,
kahit saan, at para sa anumang
dahilan.

Huwag kailanman mag-alok o magbigay ng suhol
o hayaan ang iba na manuhol sa ngalan natin.

Bago mag-alok o magbigay ng anumang bagay na may halaga sa isang
opisyal ng pamahalaan, unawain ang mga rekisito ng PMI at ng iyong lokal
na pamahalaan. Ang asal na maaaring maging angkop sa isang merkado ay

Pinarurupok ng panunuhol ang
pamamayani ng batas at pinapahina
ang kaginhawaan ng lipunan. Kinikilala
natin na ang ating pagtangging sumali
sa mga gawaing tiwali ay maaaring
magpahirap sa pakikipagnegosyo
sa ilang mga merkado, pero ang
panunuhol ay talagang hindi
katanggap-tanggap sa PMI.
Naalinsunod at matatag tayo sa
posisyong ito; at paulit-ulit na nating
napatunayan na makakamit natin
ang ating mga hangarin sa negosyo
nang hindi gumagawa ng mga hindi
katanggap-tanggap na pagpapabilis
ng proseso.

Kailangan nating maging lubos na maingat kapag tayo
ay nag-aalok ng anumang may halaga – kabilang
na ang pera, mga regalo, mga pabor o libangan
– na maaaring ituring na maling pagtatangkang
impluwensyahan ang mga propesyonal na kilos
o desisyon ng isang tao. Gumamit ng mainam
na pagpapasya at, kapag ika'y may pagdududa,
makipagtulungan sa Law Department para
maunawaan kung ano ang maaari at hindi mo
maaaring gawin.

Huwag magbibigay ng mga pampadulas, kahit
na pinapayagan sa ilalim ng lokal na batas. Ang
pampadulas ay mga kaunting halaga o regalong
ibinibigay sa mga opisyal ng pamahalaan bilang
kapalit sa pagpapabilis ng isang karaniwang proseso
o serbisyo. Kung ikaw ay nakakadama ng isang
pangangailangan o nakakaramdam ng panggigipit
upang gumawa ng gayong kabayaran, huwag
mo itong gawin. Sa halip, makipag-usap sa Law
Department tungkol sa pinakamabuting paraan ng
pakikitungo sa sitwasyon.

matuto pa

Isadokumento ang lahat ng may halagang
ibinigay sa mga opisyal ng pamahalaan. Sa lahat ng

PMI 14-C: Pakikitungo
sa mga Opisyal ng
Pamahalaan at mga
Kasosyo sa Negosyo.
Pulitikal na Aktibidad

pagkakataon, dapat kang magpanatili ng mga talaan
ng regalo at libangan na ibinibigay mo sa mga opisyal
ng pamahalaan. Ito ang tutupad sa mga legal na
rekisito para sa wastong mga libro at mga rekord, at
makakatulong sa pag-iwas ng anumang mga maling
impresyon.

maaaring maging ilegal o kaya ay hindi katanggap-tanggap sa iba. Halimbawa, ang
pag-alok ng pagkain sa isang opisyal ay ilegal sa ilang bansa, ngunit lehitimo at
nakaugalian sa ibang bansa.

Paano kung ang panunuhol o pampadulas na bayad ang tila ang tanging
opsyon? Kung sa paniniwala mo ang panunuhol ay kinakailangan o may isang
taong nanggigipit sa iyo upang manuhol, kailangan mong magsalita. Isasangkot ng
kumpanya ang mga tamang tao upang makahanap ng tamang paraan na pasulong.
Madalas tayong nakakalutas ng mga problema sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa mas mataas na antas ng pamahalaan o mga asosasyon ng negosyo.
Tatalikuran natin ang mga oportunidad sa negosyo o babaguhin ang mga layunin
sa mga sitwasyon na kung saan hindi natin agarang malutas ang problema.

Ang kahulugan ng isang opisyal ng pamahalaan ay maaaring
makasurpresa sa iyo. Kailangan mong maging lalong maingat kapag
nakikitungo sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito ay dahil ang batas ay may
mga napakapartikular rekisito kaugnay sa mga pakikipag-ugnayan sa mga opisyal
ng pamahalaan. Kabilang sa mga opisyal ng pamahalaan ang mga pambansa at
lokal na empleyado ng pamahalaan at mga kandidatong politiko. Maaari ding
maging kasama sa kahulugan ang mga empleyado ng mga negosyo na pag-aari ng
pamahalaan, tulad ng mga mamamahayag na nagtatrabaho para sa pinapatakbong
dyaryo ng pamahalaan o maging ang manager ng istasyon ng petrolyo na pag-aari
ng estado.

Kailangang sundin ng mga ikatlong partido ang ating mga alituntunin. Ang
sinumang ikatlong partido na nakikiharap sa mga opisyal ng pamahalaan para sa
ating kapakanan ay dapat na sumunod sa mga alituntunin na atin ding sinusunod at
umiwas sa pagbibigay ng mga suhol (direkta o sa pamamagitan ng mga tulay).
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PAGPROTEKTA SA
IMPORMASYON

PAGPROTEKTA SA IMPORMASYON
Ang Ginagawa Natin
Pinangangalagaan natin ang
impormasyon para sa mga
dahilang pangkumpitensya,
etikal, at legal.
Madalas, ang pagbabahagi ng
impormasyon ay isang mabuting
bagay, subalit minsan ito ay
sadyang mali. Pag-isipan ang
impormasyon na iyong ginagamit
at pag-aralan ang mga partikular
na obligasyon na mayroon
tayo ukol sa pagkolekta nito,
pagproseso, pag-iimbak, at
pamamahagi.

Paano Natin Ito Ginagawa
Pangalagaan ang kalamangan sa kumpitensya
na bunga ng ating kasipagan. Kung lumilikha ng

Igalang ang mga tao sa likod ng datos na iyong kinokolekta at
ginagamit. Mainam para sa mga affiliate ng PMI na kolektahin ang

pagkalamang sa kompetisyon ang impormasyon, o
kung nanaisin ng kompetisyon na makuha it, malamang
na ang impormasyon ay sensitibo sa komersyo at
kailangang pangalagaan. Ang mga halimbawa ng mga
sensitibong impormasyong pangkomersyo ay tulad ng
mga ispesipikasyon para sa mga bagong produkto at mga
teknolohiya, estratehiya sa marketing at mga usapin ng
kumpanya, datos sa pananaliksik, mga badyet, at iba pang
impormasyong pampinansyal.

impormasyon tungkol sa mga tao at gamitin ito para sa mga normal
na layunin ng negosyo (hal. human resources, marketing, atbp.), ito
ay kung sinusunod lang natin ang mga pangunahing alituntunin
sa pangangalaga ng pagkapribado nito. Ang mga pangunahing
alituntunin ay:

1) Sabihin ang malinaw, lehitimo, at normal na layuning
pangnegosyo para gamitin nang hindi lumalabag sa pagkapribado ng
mga tao sa likod ng datos;

Pangalagaan ang ating mga karapatan sa pagaaring intelektwal. Maraming mga paraan para

2) Ipaalam ang layunin sa mga taong iyon;

mawalan ng halaga ang isang magandang ideya kung
hindi ito poprotektahan. Siguraduhing ang angkop na
mga pangangalaga ay nasa lugar bago natin ibahagi
ang intelektwal na pag-aari sa kanino man, kabilang ang
ating mga kasosyo, sa labas ng PMI. Makipagtulungan
sa Law Department upang maunawaan kung paano
pinoprotektahan ng copyright, patent, trademark, at iba
pang uri ng mga karapatang intelektwal ang halaga ng
ating mga ideya at produkto sa trabaho.

3) Gamitin ang impormasyon nang patas, gumamit lang ng
kinakailangang impormasyon upang makamit ang layunin, at burahin
(o tanggalin ang pagkakakilanlan) ito kapag nakamit na ang layunin;
4) Maglagay ng angkop na mga safeguard upang maiwasan ang
paggamit nang walang awtorisasyon;
5) Panatiliin itong wasto at payagan ang mga tao sa likod ng
impormasyon na maabot ito kung hilingin nila; at

6) Siguraduhing ang anumang mga ikatlong partido ay nakatakdang
pangalagaan ang impormasyon tulad sa ating pamamaraan.
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PAGPROTEKTA SA IMPORMASYON
Paano Natin Ito Ginagawa (Patuloy)
Huwag sumali sa o pangasiwaan ang “insider trading” o
pakikipagkalakalan sa loob ng kumpanya. Maaaring may impormasyon
ka na hindi pampubliko, na maituturing ng isang makatuwirang
namumuhunan na may kinalaman sa pagpapasya kung bibili o magbebenta
ng seguridad. Ang mabuting pagpapasya at mga batas ay pumipigil sa
paggamit ng impormasyong ito sa pagbibili o pagbenta ng mga seguridad,
o “pagbibigay ng tip” sa iba (iyong asawa, katrabaho, kaibigan, broker, at iba
pa) tungkol sa impormasyon iyon. Ang grupo ng Corporate Secretary ng
Law Department ay handa kang tulungan na maunawaan ang insider trading
at ang mga kaugnay na paksa, at sagutin ang anumang mga tanong na
mayroon ka.

Igalang ang pagiging kumpidensyal at mga karapatan sa intelektwal na
pag-aari ng iba. Huwag nakawin ang mga lihim ng ibang tao o ang kanilang
ari-arian, intelektwal man o hindi. Ito ay naangkop sa mga malalaking bagay
na tulad ng mga sekretong proseso ng kumpanya at mga maliliit na bagay na
tulad ng may copyrighted na imahen na nakita sa Internet.

Maging maingat sa mga hindi hinihinging ideya. Kung may isang tao sa
labas ng kumpanya na lumapit sa iyo na nag-aalok ng hindi hinihinging ideya,
kontakin kaagad ang Law Department bago gamitin o ibahagi ang ideya. Ang
paggawa nito ay makakapagbawas ng panganib ng paghahabol ng isang
ikatlong partido para sa isang ideya na mayroon na tayo o pagbibintang na
ninakaw natin ang ideya.

PAGPROTEKTA SA IMPORMASYON
Ang Kailangan Nating Tandaan
Kumpidensyal man o hindi, ang ating pinagtatrabahuhan ay kailangang
pumasa sa mabuti at etikal na pagpapasya, sa batas, at sa Gabay na
ito. Tandaan na bagaman nakakahiya ang mawalan ng kumpidensyal na
impormasyon, ang impomasyon mismo ay di dapat magdulot ng kahihiyan.
Pinangangalagaan natin ang impormasyon para sa mga dahilang komersyo,
legal, at etikal, hindi natin itinatago ang mga bagay, kahit na di kaayaaya, na
dapat malaman ng mga tao.

Ang pagbabalewala ay isang pangunahing dahilan ng kawalan ng
impormasyon. Minsan, kasing simple lang ito ng isang ninakaw na hindi
encrypted na laptop o USB drive, o usapan tungkol sa isang kumpidensyal
na bagay sa tren. Minsan ito ay sa sobrang kagustuhang tumulong sa mga
panlabas na kasosyo, bago mailagay sa lugar ang angkop na seguridad para sa
pagprotekta sa impormasyon.

Ang mga paraang ginagamit upang nakawin ang impormasyon ay parating
nagbabago. Maaaring tumulong sa pangangalaga ng impormasyon ang

PMI 1-C: Pangangasiwa ng
Impormasyon ng Kumpanya

teknolohiya, subalit ikaw ang ating tunay na depensa. Maging mapag-alinlangan.
Kilalanin kung sino ang iyong pinatutunguhan, at tandaan na ang pagpapanggap
bilang empleyado ng PMI ay isang paboritong pandaya na ginagamit ng mga
kriminal sa pagnakaw ng kung ano ang atin.

matuto pa

PMI 3-C: Personal na
Pangangalaga ng mga Datos
PMI 6-C: Mga Karapatan sa
Pag-aari na Intelektwal
PMI 17-C: Panloob na
Pakikipagkalakalan
PMI 18-C: Pagamit ng
Teknolohiga ng Computer
PMI 18-CG2: Mga Patakaran
ng Social Media
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MGA PAHAYAG AT
TALAAN NG KUMPANYA

mga pahayag at talaan ng kumpanya
Ang Ginagawa Natin

Paano Natin Ito Ginagawa

Ang Kailangan Nating Tandaan

Tayo ay nakikipag-ugnayan nang
tapat, patas at magalang.

Ang ating mga financial statement ay tumpak at madaling maintindihan.

Tayong lahat ang PMI. Kakaunti lang sa atin ang nagsanay

Ang mga namumuhunan ay gumagawa ng mga desisyon batay sa kung
ano ang ating sasabihin. Ang ating mga financial statement at iba pang
pampinansyal na impormasyon na ating ibinabahagi sa mga tagapangasiwa
at sa publiko ay dapat na makapagbigay ng madaling maintindihan at
kumpletong larawan ng ating negosyo. Kumonsulta sa ating investor relations
office bago magbigay ng pinansyal o pangnegosyong impormasyon na hindi
pampubliko sa isang miyembro ng namumuhunang komunidad.

at awtorisadong gumawa ng mga pahayag sa media, mga
namumuhunan, pamahalaan, o mga katawang siyentipiko;
subalit lahat tayo ay nakikipag-ugnayan sa publiko. Tandaan,
tapat tayong nakikipag-ugnayan at hindi tayo gumagawa
ng mga pag-aangking pangkalusugan nang walang
siyentipikong pagpapatunay, kahit na sa mga pamilya at mga
kaibigan.

Ipinagbibigay-alam natin ang ating pagsuporta. Tayo ay bukas tungkol sa

Mga parehong prinsipyo ay naaangkop kung paano
tayo nagpapahayag sa loob ng kumpanya. Maging

Ang pagtitiwala ng publiko sa PMI
ay mahalaga sa pangmatagalang
pagpapatuloy ng ating negosyo. Upang
mapanatili ang pagtitiwalang ito, lahat
ng ating panlabas na komunikasyon, ito
many ay sa isang pormal o di pormal
na kapasidad at kailangang matapat,
angkop, at hindi nakakalinlang.
Isinasagawa natin ang parehong mga
kagawian sa ating panloob na mga
komunikasyon at rekord.

ating papel sa pagbuo ng mga materyales na naglalayon na makaimpluwensya
sa mga desisyong may kinalaman sa mga patakaran na importante sa
kumpanya. Kasama rito ang mga resulta ng gawain na ating pinondohan ukol
sa mga implikasyon sa kalusugan ng ating mga produkto, pati na rin kapag
ang mga ikatlong partido ay nagpakita ng datos o mga pananaw sa ngalan
natin, na ating tinustusan, upang ipaalam ang mga pasya sa patakaran. Kung
ang kaalaman tungkol sa ating pinansyal na suporta o pakikilahok sa isang
proyekto o sa isang relasyon na isang tao ay magiging isang materyal na
salik para ang isang tao ay gumawa ng desisyon tungkol sa mga paksa na
naaangkop sa kumpanya, malamang ay dapat natin itong ipaalam.

Nagpapanatili tayo ng mga tamang libro at mga rekord. Ang pagkakaroon
ng mga tamang libro at mga rekord ay hindi limitado sa ating mga financial
statement. Ang pag-uulat ng mga empleyado at kumpanya ng anumang
impormasyon sa negosyo ay dapat tama, kumpleto, at napapanahon.

matuto pa

Panatilihin ang mga rekord na kinakailangan sa batas at kumpanya. Ang

PMI 1-C: Pangangasiwa ng
Impormasyon ng Kumpanya
PMI 18-CG2: Mga Patakaran
ng Social Media

lahat ng affiliate ng kumpanya ay may iskedyul ng retensyon na nagsasaad
kung aling dokumento ang dapat itago at kung gaano katagal. Tinitiyak ng
mga iskedyul na ito na mayroon ang negosyo ng mga kinakailangan nitong
impormasyon para tumakbo at upang makatugon tayo sa mga ipinag-uutos
ng pamahalaan. Kung makakatanggap ka ng isang Legal Hold Notice, dapat
mong sundin ang mga direksyon at panatilihin ang lahat ng dokumentong
inilalarawan nito.

tapat, tama, at kumpleto sa iyong mga pang-araw-araw
na komunikasyon. Maggugol ng panahon upang ika'y
maintindihan. Huwag malito sa kung ano ang katotohanan
at kung ano ang opinyon. Kung kailangan mong gumawa
ng kuru-kuro tungkol sa isang paksa, linawing mabuti na
ito ang iyong ginagawa. Huwag gumawa ng mga legal na
pagsusuri o mag-alok ng mga legal na opinyon sa iyong
mga isinusulat, maliban na lang kung trabaho mo ito.

Ang iyong paggamit ng social media ay hindi parating
pribado. Huwag gamitin ang iyong pribadong social media
upang magpatalastas ng ating mga tatak na kumbensyunal
o smoke-free. Sundin ang mga alituntunin ng kumpanya sa
paggamit ng social media. Unawain na ano man ang iyong
sabihin sa social media ay isang publikong komunikasyon
at maaaring mapagkamalan na pahayag ng kumpanya, at
hindi bilang iyong mga indibidwal na pananaw, o maaaring
maglantad ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya.
Hindi natin dapat linlangin ang publiko, o lumabag sa mga
batas ng pamumuhunan at pagka kumpidensyal.

PMI 31-C: Panlabas na
Komunikasyon at mga
Pampublikong Pahayag
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SIYENTIPIKONG
INTEGRIDAD

Siyentipikong integridad
Ang Ginagawa Natin

Paano Natin Ito Ginagawa

Ang Kailangan Nating Tandaan

Nagsasagawa tayo ng siyensiya
na maaaring pahalagahan at
pagkatiwalaan ng tao.

Bumubuo tayo ng mga produktong smoke-free gamit ang mga
paraang siyentipiko na walang kinikilingan at multidisciplinary.

Ang ating pananaliksik ay isinasagawa nang walang
panggigipit upang makamit ang mga partikular na
resulta. Ang paraan ng ating pagtatrabaho ay naghihikayat

Ang ating pananaliksik ay tungkol
sa mas mahusay na pag-unawa sa
ating mga produkto. Totoo ito sa
lahat ng ating trabahong siyentipiko,
na isinagawa natin at para sa atin.
Pinagtutuunan ng seksyong ito ang
ating mga produktong smoke-free,
subalit ang lahat ng ating trabahong
siyentipiko ay kailangang mahigpit,
malinaw, at walang kinikilingan.

matuto pa

Ang kredibilidad ng ating siyensiya ay
pangunahin sa pagtanggap sa ating
mga produkto. Alam natin na kapag
hindi tayo sumunod sa pinakamabuting
pamamaraan o kung babalewalain
natin ang mga pinahahalagahan ng
siyentipikong integridad, hindi tayo
magtatagumpay.

Sumusunod tayo sa mga pamantayang angkop at sa mga prinsipyo ng
Good Laboratory Practices at Good Clinical Practices sa mga disenyo ng
pag-aaral, interpretasyon ng datos, at mga pagtatasa na kinakailangan.
Pinangungunahan natin ang pagbuo ng mga bagong pamamaraan
kung wala pang nabubuo. Ginagamit natin ang kagalingan ng ating
mga siyentipiko sa iba't ibang sakop ng mga disiplina upang matugunan
o malampasan ang mga kinakailangang rekisito ng mga awtoridad sa
regulasyon.

Ang taga kontrol ng ating kalidad at ibang mga proseso ay sinisiguro
na ang ating datos ay wasto at maaasahan. Tayo ay mayroong matibay
na kalidad na framework sa pagsasagawa ng smoke-free na pananaliksik
na nauugnay sa pag-develop, pagtatasa, at sa pagsubaybay pagkatapos
ng paglalabas sa publiko. Hindi tayo gumagamit ng mga shortcut sa
ating trabahong siyentipiko. Sinisigurado nating ang mga resulta ng ating
pananaliksik ay masusundan at maaaring makuha muli.

sa lahat ng ating mga siyentipiko na kumilos nang malaya
at sabihin ang kanilang nasa isip tungkol sa mga bagay
na siyentipiko. Ang bawat taong nagtatrabaho sa isang
siyentipikong proyekto ay may obligasyon na magsabi tungkol
sa potensyal na siyentipikong maling asal.

Gumagawa ang mga tao ng mga mahahalagang
desisyon base sa impormasyong siyentipiko na ating
ibinibigay. Sundan ang ating itinakdang mga panloob na
proseso ng pagrerepaso bago ilabas ang mga siyentipikong
resulta, maglabas ng mga pahayag ng kumpanya, o gumawa
ng mga mga pahayag tungkol sa mga mamimili. Unawain ang
nasa likod nitong agham bago makipag-ugnayan tungkol sa
mga bagay na siyentipiko.

Hinihikayat natin ang panlabas na pagpapatotoo ng ating mga
natuklasan. Ang ating smoke-free an pananaliksik ay nililimbag sa mga
journal na nirerepaso ng mga katoto, at sinusuportahan natin ang atin
mga siyentipikong konklusyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng ating
siyentipikong datos sa publiko. Aktibo tayong nakikibahagi sa mga panlabas
na mga mananaliksik at kumikilos sa kanilang mga natuklasan.

PMI 7-C: Regulasyon,
Development at
Manufacturing ng Mga
Produkto ng PMI
PMIScience.com
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PANANALAPI AT
PAKIKIPAGKALAKALAN

pananalapi at pakikipagkalakalan
Ang Ginagawa Natin

Paano Natin Ito Ginagawa

Ang Kailangan Nating Tandaan

Tayo ay tumutulong na pigilan ang
mga ilegal na pagbebenta ng ating mga
produkto at maling paggamit ng mga
mapagkukunan ng ating kumpanya.

Mayroon tayong mga kagawian sa negosyo na idinisenyo upang
maiwasan ang mga kriminal na pananamantala. Ang money laundering

Matutulungan ka ng Kilalanin ang Iyong Mamimili at
iba pang pamantayan na nauugnay sa pananalapi at
pakikipagkalakalan na isagawa nang mas mabilis ang
iyong trabaho at maiiwas tayong lahat sa problema.

Mas pinipili ng malaking bahagi ng mga
naninigarilyo sa buong mundo ang ating
mga brand nang higit sa iba. Malinaw na
ito ay isang napakabuting bagay, ngunit
pinapalaki nito ang mga insentibo para sa
mga kriminal na ikalakal ang ating mga
produkto bilang kontrabando na lumalabag
sa mga batas ng mga custom o pagbubuwis
o para gamitin ang ating kumpanya
para sa money laundering. Malinaw ang
mga pamantayan ng PMI: Hindi natin
patatawarin, palalampasin, padadaliin o
susuportahan ang kontrabando o money
laundering. Nakikipagtulungan tayo sa
pamahalaan upang matigil ang mga ilegal
na pagbebenta ng ating mga produkto.
Ang ating kredibilidad sa larangang ito ay
nagdedepende sa ating pagiging alerto sa
anumang mga aktibidad o mga kagawian
na maaaring magkompromiso ng ating mga
pamantayan.

matuto pa

PMI 9-C: Kilalanin ang Iyong
Vendor

ay isang proseso kung saan ang mga indibidwal o entity ay nagtatangkang
magtago ng pinanggalingan ng kanilang mga ilegal na pondo o kaya ay
gawing mukhang lehitimo ang pinagmulan ng kanilang mga ilegal na
pondo. Sumusunod ang PMI sa mga batas na kontra sa laundering sa
pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan upang maiwasan ang
pagtanggap ng pera o mga katumbas ng mga pera na nagmumula sa
krimen. Upang makaiwas sa kontrabando, sinusubaybayan ng ating mga
kaanib ang dami ng mga benta ng mga mamimili at kumikilos kung may
pinaghihinalaan silang ilegal na dibersyon ng ating mga produkto.

Sinasala natin ang mga potensyal na bagong mamimili, vendor, at
ikatlong partidong manufacturer. Nakikipagnegosyo lang tayo sa mga
may kaparehong pamantayan ng pagsunod at integridad. May mga proseso
ang Internal Controls Department upang matukoy ang mga potensyal na
problema sa mga kasosyo sa negosyo. Dobleng pagsisiyasat ang ginagawa
natin upang matiyak na hindi tayo nakikipagnegosyo sa mga bansa,
rehimen, organisasyon, o indibidwal na napapailalim sa mga parusa sa
pagkikipagkalakalan na dapat din nating sundin. Dapat na maisagawa ang
pagsasala bago pumasok sa isang bagong ugnayan sa negosyo.

Ang mga kagawiang pangkumpanya para sa pagsisiyasat sa
ating mga mamimili at mga ikatlong partido ay maaaring
magmukhang malaking abala at masyadong matagal,
pero ang mga ito ay nakakatulong para makapagpatakbo
tayo nang mas mahusay at naayon sa batas. Nagpapataw
ang Estados Unidos at iba pang bansa ng paghihigpit sa
pakikipagkalakalan sa ilang bansa at libu-libong indibidwal,
at ang listahan ay nagbabago araw-araw. Tinutulungan tayo
ng ating mga sistema na maiwasan ang mga paglabag at
mangolekta ng impormasyon na kailangan nating ibigay
ayon sa kahilingan ng pamahalaan.

Tayo ay sumusunod sa mga paghihigpit ng laban sa boycott. Sa
ilalim ng batas ng Estados Unidos, ang PMI ay kailangang mag-ulat sa
Pamahalaan ng Estados Unidos, at huwag makipagtulungan sa, anumang
kahilingan na nauukol sa mga boycott na ibang bansa na kontra sa
patakaran ng Pamahalaan ng Estados Unidos. Ang mga empleyado ay
maaaring hindi gumawa ng anumang pagkilos, o magbigay ng anumang
deklarasyon na maaaring maituring na pagsali sa isang ilegal na boycott ng
ibang bansa. Ang pangkasalukuyang impormasyon sa ipinagbabawal
na pandaigdigang boycott ay makukuha sa Law Department.

PMI 10-C: Kilalanin ang Iyong
Mamimili at Paglaban sa
Dibersyon
PMI 11-C: Mga Tinatanggap na
Uri ng Pagbabayad
PMI 15-C: Pagbubuwis
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MGA SALUNGATAN SA INTERES
AT MGA REGALO AT LIBANGAN

Mga salungatan sa interes at mga regalo at libangan
Ang Ginagawa Natin

Paano Natin Ito Ginagawa

Ang Kailangan Nating Tandaan

Nagpapasya tayo nang patas at walang
kinikilingan.

Ihayag ang mga posibleng salungatan ng interes. Pribado ang iyong
pribadong buhay. Iginagalang ito ng kumpanya ngunit kailangan nitong
malaman kung may mga sitwasyon na ang iyong mga pribadong interes
ay maaring magpang-abot sa iyong mga propesyunal na tungkulin.
Dapat mong ipagbigay-alam ang iyong potensyal na mga salungatan
sa interes sa Ethics & Compliance Department, kahit na sa tingin mo ay
kaya mong pangasiwaan ang isyu nang walang tulong. Ang karamihan
ay labis na nagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan na gumawa ng mga
desisyon na walang kinikilingan kapag humaharap sa mga nagsasalungat
na personal na interes. Ang pinakamabuting paraan para masubukan
ang iyong pagiging matapat ay ang pagsasangkot sa iba, na kadalasan ay
nakakahanap ng paraan para mahumpay ang salungatan sa interes.

Madali, kumpidensyal at patas ang proseso ng paghahayag ng
mga salungatan sa interes. Ang kumpanya ay nagbibigay ng mga

matuto pa

Nangyayari ang salungatan sa interes kapag
ang mga personal, panlipunan, pinansyal, o
pampulitikang aktibidad ay nagpapang-abot
sa mga responsibilidad sa trabaho ng isang
empleyado. Karamihan sa mga salungatan sa
interes ay may kinalaman sa mga personal na
ugnayan, tulad ng pagkakaroon ng malapit
na kamag-anak na nagtatrabaho sa isang
kumpanyang nagnanais na makipagnegosyo
sa PMI. Ang ating mga pasya sa trabaho
ay kailangang palaging nakabatay sa kung
ano ang pinakamabuti para sa PMI, at hindi
para sa ating mga sarili. Ang pagkakaroon
ng salungatan ay hindi nangangahulugan
na isa itong problema. Itinataguyod ng
mga kinakailangan sa salungatan sa interes
ang patas na pagpapasya sa pamamagitan
ng paghingi ng paghahayag, pagsusuri,
at potensyal na paghuhumpa ng mga
salungatan na maaaring makaapekto sa ating
propesyunal na kawalan ng kinikilingan.
Gayundin, ipinagbabawal ng ating mga
panuntunan sa mga regalo at libangan
ang pagtanggap o pag-aalok ng anumang
maaaring makaimpluwensya sa propesyunal
na pagpapasya. Nangangahulugan ito
na maaari tayong umasa sa bawat isa
sa mabuting pagpapasya, na nagtatatag
sa ating reputasyon para sa matapat na
pagnenegosyo.

PMI 13-C: Mga Salungatan sa
Interes
PMI 14-C: Pakikitungo sa mga
Opisyal ng Pamahalaan at mga
Kasosyo sa Negosyo. Pulitikal na
Aktibidad

Huwag mag-alok ng mga regalo o libangan na kokompromiso
ng propesyonal na pagpapasya ng iba. Ang pagbibigay ng mga
regalo at libangan ay isang lehitimong paraan ng pagtatatag ng mga
ugnayan sa negosyo at pagpapakita ng pagpapahalaga. Pero ang mga
regalo at libangan ay hindi dapat gamitin para impluwensyahan ang
pagiging matapat ng mga taong kasama natin sa pagnenegosyo. Ang
mga partikular na impormasyon ay nasa ating mga alituntunin sa mga
regalo. Palaging gamitin ang iyong pinakamabuting pagpapasya at iwasan
ang anumang bagay na maluho at hindi nakaugalian o iyong maaaring
magpahiya sa mga kasamahan mo o sa kumpanya. Huwag lumahok
sa anumang libangan na hindi kanais-nais o may kaugnayan sa sex. Sa
pangkalahatan, kakailanganin mo ang pag-apruba upang makapagbigay
ng mga regalo na nagkakahalaga ng mahigit sa US$250 sa loob ng isang
taon ng kalendaryo; ang mga affiliate ay maaaring magtakda ng mga mas
mabababang batayan.

Huwag tatanggap ng mga regalo o libangan na maaaring
makaimpluwensya sa iyong propesyonal na pagiging walang
kinikilingan. Huwag tumanggap ng anumang bagay na lumalabag sa
alintutunin ng kumpanya tungkol sa regalo o na magpapahiya sa iyong
mga kasamahan o sa kumpanya. Maaaring kailanganin mo ng pahintulot
na tumanggap ng mga regalo o libangan na mas mahal na halaga sa isang
taon ng kalendaryo, kaya siguraduhing tingnan ang angkop na kagawian
ng PMI o ng mga lokal na batayan.

simpleng pamamaraan para sa mga empleyado na makapaghayag ng
mga salungatan sa interes. Sa katunayan, karamihan sa mga potensyal na
salungatan ay nakakatanggap ng clearance, na may naaangkop na mga
kundisyon para sa mga taong sangkot. Ang mga tao lang na kailangang
makaalam ang magsusuri ng iyong paghahayag ng salungatan sa interes.

Sino ang maituturing na malapit na kamag-anak? Ang “malapit na
kamag-anak” ay isang asawa, mga magulang at pangalawang magulang;
mga anak at anak na hindi kadugo; mga kapatid; mga kapatid sa ibang
magulang; mga pamangkin; mga tiyo at tiya; lolo at lola; mga apo; at
mga kaanak ng asawa. Ang mga panuntunan sa “malapit na kamag-anak”
ay sumasakop din sa taong may malapit na personal na relasyon sa iyo.
Makipag-ugnayan sa Ethics & Compliance Department para magabayan
ka kung hindi ka nakakasiguro kung ang isang tao ay isang “malapit na
kamag-anak.”
Huwag ilapat ang panuntunan tungkol sa mga regalo sa mga
pagkakataong hindi ka nagbibigay ng regalo. Siguraduhing
nauunawaan mo kung ano ang regalo. Sa ating pakikipag-ugnayan sa
mga gumagawa ng patakaran at sa iba sa konteksto ng ating trabaho
sa mga produktong smoke-free, minsan ay nag-iiwan tayo ng isang
kagamitan o isang limatadong dami ng produkto na hindi sa pang
personal na gamit ngunit para sa mga layuning pangkaalaman o
pagsusuri. Siguraduhing nauunawaan mo ang mga batas na namamahala
sa mga iniwang ito.

Magbunyag ng Salungatan sa Interes
Gamitin ang ating online na formo makipag-ugnayan
nang direkta sa Ethics & Compliance. Maliban lang kung
sa iyong palagay ito ay kailangang mapanatiling pribado,
ipagbigay-alam ang iyong superbisor.
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TUNGKULIN SA
SUPPLY CHAIN

Tungkulin sa SUPPLY chain
Ang Ginagawa Natin

Paano Natin Ito Ginagawa

Ang Kailangan Nating Tandaan

Tayo ay naninindigan sa
pangmatagalang panahong pag-unlad.

Patuloy nating babawasan ang ating carbon footprint.

Tayo ay nakikipagugnayan sa mga supplier na nakikibahagi
sa ating pagpapahalaga sa pagsunod at integridad. Kung

Ang pagtatamo ng pangmatagalangpanahong pag-unlad ay nakadepende
sa pagpapatuloy ng ating mga supply
chain sa loob at labas ng kumpanya.
Binabawasan natin ang epekto sa
kalikasan ng ating mga aktibidad at
itinataguyod ang pagpapanatili ng mga
likas yaman na kung saan tayo ay umaasa.

matuto pa

Tayo ay sensitibo sa at nagsisikap upang
matugunan ang mga pag-aalala tungkol
sa pagpapatrabaho sa mga bata at
sapilitang pagpapatrabaho. Ang mga kilos
na ito ay nagpapahusay sa mga resulta
ng ating negosyo at nagpapabuti sa mga
buhay ng mga tao sa mga komunidad
kung saan tayo ay nagtatrabaho.

Kodigo ng mga Kagawian para
sa Trabahong Pang-agrikultura
(Agricultural Labor Practices
Code) ng PMI
PMI 8-C: Kapaligiran, Kalusugan,
Kaligtasan at Seguridad
PMI 12-C: Mga Kontribusyon sa
Kawanggawa
Mga Prinsipyo ng PMI sa
Responsableng Pamimili

Mayroon tayong taunan, tuwing limang taon, at dalawampung
taon na mga target para mabawasan ang carbon footprint ng
ating supply chain. Ang ating mga inisyatiba ay sumasaklaw
sa pagpapanatili ng produksyon na pang-agrikultura, pati na
ang pagkalbo ng kagubatan, paggamit ng enerhiya at tubig,
pagreresiklo, at ang mga emisyon ng CO2. Isinisiwalat natin ang
ating progreso taun-taon.

sino ang ating pinipiling maging katrabaho sa ating supply chain
at kung paano tumatakbo ang ating mga partner at mga supplier
ay nakakaapekto sa ating reputasyon at sa ating negosyo. Kung
ikaw ay pipili ng isang bagong supplier o muling nagsusuri ng isang
kasalukuyang supplier, tiyakin na naiintindihan nila ang ating mga
prinsipyo at maging alerto sa anumang maaaring magkompromiso
sa ating mga pamantayan.

Nagsisikap tayo upang matanggal ang mga pangaabuso sa pagpapatrabaho sa mga bata, sapilitang
pagpapatrabaho at iba pang pang-aabuso sa
pagtatrabaho sa ating supply chain. Hindi natin
pinalalampas ang pagpapatrabaho sa bata o sapilitang
pagpapatrabaho at hindi nating tinatanggap sa trabaho
ang mga bata o ang sapilitang pagpapatrabaho sa ating
kumpanya. Nakikipagkasundo tayo sa mga magbubukid sa mga
mabubuting pang-agrikulturang kagawian para mapahusay
ang pagpapanatili ng kanilang mga pananim. Inaasahan
natin ang mga magbubukid na isagawa ang mga ipinaguutos ng ating Agricultural Labor Practices Code o Kodigo
ng mga Kagawian sa Trabahong Pang-agrikultura. Ang ating
programang pangkawanggawa ay tumutulong na lumikha ng
mga pagkakataon para sa komunidad sa kanayunan.

Inaasahan natin ang ating mga supplier na isakatuparan
ang ating mga Prinsipyo sa Responsableng Pamimili
sa isang paraang masigasig at bukas. Sa PMI, tayo ay
may pangakong magnegosyo alinsunod sa mga prinsipyo sa
karapatan ng tao na kinikilala sa buong mundo, pangangasiwa
sa kapaligiran, integridad sa negosyo, at paglaban sa katiwalian.
Tayo ay naniniwala na ang mga pagsisikap kasama ang ating
mga supplier upang makalikha ng isang mas napapanatiling
supply chain ay magdudulot ng sapat na mga pagkakataon
upang palakasin ang ating mga relasyong pang negosyo at
bumuo ng halaga para sa ating mga kumpanya.
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Mga Tungkulin ng
Superbisor

Mga Tungkulin ng Superbisor
Ang kultura ng ating organisasyon ay nakakaimpluwensya sa ating mga kilos.
Maraming mga salik ang lumilikha ng kultura sa loob ng kumpanya. Halimbawa, ang pamamaraan nating magtrabaho na magkakasama
bilang mga pangkat, ang reputasyon natin bilang tapat, pagiging patas ng organisasyon, ang respeto na ipinapakita natin sa isa't isa at sa mga
mamimili, mga pananaw sa mga patakaran ng kumpanya, makumpitensyang panggigipit, at kahit na ang mga tsismis ay pawang nag-aambag,
para sa ikakabuti o ikakasama, ng ating kultura sa kumpanya. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ng kumpanyang mamamahala sa iba ay may
isang natatanging tungkulin para humubog ng ating kultura sa kumpanya at sa kapaligirang pinagtatrabahuhan ng kanilang mga pangkat.

Alamin at unawain ang Gabay na ito at ang Mga Kagawian at mga Prinsipyo ng PMI na may kaugnayan sa
kanilang trabaho.
Kailangang tiyakin
ng lahat ng mga
superbisor na
ang kanilang mga
pangkat ay:

Unawain na ang Gabay na ito at ang Mga Kagawian sa mga Prinsipyo ng PMI ay ipinapairal nang patas at hindi
pabagu-bago.
Huwag mag-atubiling magsalita tungkol sa mga usapin sa Ethics & Compliance at maaasahan na ang kumpanya
ay makikinig sa kanilang mga ikinababahala.
Siguruhing nakikipagnegosyo tayo nang may integridad, nagpapakita ng pagiging matapat, patas, at may
respeto.

Ang pagpapanatili ng wastong kultura ay mas mahirap kaysa sa pagsasabi lang sa mga empleyado na sumunod sa mga alituntunin. Higit sa lahat,
nangangailangan ito ng tunay na pamumuno. Ipakita ang ibig sabihin ng pagkilos nang may integridad. Kunin ang tiwala ng iyong pangkat sa pamamagitan ng
pagtatalakay sa mga paksa sa Gabay na ito. Magtanong, pakinggan at aksyunan ang kanilang sasabihin.

Ang pangangasiwa sa iba ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ang katapatan at kredibilidad ay magkabuklod. Tandaan na ang pagiging pinuno ay hindi
tungkol sa pagpapasaya sa karamihan o ang panunuyo sa isang mahirap na miyembro ng pangkat; ito ay tungkol sa pagpukaw sa iba na sumunod, ang pagbuo ng
isang komunidad, at ang paghamon nang nakakatulong.

Kung may isang taong nagsumbong tungkol sa isang pinaghihinalaang maling asal, tandaan na ito ay alinsunod sa kanilang tungkulin bilang isang
empleyado at kailangang igalang. Mangyaring huwag imbestigahan nang sarili. Makipag-ugnayan kaagad sa Ethics & Compliance para maayos na matugunan
ng kumpanya ang ikinababahala.

Ang pagtitiwala ay kailangang maganap sa bawat isa. Kung sa tingin mo ay kailangan pang magsumikap ang iyong superbisor para makapagtatag ng ating
kultura ng etika at pagsunod, ipaalam ito sa iyong superbisor o sa iba pa sa kumpanya.
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SAKLAW NG PAGPAPATUPAD AT MGA
PAGSUSUKO NG KARAPATAN
Ang Gabay na ito ay nagtataglay ng mga sapilitang probisyon na naaangkop sa lahat ng mga empleyado, mga
opisyal, at mga direktor ng PMI at sa sinumang nangangalakal para sa ating kapakanan. Ang mga paglabag sa
Gabay na ito o sa Mga Prinsipyo at Kagawian ng Pagsunod ay maaaring magbunga ng pagdisiplina, pati na ang
pagkakatanggal sa trabaho.
Walang pagsusuko ng anumang probisyon ng Guidebook na ito ang maaaring gawin nang walang pag-apruba ng
Lupon ng Mga Direktor.
Ang Gabay na ito ay naaangkop sa Philip Morris International Inc. at sa mga direkta at hindi direktang sangay nito,
na sama-samang tinutukoy bilang Philip Morris International, PMI, o ang kumpanya.
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