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Firma 3M obowiązuje zasada obligująca nas
do prowadzenia biznesu uczciwie, bez wykorzystywania jakichkolwiek wpływów opartych o korupcję i przekupstwo. Ufamy, że
taże Państwo jako jeden z naszych cenionych
partnerów biznesowych prowadzicie swą działalność zawsze zgodnie z prawem i zasadami etyki. Informacje zawarte w tej broszurce
wyjaśnią Państwu nasze oczekiwania i nasze
zobowiązania do wpółpracy z Państwem tak
byśmy mieli pewność, że nasz biznes prowadzony jest zawsze w odpowiedni sposób.

Wizja 3M

Oczekiwania 3M dotyczące przekupstwa

W 3M cenimy sobie relacje z naszymi partnerami
biznesowymi. Bez względu na to gdzie ulokowany jest nasz partner biznesowy, jakie produkty
czy usługi oferuje, zawsze odgrywa on kluczową
rolę w realizacji naszej wizji.

3M zabrania wszelkich form przekupstwa i
korupcji, bez względu na zwyczaje i praktyki biznesowe , które mogą istnieć w poszczególnych
krajach i oczekuje, że nasi partnerzy biznesowi
prowadzą działaność zgodną ze wszystkimi wymogami prawnymi.
• Przekupstwo dotyczące zarówno indywidualnych osób prywatnych, pracowników prywatnych firm oraz urzędników rządowych jest
niezgodne z obowiązującym prawem i Kodeksem Postępowania 3M.

Zobowiązanie 3M do zwalczania korupcji
3M prowadzi biznes w sposób etyczny i w
zgodzie z przepisami prawnymi nie tylko Stanów
Zjednoczonych, ale także wszystkich krajów, w
których 3M prowadzi swą działaność biznesową.
3M uważnie wybiera swoich partnerów biznesowych, pracując z tymi którzy podzielają nasze
wartości i prowadzą interesy w sposób wolny od
przekupstwa i korupcji.
Wyeliminowanie korupcji z działań biznesowych
powoduje, że każda firma konkuruje na rynku poprzez technologię, produkty i obsługę klientów.
Na równych prawach każdy ma równe szanse
wygrać biznes uczciwie!
Przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu jest
rzeczą słuszną. To także sposób na dobry biznes.
Jedna z zasad Kodeksu Postępowania 3M - Zasada Antykorupcyjna zapewnia zgodność naszych
działań z globalnymi prawami antykorupcyjnymi,
w tym amerykańską ustawą US Foreign Corrupt
Practices Act,i brytyjską ustawą U.K. Bribery Act,
a także lokalnymi prawami wszystkich państw, w
ktorych działa 3M.

• Przekupstwo może przyjąć wiele form takich
jak prezenty o nadmiernej wartości, rozrywka
i podróże, czy wpłaty charytatywne, lapówki,
dotacje polityczne, a nawet drobne przysługi
czy dodatkowe opłaty.

i Zasadę Antykorupcyjną można odnaleźć na
stronie www.3M.com/businessconduct.
3M ma długą historię bardzo dobrych wyników
biznesowych i światowej klasy działalności operacyjnej opartej na wspaniałej reputacji firmy i
pracy naszych ludzi.. Wspólnie, w skali globalnej
wpływamy na sposób prowadzenia biznesu operając się na znajomości obowiązujących zasad,
dokonując dobrych wyborów i szukając wsparcia w trudnych sytuacjach oraz gdy nie wiemy
jak postąpić.
• 3M jest członkiem United Nations Global
Compact (UNGC) oraz członkiem grupy roboczej (UNGC Working Group), pracującej nad 10
Zasadą
• W 2016, trzeci raz z rzędu firma 3M została
wyróżniona przez Instytut Ethisphere tytulem
jednej z Najbardziej Etycznych Firm Świata
(World’s Most Ethical Companies ® )
• 3M jest także w gronie Najbardziej Podziwianych Firm Świata - World’s Most Admired
Companies - (Fortune)

• Uprzejmości i obietnice takie jak oferta
zatrudnienia osoby spokrewnionej z urzędnikiem
rządowym, nieuzasadniony rabat, który nie jest
dostępny dla innych kupujących mogą także być
formą korupcji i mogą naruszać zasady naszego
Kodeksu oraz obowiązującego prawa.
Sposób prowadzenia działalności biznesowej
przez 3M
W 3M istnieje tylko jeden sposób działania
biznesowego - uczciwe działanie. Nasz Kodeks Postępowania przedstawia Pracownikom
3M, naszym Partnerom Biznesowym i osobom
działającym w imieniu 3M, jasne wytyczne jak
w codziennej działalności podejmować dobre
i etyczne decyzje. Kodeks Postępowania 3M

• 3M została również uznana za jedną z Najbardziej Szanowanych Firm Świata - World’s
Most Respected Companies (Barron’s)
Pytania
To jedna z najbardziej złożonych i dynamicznie
zmieniających się dziedzin prawa - zatem jeśli
mają Państwo jaieś pytania dotyczące informacji
przedstawionych w tej broszurce - prosimy o
zgłoszenie się do właściwej osoby kontaktowej
3M, Działu Compliance & Business Conduct lub
skorzystanie ze strony 3M-Ethics.com.

