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עיקרון ההתנהגות העסקית האתית
הצהרת עקרונות:
עובדי 3Mוגורמים מצד שלישי שעיקרון זה חל עליהם נדרשים לקבל החלטות נאותות ואתיות בהתבסס
על ערכי היסוד של 3M,שהם יושר ,יושרה ,קיום הבטחות ,הוגנות ,כבוד ,דאגה לזולת ואחריות אישית.
כאשר אין התייחסות מפורשת בחוק ובקוד ההתנהגות של 3Mלנושא מסוים ,אף-על-פי-כן העובדים
נדרשים לקבל החלטות חוקיות ,אתיות ועולות בקנה אחד עם קוד ההתנהגות.
היעד:
במסגרת קוד ההתנהגות של 3M,לא ניתן לצפות כל מצב שהחברה או עובד עשויים להיתקל בו .בנוסף,
ייתכנו מקרים שבהם לא יהיה כל חוק חל או שבהם החוק לא יציב סטנדרט גבוה מספיק עבור .3M
עיקרון זה עוזר להבטיח שבמצבים כאלה3M ,מקיימת פעילות עסקית תוך שמירה על אתיקה ועל ציות.
עיקרון זה חל על כל העובדים וכל הגורמים הפועלים בשמה של 3Mברחבי העולם .ראה עיקרון הציות
לקבלת מידע על מצבים שבהם קוד ההתנהגות של 3Mעשוי לחול על צד שלישי.
הנחיות נוספות:
קבלת החלטות אתית מחייבת שימוש בשכל ישר ובשיקול דעת ,שקילה והערכה של אופן ההתנהלות
לאור הקווים המנחים הבאים:


הקפדה על יושר ויושרה ללא פשרות בכל הפעילויות ומערכות היחסים של .3M



הימנעות מכל ניגוד עניינים בין העבודה לחיים האישיים.



רחישת כבוד לכבודו ולערכו של כל אדם.



עידוד יוזמה וחדשנות אישית באווירה של גמישות ,שיתוף פעולה ואמון.



קידום תרבות שבה מעריכים ומעודדים קיום הבטחות ,הוגנות ,כבוד ואחריות אישית ומכירים
בהם.



יצירת מקום עבודה בטוח.



הגנה על הסביבה.

כאשר עובדים צריכים לקבל החלטה בנוגע לפעולה הנכונה שיש לנקוט ,עליהם לוודא שהם יכולים
להשיב "כן" על שאלות אלה:


האם פעולה זו עולה בקנה אחד עם ערכי היושר והיושרה ללא פשרות של ארגון ?3M



האם פעולה זו תגן על המוניטין של 3Mכחברה אתית?



האם פעולה זו תוכל לעמוד בביקורת ציבורית אם ידווח עליה בכלי התקשורת?

אם עובדים אינם יכולים להשיב "כן" על כל השאלות האלה ,אך הם עדיין סבורים שהפעולה המוצעת
חוקית ואתית ,עליהם לבדוק את הפעולה המוצעת עם הממונה עליהם ,עם היועץ המשפטי הממונה
עליהם ,או עם מחלקת התאימות וההתנהגות העסקית של  3Mלפני שימשיכו .המשך פעולה ללא
התייעצות נוספת עלול לחשוף את 3Mלסיכון של הפרות משפטיות או לנזק למוניטין שלה.
ענישה :
היעדר קבלת החלטות אתיות מבוססות בהתאם לקווים המנחים של קבלת החלטות אתיות שבעיקרון זה
יגרור צעדים משמעתיים ,עד וכולל סיום העסקה.

