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Zasada dotycząca zachowania zgodności w zakresie eksportu,
importu i handlu
Deklaracja zasady:
Firma 3M jest zaangażowana na rzecz przestrzegania wszystkich obowiązujących praw dotyczących eksportu,
importu oraz handlu we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Obejmuje to przepisy prawa i
regulacje dotyczące embarga handlowego oraz sankcji ekonomicznych, kontroli eksportu, działalności
antybojkotowej, bezpieczeństwa ładunku, klasyfikacji i wyceny importu, oznakowania produktu/państwa
pochodzenia oraz umów o wolnym handlu. Prowadząc działalność międzynarodową, pracownicy muszą mieć
świadomość tych praw, polityk, standardów i procedur firmy 3M dotyczących zgodności handlowej i postępować
zgodnie z nimi. Prawa te są skomplikowane i często się zmieniają. Pracownicy powinni w celu zapewnienia
zgodności angażować w razie potrzeby Dział ds. globalnej zgodności handlowej firmy 3M (3M Global Trade
Compliance Department). W przypadku konfliktu pomiędzy politykami firmy 3M a lokalnymi przepisami prawa,
pracownicy muszą zawsze przestrzegać prawa.
Cel:
Firma 3M działa na skalę globalną. Technologie, materiały i produkty firmy 3M regularnie przemieszczają się
pomiędzy krajami w ramach działań dotyczących badań, rozwoju, produkcji marketingu i sprzedaży. Zasada ta
pomaga w zapewnieniu przestrzegania przez firmę 3M wszelkich przepisów prawnych dotyczących zgodności w
zakresie eksportu, importu oraz handlu w całej jej globalnej działalności biznesowej.
Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników firmy 3M oraz może dotyczyć osób działających w jej imieniu. Dalsze
informacje na temat tego, kiedy osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania Zasad Kodeksu Postępowania
znajdują się w części „Zasada dotycząca przestrzegania przepisów."
Dodatkowe wskazówki:
Poniżej znajdują się kategorie stosownych regulacji, które mają wpływ na polityki, standardy i procedury w
zakresie eksportu, importu i zgodności handlowej.
• Embarga handlowe i sankcje ekonomiczne zakazują lub znacznie ograniczają działalność biznesową z
niektórymi państwami i ich obywatelami, jak również działalność biznesową z udziałem zidentyfikowanych
organizacji i osób.
• Regulacje z zakresu kontroli eksportu nakładają ograniczenia na transfer pewnych artykułów i technologii
na rzecz miejsc lub osób za granicą.
• Regulacje antybojkotowe zakazują firmom z USA i ich zagranicznym filiom udziału w nieusankcjonowanym
bojkocie przeciwko państwom pozostających w przyjaznych stosunkach z USA. Niektóre inne państwa i
jurysdykcje również stosują prawa zakazujące udziału w nieusankcjonowanych zagranicznych bojkotach lub
embargach.
• Regulacje celne ogólnie dotyczą wielu aspektów związanych z importem dóbr do poszczególnych krajów. W
praktyczne we wszystkich krajach obejmuje to złożone przepisy, dotyczące klasyfikacji, wyceny, kraju
pochodzenia oraz oznakowania importowanych towarów. Regulacje celne mogą również obejmować
zastosowanie się do regulacji nałożonych przez agencje rządu partnerskiego w zakresie towarów
importowanych, takich jak kosmetyki, chemikalia i inne artykuły objęte regulacjami.
• Zamówienia publiczne i różne regulacje dotyczące reklamy określają zasady oznakowania produktów jako
pochodzących z danego państwa.
• Regulacje podatkowe dotyczą warunków sprzedaży i zobowiązań stron transakcji.
• Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa ładunku zapewniają minimalne standardy bezpieczeństwa w
celu zagwarantowania fizycznego bezpieczeństwa przesyłek międzynarodowych.
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• Umowy o wolnym handlu są to międzynarodowe umowy między dwoma lub więcej państwami, które
zapewniają pewne preferencje i korzyści handlowe państwom-sygnatariuszom po spełnienia wymogów
kwalifikowalności i certyfikacji.
• Pracownicy powinni pamiętać, że stosowne przepisy prawa i regulacje różnią się pomiędzy poszczególnymi
państwami.
• Polityki firmy 3M uwzględniają różne przepisy prawa i regulacje obowiązujące w wielu państwach, jak również
strategie zarządzania, strukturę organizacyjną i przede wszystkim wartości firmy 3M. W efekcie polityki firmy
3M często wyznaczają wyższe standardy, niż dane przepisy prawa. Od pracowników oczekuje się
przestrzegania polityk firmy 3M w ramach standardowego postępowania.
Kary:
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących eksportu, importu i zgodności handlowej może zaszkodzić reputacji
firmy 3M i doprowadzić do zastosowania sankcji karnych i kar cywilnych wobec firmy 3M i poszczególnych
pracowników oraz wprowadzić znaczny nieład w interesach biznesowych firmr. Naruszenie kodeksu postępowania
firmy 3M spowoduje kary dyscyplinarne, ze zwolnieniem z pracy włącznie.
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