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Zasada dotycząca lobbingu i aktywności politycznej
Deklaracja zasady:
Jako odpowiedzialny członek społeczności, firma 3M aktywnie uczestniczy w polityce publicznej oraz działaniach na
rzecz legislacji, tzw. „lobbingu". W takim zakresie, w jakim jest to stosowne, firma 3M uczestniczy również w
aktywności politycznej w zakresie wyborów i współpracy z wybranymi przedstawicielami oraz urzędnikami
państwowymi. Dział ds. Relacji z Rządem firmy 3M koordynuje i nadzoruje działalność firmy 3M w zakresie
lobbingu i aktywności politycznej. Rada ds. Działalności Politycznej firmy 3M, która składa się z przedstawicieli
najwyższego kierownictwa firmy 3M, nadzoruje działalność polityczną firmy 3M oraz pracę Komitetu ds.
działalności politycznej firmy 3M (3M PAC). 3M PAC to niezależny fundusz utworzony z dobrowolnych składek
pracowników i udziałowców, wykorzystywany do zgodnych z prawem wpłat na rzecz kandydatów do urzędów
federalnych, stanowych i lokalnych w USA.
Przed zatrudnieniem lobbysty, zaangażowaniem się w lobbing bezpośredni lub nawiązaniem kontaktów z
urzędnikami publicznymi w imieniu firmy 3M, pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu muszą
skonsultować się z Działem ds. Relacji z Rządem firmy 3M.
Firma 3M szanuje prawa naszych pracowników do udziału w procesach politycznych oraz komunikowania się z
wybranymi przez siebie przedstawicielami w prywatnym czasie i przy użyciu własnych środków. Zasoby i placówki
firmy 3M nie mogą być wykorzystywane do działalności prywatnej, politycznej lub lobbingu.
Cel:
Dla firm, takich jak 3M, lobbing jest odpowiednim sposobem na uświadamianie decydentom kształtującym politykę
uzasadnionych interesów prowadzonych przez firmę 3M i naszych pracowników. Takie działania muszą jednakże
być prowadzone i zgłaszane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Wykorzystywanie zasobów firmy w celu wpływania na proces polityczny jest ściśle kontrolowane, aby chronić i
promować rzetelność procesów politycznych w państwach na całym świecie. Prawo Stanów Zjednozonych,
obowiązujące w wielu stanach USA oraz wielu innych krajach i terytoriach wprowadza ogólny zakaz
wykorzystywania zasobów korporacyjnych do wspierania kandydatów lub komitetów politycznych lub działalności
skierowanej przeciwko nim.
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:
• „Lobbing” oznacza kontakty z ustawodawcami i innymi urzędnikami państwowymi umożliwiające kształtowanie
polityki publicznej w postaci praw i przepisów, które wpływają na naszą działalność oraz naszych pracowników.
W Stanach Zjednoczonych pracownicy firmy 3M oraz osoby działające w imieniu firmy 3M muszą przestrzegać
przepisów lobbingowych na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym. Prawa lobbingowe różnią się w
zależności od szczebla struktury i samej instytucji rządowej. Na przykład w Stanach Zjednoczonych stanowe
prawa lobbingowe różnią się między stanami i często się zmieniają. W niektórych stanach tradycyjne formy
sprzedaży mogą być zaliczone do działań lobbingowych, uruchamiając tym samym zastosowanie wymogów
dotyczących rejestracji i raportowania tych działań. Dodatkowe wskazówki można uzyskać, kontaktując się z
Działem ds. Relacji z Rządem firmy 3M. Aby dopilnować przestrzegania w firmie 3M obowiązujących praw
dotyczących rejestracji i zgłaszania działąń politycznych, wszyscy pracownicy muszą wcześniej skonsultować
się z Działem ds. Relacji z Rządem firmy 3M i wyznaczonym radcą prawnym 3M przed skontaktowaniem się z
wybranym przedstawicielem lub urzędnikami państwowymi w celu określenia, czy mający miejsce kontakt
stanowi lobbing i wymaga rejestracji, zgłoszenia lub podjęcia innych działań.
• Jakiekolwiek przypadki zatrudnienia zewnętrznego (niebędącego pracownikiem) lobbysty lub konsultanta ds.
relacji rządowych muszą być najpierw poddane ocenie i zatwierdzeniu przez Wiceprezesa ds. Relacji z Rządem
3M i mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstwie pisemnej umowy, która nakłada na lobbystę obowiązek
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zachowania zgodności ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i prawami dotyczącymi zgłaszania,
oraz zasadami kodeksu postępowania firmy 3M. Należy współpracować z działem zakupowym (Sourcing) firmy
3M oraz Działem ds. Relacji z Rządem w celu otrzymania odpowiednich pisemnych wymogów kontraktowych.
Zgłaszaniem działalności lobbingowej oraz wydatkami zajmuje się Dział Prawny firmy 3M.
• Jeśli nie jest to z góry dozwolone przez Zarząd PAC i wyłącznie wtedy, w zakresie dozwolonym przez
obowiązujące przepisy prawa federalnego lub stanowego, firma 3M nie zezwala pracownikom na
rozprowadzanie materiałów dotyczących kampanii, zabieganie o datki na kampanię ani na udział w innych
działaniach politycznych w czasie płatnych godzin pracy.
• Dział ds. Relacji z Rządem firmy 3M może — w zakresie dozwolonym przez prawo — zapraszać urzędników i
kandydatów na urzędy publiczne do odwiedzania placówek firmy 3M oraz do nawiązywania kontaktów z
pracownikami firmy 3M. Od żadnego z pracowników firmy 3M nie wymaga się uczestniczenia w tych
wydarzeniach. Firma 3M może odrzucić lub ograniczyć wizytę kandydata na terenie firmy 3M w sposób
dozwolony prawnie. Bez wyraźnej zgody udzielonej z wyprzedzeniem przez Dział ds. Relacji z Rządem 3M
żaden kandydat nie może rozpowszechniać materiałów, zabiegać o składki ani zwracać się do pracowników
firmy 3M w żadnej lokalizacji firmy. Komitet ds. działalności politycznej (PAC) firmy 3M jest bezpartyjnym
funduszem wykorzystywanym do dokonywania wpłat na rzecz kandydatów na urzędy federalne oraz, jeśli jest
to dozwolone prawnie, na rzecz kandydatów, partii i komitetów politycznych na szczeblu stanowym i lokalnym
w Stanach Zjednoczonych. Firma 3M powołała zarząd PAC w celu nadzorowania wpłat firmy 3M oraz Komitetu
ds. działalności politycznej (PAC) firmy 3M na rzecz kampanii politycznych, partii lub innych komitetów
politycznych w Stanach Zjednoczonych. Pod przewodnictwem jedengo z członków najwyższego kierownictwa
firmy 3M Zarząd PAC składa raporty do Dyrektora Generalnego 3M (3M CEO). Na żądanie Zarząd PAC składa
raporty dotyczące politycznej działalności i wkładu firmy 3M również do Komitetu ds. Operacji Korporacyjnych
oraz do Komitetu ds. Mianowania i Ładu Korporacyjnego. Uprawnieni pracownicy firmy 3M i osoby działające w
jej imieniu oraz akcjonariusze mogą dobrowolnie wspierać Komitet ds. Działalności Politycznej (PAC) firmy 3M.
Niektórzy uprawnieni pracownicy oraz akcjonariusze mogą ofiarować wsparcie dla Komitetu ds. Działalności
Politycznej (PAC) firmy 3M zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. Każdy pracownik może odmówić
wspierania Komitetu ds. Ddziałalności Politycznej (PAC) firmy 3M bez obawy o podjęcie w stosunku do niego
działań odwetowych. Firma 3M nie rekompensuje pracownikom wsparcia finansowego udzielanego Komitetowi
ds. Działalności Politycznej (PAC) firmy 3M ani żadnego wkładu w działania polityczne. Przymuszanie
pracowników do wspierania tego komitetu firmy 3M lub do innego wkładu na rzecz działań politycznych jest
niegodne z prawem.
Kary:
Naruszenie przepisów i Kodeksu Postępowania firmy 3M spowoduje kary dyscyplinarne, ze zwolnieniem z pracy
włącznie.
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