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Zasada bezpieczeństwa produktu, jakości i zarządzania
Deklaracja zasady:
Firma 3M jest zaangażowana w działania na rzecz bezpieczeństwa produktu, jakości i prawidłowego procesu
zarządzania produktem. Bezpieczeństwo produktu, jakość i zarządzanie zawsze stanowią główny punkt odniesienia
podczas planowania, produkcji, działań marketingowych i sprzedaży produktów firmy 3M. Pracownicy firmy 3M
muszą znać wszystkie stosowne przepisy prawa, regulacje oraz polityki, standardy i procedury firmy 3M w
zakresie bezpieczeństwa produktu, jakości i zarządzania oraz przestrzegać ich i zgłaszać wszelkie zastrzeżenia, a
także reagować na nie z należytą starannością. Kierownictwo firmy 3M powinno zajmować się zgłaszanymi
zastrzeżeniami oraz zapewnić właściwe szkolenie pracownikom firmy 3M w zakresie stosownych przepisów prawa,
regulacji oraz polityk, standardów i procedur firmy 3M.
Cel:
Firma 3M stara się poprawić jakość życia wszystkich ludzi. Firma 3M dostarcza naszym klientom produkty wysokiej
jakości, które są bezpieczne przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem oraz rozumie, że fundamentem naszego
sukcesu jest dostarczanie produktów, które nieustannie spełniają oczekiwania klienta, społeczności a także nasze
własne wysokie oczekiwania. Firma 3M opracowuje produkty o wysokiej efektywności ekologicznej w trakcie
całego cyklu życia produktu. Współpracujemy również z naszymi dostawcami oraz partnerami biznesowymi, aby
ich działania miały na względzie te same cele. Te łączne wysiłki pomagają wyznaczyć, chronić i utrzymywać
długofalowy sukces naszej firmy.
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:
• Przestrzegaj wszystkich odpowiednich przepisów prawa i regulacji z zakresu bezpieczeństwa produktu, jakości i
ochrony środowiska, jak również polityk, standardów i procedur firmy 3M.
• Zawsze zachowaj czujność i zgłaszaj wszelkie zastrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa produktu, jakości i
zarządzania, w tym zastrzeżenia zgłoszone przez współpracowników, klientów, użytkowników produktów lub
inne osoby.
• Zarządzanie produktem wiąże się z zaangażowaniem firmy 3M w zakresie ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy (EHS), które wykracza poza podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa produktu
i zgodności z przepisami. Konkretne przykłady zarządzania produktem w firmie 3M obejmują np. polityki i
standardy dotyczące zarządzania cyklem życia produktu, trwałymi substancjami chemicznymi oraz
pozyskiwaniem papieru.
• Wykorzystuj wdrażanie nowych technologii oraz plany ramowe wdrażania nowych technologii i program
zarządzania cyklem życia produktów firmy 3M, aby wspomagać włączanie takich kwestii jak bezpieczeństwo,
jakość, zgodność z przepisami, efektywność ekologiczna i inne zagadnienia związane z zarządzaniem
produktem w procesach projektowania, wytwarzania, marketingu i sprzedaży produktów 3M, w tym kwestii
związanych z zalecanym zastosowaniem, przewidywalnym niewłaściwym użyciem oraz utylizacją naszych
produktów.
• Oceniaj produkty wykonane przez firmy zewnętrzne przy zastosowaniu takiej samej analizy dotyczącej
właściwości produktów w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z regulacjami
oraz potencjalnych szkód, jak dla produktów wytwarzanych przez firmę 3M.
• Uczestnicz w szkoleniach i programach edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa produktu, jakości, zgodności z
przepisami, efektywności ekologicznej oraz innych procedur i wymogów dotyczących zarządzania.
• Zapewnij spełnianie przekazywanych klientom oświadczeń o produkcie, w tym informacji w zakresie
marketingu, sprzedaży i danych technicznych.
• Wybieraj i kontynuuj współpracę z tymi dostawcami, wykonawcami lub zewnętrznymi producentami i
usługodawcami, którzy przestrzegają wszystkich stosownych przepisów prawa i regulacji oraz spełniają
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oczekiwania firmy 3M w zakresie bezpieczeństwa, jakości, efektywności ekologicznej i innych kwestii
dotyczących zarządzania.
• Pracownicy powinni skontaktować się z wyznaczonymi dla ich oddziału, zakładu lub filii specjalistami ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy lub jakości w celu uzyskania pomocy w identyfikowaniu i
przestrzeganiu obowiązujących przepisów i polityk.
• Zaangażowanie firmy 3M na rzecz bezpieczeństwa, jakości i zarządzania dotyczy w równym stopniu także
usług. Usługi świadczone przez firmę 3M muszą być wykonywane w sposób bezpieczny i zgodny ze stosownych
przepisami prawa i regulacjami, wymogami jakościowymi oraz politykami, standardami i procedurami firmy 3M.
Kary:
Niezastosowanie się do odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktu i jakości oraz przepisów
prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz do niniejszej zasady może zaszkodzić reputacji firmy 3M i
doprowadzić do zastosowania sankcji karnych i kar cywilnych wobec firmy 3M i osobiście wobec pracowników oraz
wprowadzić poważny nieład dotyczący interesów. Naruszenie kodeksu postępowania firmy 3M spowoduje kary
dyscyplinarne, ze zwolnieniem z pracy włącznie.
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