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1Въведение

a. Управителен съвет
на концерна

b. Управителен съвет на
Порше Холдинг

Уважаеми колеги,
Доверието на клиентите и заинтересованите страни към нашата компания и нейните продукти е най-голямото ни богатство. Можем само да
продължаваме да засилваме общественото доверие и да предпазваме
Volkswagen Group, нейните служители и околната среда, като следваме политика на почтеност и честност. Това означава да познаваме приложимата нормативна уредба и вътрешните правила и да ги спазваме.
Кодексът за поведение определя нашите действия.

Да бъдем пример за честност и корпоративна етика (compliance), е
основополагащ компонент от нашата стратегия. Ние, концернът Порше
Холдинг (по-нататък „Порше Холдинг”), като неделима част от концерна
Фолксваген, можем да поемем тази отговорност единствено ако всеки
от нас се държи в съответствие с интересите на компанията.

Групата ни е много разнообразна: днес дванадесет марки от седем европейски държави,
около 664 000 служители, 123 производствени
обекта и клиенти в над 150 държави по света са част от света на Групата. Независимо от
различията между нас, произходът, задачите
и задълженията ни, ние споделяме отговорността за успеха на компанията и приноса ни
към устойчивото развитие чрез поведението
и действията си. Нашите общи ценности определят начина, по който работим, вземаме
решения и взаимодействаме помежду си и с
всички останали около нас.
Кодексът за поведение на Volkswagen Group
насърчава етично и отговорно поведение. В
него са включени полезни и практични примери, които предлагат насоки, съдействие и
съвети за ежедневната ни работа. Той ни помага да разпознаваме грешките и да реагираме адекватно. Защото във Volkswagen Group
затварянето на очите никога не може да бъде
правилното решение. Говорим открито – дори
и това да е неловко и неудобно. Когато се колебаем, търсим компетентни съвети и подкрепа.
Ние, членовете на управителния съвет на
Volkswagen Group, сме убедени, че нашият
Кодекс за поведение е един от факторите за

В допълнение към законите, международните
спогодби и вътрешни правила, нашите корпоративни ценности като уважение, доверие
и солидарност, служат за основа на нашите
действия.
Тези ценности винаги са били част от успешната история на Порше Холдинг и следва да
формират основата за всички наши решения
за в бъдеще.
Настоящия Етичен кодекс служи като основа
за нашите служители, като обобщава основ-
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успеха на групата и марките й. Затова ви призоваваме да използвате Етичния кодекс на работното място и да се обръщате към него, когато имате колебания. Нека заедно превърнем
Volkswagen Group в отговорен работодател,
който е олицетворение не само на отлични
продукти и услуги, но също и на почтеност и
справедливост.

ните принципи на нашите действия и по този
начин помага на нашите служители да се справят с правните и етични предизвикателства в
ежедневната работа.
Ние сме посветени на следните принципи на
поведение и ще продължаваме да работим за
честно и законно сътрудничество в бъдеще.

д-р Хърбърт Дийс
Председател на управителния съвет на
Volkswagen AG и Председател на управителния съвет на марката Volkswagen Passenger
Cars

H.P. Schützinger

J. Sieberer

R. Schroll
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Нашата отговорност
за корпоративна етика
Ключов фактор за успеха на нашата компания
е, че всички служители – от членове на борда
и мениджъри до всеки отделен член на персонала – следва да действат честно и почтено
и следвайки етичните норми. Това също така
означава, че нашите вътрешни и външни комуникации и доклади следва да бъдат достоверни, изчерпателни и навременни.
Наша обща цел е да изпълняваме задълженията си към компанията ни и да опазваме
репутацията на марките на концерна. Устойчивостта изисква от нас осъзнаване на нашата
отговорност по отношение на икономическото,
социалното и екологичното влияние на нашите
действия. Такова поведение означава също,
че ние уважаваме и спазваме приложимите
в компанията правила навсякъде и по всяко
време.
Нашите членове на съвета и мениджърите носят особена отговорност в този контекст: те са
модели за подражание и следва да предотвратяват несъответстващо поведение в рамките
на компанията, да предпазват своите служители и да се държат почтено в и извън компания.
Настоящият Етичен кодекс ни помага, изтъквайки потенциални рискови и конфликтни
зони, като разяснява тяхното значение за нашата компания и ги илюстрира с примери.
Информацията, съдържаща се в настоящия
Етичен кодекс е разделена в три основни раздела:

Етичният кодекс служи като задължително
указание в нашия ежедневен бизнес. Той се
допълва от вътрешни указания и разпоредби
в трудовите договори. Не е нужно да споменаваме, че всички ние се придържаме към националните и международни законови разпоредби. Това означава също, че не ние никога
не участваме в дейности, включващи измама,
незаконно присвояване, изнудване, кражба,
обсебване или друг вид умишлено увреждане
активите на нашите клиенти или трети страни.
Неспазването на Етичния кодекс може да има
като резултат значителни вреди не само за нашата компания, но и за нас като служители и
за нашите бизнес партньори и други засегнати
лица.
Ето защо Етичният кодекс е обвързващ за
всички нас, независимо от това, дали нашата
позиция е такава на член от персонала, мениджър или член на борда. Не толерираме
нарушения на Етичния кодекс. Всеки, който
нарушава Етичния кодекс, следва да очаква
последствия, които, в зависимост от характера на на-рушението, могат да варират от мерки
по трудовото законодателство до отговорност
за вреди по гражданското законодателство и
дори до наказателна отговорност.
За да гарантираме, че това няма да се случи,
отговорност на всеки един от нас е да се запознаем с Етичния кодекс и да го интегрираме в
поведението си и да го имаме предвид, когато
вземаме решения. В случай на съмнения търсим експертна помощ.

→ Нашата отговорност като член на обществото
→ Нашата отговорност като бизнес партньор
→ Нашата отговорност на работното място
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3
Нашата
отговорност
като
член на
обществото
Нашата социална отговорност означава, че съблюдаването и спазването на закона е нещо естествено. При всяко бизнес решение, което
вземаме, сме длъжни да спазваме закона, приложим при упражняване
на дейността ни.

Всеки служител в концерна Порше Холдинг следва да бъде наясно със своята социална отговорност, по-конкретно доколкото се касае за благосъстоянието на хората и
околната среда, както и да гарантира, че нашата компания допринася за устойчивото
развитие. Отговорността на концерна Фолксваген, като член на обществото, е залегнала в основата по-конкретно на следните принципи:
6
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Човешки права
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Декларацията за правата на човека, приета
от ООН и европейската Конвенция за защита
правата на човека и основните свободи посочват какво се изисква и очаква от международната общност, що се касае до спазването и
зачитането на човешките права.
КОРПОРАТИВЕН ПРИНЦИП
Ние зачитаме, защитаваме и поощряваме
всички валидни регулации за защита на човешките права и правата на децата (наричани по-нататък в настоящото човешки права)
като фундаментално и генерално изискване в
цял свят. Ние не приемаме никаква употреба
на детски труд, насилствен или задължителен труд, както и всякакви форми на модерно
робство и трафик на хора. Това се отнася не
само до сътрудничество в нашата компания,
но и, разбира се, до поведението на и към нашите бизнес партньори

МОЯТ ПРИНОС
Като служител, аз също мога да дам своя принос към спазването на човешките права. Считам човешките права за основополагащ принцип и следя за нарушаване на човешки права
около мен.
Ако имам опасения относно нарушаване на
човешките права в професионалното ми обкръжение, аз го предотвратявам и/или прекратявам. Ако е необходимо, информирам прекия
си ръководител или се свързвам с някое от лицата, изброени в глава 6.
ПРИМЕР
Вие сте отговорен за закупуването на
определени стоки. Получавате информация, че доставчик, с когото правите
бизнес, използва деца в производствения процес или че служители са
принуждавани да работят в нечовешки
условия (напр. изложени на рискове за
здравето им).
Предприемете необходимите стъпки и информирайте прекия си ръководител или се свържете с лицата, изброени в глава 6. Нашата
компания следва да изследва бизнес отношенията с този бизнес партньор по-внимателно и,
ако е необходимо, да ги прекрати.

8

9

Равни възможности и
еднакво отношение
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Равните възможности и еднаквото отношение
са ключовите крайъгълни камъни на честния,
открит подход без предразсъдъци. Порше
Холдинг поощрява почтеното сътрудничество
в духа на партньорство, разнообразие и толерантност. По този начин постигаме максимална продуктивност, конкурентни и иновативни
потенциал, креативност и ефективност.
КОРПОРАТИВЕН ПРИНЦИП
Предлагаме равни възможности за всички.
Ние не дискриминираме и не толерираме дискриминацията на база етнически произход или
национална принадлежност, пол, религия, възгледи, възраст, инвалидност, сексуална ориентация, цвят на кожата, политически възгледи,
социална среда или други характеристики, под
защитата на закона. Ние приветстваме разнообразието, активно поощряваме интеграцията
и създаваме среда, която насърчава индивидуалността на всеки служител в интересите на
компанията.

МОЯТ ПРИНОС
Съблюдавам принципите на равни възможности и еднакво отношение и насърчавам хората
около мен да правят същото.
Ако забележа нарушение на принципите на
равните възможности и еднаквото отношение
(поставяне в неблагоприятна позиция, тормоз
или мобинг), карам замесените в това хора да
осъзнаят лошото си поведение. Ако не съм в
състояние да повлияя директно на събитията,
уведомявам отдел „Човешки ресурси” относно
инцидента или се свързвам с някое от лицата,
посочени в глава 6.
ПРИМЕР
Разбирате от свой колега, който е и
Ваш приятел, че кандидат в неговия
отдел е отхвърлен заради цвета на кожата, въпреки че е бил най-добрия кандидат за обявената позиция.
Помогнете да се изясни ситуацията, като отнесете случая до съответния отдел „Човешки
ресурси”, за да може да бъдат предприети необходимите мерки.

Принципно, нашите служители се подбират,
наемат и подпомагат въз основа на техните
квалификации и умения.
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Корпоративна
етика (Compliance)
и безопастност на
продуктите
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Безброй хора влизат в контакт с нашите продукти и услуги ежедневно. Порше Холдинг носи
отговорност за предотвратяването, доколкото е възможно, на всякакви рискове, вредни
ефекти, рискове за здравето, безопасността,
обкръжението и имуществото на нашите клиенти или други трети лица, произтичащи от
боравенето с, употребата на тези продукти и
услуги.
КОРПОРАТИВЕН ПРИНЦИП
Поради тази причина не само наше законово
задължение, но и наша мисия е да спазваме
законите и регулациите, както и вътрешните
стандарти, приложими към нашите продукти.
Нашите продукти са на най-високо техническо
ниво и са разработени в съответствие със законовите изисквания. Това се следи постоянно
и системно чрез процеси и структури, както и
чрез наблюдение на продуктите при реални
полеви условия. Гарантираме, че в случай на
несъответствия, в кратки срокове могат да бъдат взети адекватни мерки.
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МОЯТ ПРИНОС
Ако забележа или имам опасения, че нашите
продукти може да представляват опасност или
че не са спазени наредбите, предприемам ответни мерки. Докладвам проблема на прекия
си ръководител и на съответните лица в компанията, например на отговорника по безопасност на Продуктите в моя отдел.
ПРИМЕР
Клиент докладва на Вас за технически
проблем с автомобил. Не сте сигурни,
дали той се дължи на грешка на клиента при употребата на продукта и не
можете категорично да отсъдите, дали
се касае за производствен или конструктивен дефект.
Изяснете случая. От ключово значение е да
гарантирате, че нашата компания ще разреши
проблем, за който тя носи отговорност. Дори
грешки на клиентите при употребата на продукта може да изискват реакция на компанията
(напр. чрез промяна на инструкциите за употреба или обучение на потребителя).
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Опазване на околната
среда
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Концернът Фолксваген и Порше Холдинг разработват, произвеждат и дистрибутират автомобили, услуги и мобилни решения в цял
свят. Мисията на нашата компания е да бъде
световен доставчик на устойчива и индивидуална мобилност. В преследване на тази мисия
компанията осъзнава своята отговорност към
околната среда.
КОРПОРАТИВЕН ПРИНЦИП
Като търговско предприятие, ние носим отговорност за съвместимост с околната среда и
устойчивост на нашите продукти, локации и
услуги. Фокусът ни е върху щадящи околната
среда, авангардни и ефективни технологии,
които прилагаме през целия жизнен цикъл на
нашите продукти.
Като започнем с ранните фази на разработване и производство, ние гарантираме внимателното управлението на природните ресурси
и постоянно намаляваме въздействието върху
околната среда с цел спазване на законите и
регулациите за опазване на околната среда.
Освен това ние постоянно извършваме нови
оценки на съвместимостта на нашите продукти
и производствените процеси с околната среда
и ги оптимизираме, където е необходимо.
Ние сме отговорен член на обществото и партньор за политики. Търсим диалог с тези участници за бъдещи мобилни кон-цепции и формиране на екологично устойчиво развитие.
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МОЯТ ПРИНОС
В моята работа аз мисля за опазването на
околната среда и използвам ресурси и енергия икономично и ефективно. Уверявам, че
действията ми имат най-малкото възможно
въздействие върху околната среда и че те отговарят на приложимите закони и регулации за
опазване на околната среда.
ПРИМЕР
Забелязвате, че в един резервоар има
теч и че значителни количества химикали се просмукват в земята
Незабавно информирайте някой от отговорните служители и привлечете внимание към
проблема. Не разчитайте друг да докладва за
теча.
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Дарения, спонсорство и
благотворителност
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Порше Холдинг прави дарения (принос на
доброволни основа без очаквания за насрещна престация) и дава пари за спонсорство
(принос въз основата на договорно заложена
насрещна престация) с цел постигане на положителен ефект върху нашата репутация и
възприемането от обществеността. За да се
избягва конфликт на интереси и да се гарантира стандартно поведение в рамките на компанията, дарения и спонсорство са разрешени
единствено в контекста на съответната правна
рамка и в съответствие с приложимите вътрешни правила на Порше Холдинг.
КОРПОРАТИВЕН ПРИНЦИП
Правим парични дарения и дарения в натура
за да подкрепяме науката и изследователската дейност, образованието, благотворителни
каузи, спорта, културата и църкви и духовни
институции, които са оторизирани по силата
на специални разпоредби да приемат дарения.
Даването на дарения и спонсорство е разрешено само в съответствие с прозрачен процес
на одобрение.
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МОЯТ ПРИНОС
Ако считам, че определен акт на спонсорство
си струва да се подкрепи, установявам първоначален контакт със съответните отдели в
компанията (напр. „Комуникации”, „Външни
връзки”, „Маркетинг”).
Правенето на дарения следва да бъде прозрачно; целта, получателят на дарението и
свидетелството за дарение, издадено от получателя, следва да бъдат документирани и
проверими. Съблюдавам вътрешните процеси
и не инициирам дарения, които биха могли да
накърнят репутацията на компанията.
ПРИМЕР
Местен политик моли Вас, успешен
служител в Порше Холдинг, за парично
дарение от компанията за предизборна
кампания.
Отклонете искането. Дарения могат да бъдат
правени само след преминаване през необходимия процес на одобрение. В този конкретен
случай, дарението не може да бъде одобрено,
защото вътрешна инструкция забранява дарения към политически партии, партийни институции и политици.
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Комуникации и
маркетинг
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Порше Холдинг вярва, че е важно да комуникира ясно и открито със служители, бизнес
партньори, акционери, инвеститори, медиите
и други заинтересовани страни, като използва почтени и законни средства. Всички наши
служители носят отговорност да спазват вътрешните правила за комуникация, за да гарантират, че представяме един обединен и последователен образ на концерна. Всички наши
служители признават постиженията на тези, с
които те имат работа и уважават тяхната професионална и персонална репутация.
КОРПОРАТИВЕН ПРИНЦИП
Ние гарантираме, че нашата комуникация е
ясна и последователна с цел поддържане увереността на клиенти, инвеститори и други заинтересовани страни.
Преди да се ангажираме с и да предприемем
каквато и да е планирана комуникация или
маркетингови мерки, тези мерки следва да бъдат координирани със съответния отдел.
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МОЯТ ПРИНОС
Не правя публични изказвания за моята компания и винаги отнасям всякакви искания до
отдел „Комуникации”. Ако правя някакъв коментар на обществени, търговски или културни събития или в интернет, ясно заявявам, че
изразявам своето лично мнение. Вземам под
внимание инструкциите на компанията относно социалните медии за съвет по отношение
на правилното поведение в социалните мрежи.
ПРИМЕР
Прочитате в интернет коментар от някого, който е критичен към производствените методи в Азия, но приведените аргументи са изцяло несъстоятелни.
Дори да желаете да коригирате негативното
представяне незабавно, първо се свържете
със съответния отдел, защото този отдел е в
състояние да отговори подходящо и изчерпателно на такава критика.
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Политическо лобиране
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Политиците и законодателството упражняват
влияние върху икономическата рамка за бизнес процеси. Участието на концерна Фолксваген в стопанската сфера означава, че той
също оказва влияние върху обществото и
може да промотира своите интереси чрез процеси на вземане на решения, като например
такива за законодателни планове, чрез политическо лобиране.
КОРПОРАТИВЕН ПРИНЦИП
Извършваме политическо лобиране централно и в съответствие с принципите на откритост,
отчетност и отговорност. Разбира се, нашето взаимодействие с политическите партии
и групи от заинтересовани лица се основава
на принципа на неутралност. Не е разрешено
непочтено повлияване на лица, изграждащи
политики и правителството.
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МОЯТ ПРИНОС
Не правя опити да се намесвам в политически
решения от името на компанията ако не съм
оправомощен за това. Ако съм оправомощен
за това, следвам съответните вътрешни инструкции при изпълнение на задълженията си.
ПРИМЕР
Ваш познат е депутат. Знаете, че важно
за концерна Фолксваген законодателно
предложение е подложено на обсъждане в момента и Вие възнамерявате да
се свържете със своя познат, за да му
обясните интересите на концерна във
връзка с това предложение.
Не се опитвайте да повлиявате на Вашия познат относно проблема. Политическото лобиране в компанията е изключително централно
координирано и се извършва открито и прозрачно. Информирайте прекия си ръководител
или се свържете с някое от лицата, изброени
в глава 6.
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4
Нашата
отговорност
като
бизнес
партньор
Почтеност, прозрачност и честност са начините за създаване на доверие и увереност в бизнес практиката.

Затова Порше Холдинг отдава особено голямо значение на систематично прилагане
на правната си рамка, вътрешни за концерна инструкции и корпоративни ценности,
както и на ясното им заявяване. Това също включва дистрибуция на нашите продукти
и услуги единствено чрез оторизирани партньори дистрибутори.
Отговорността на Порше Холдинг като бизнес партньор е по-конкретно в основата на
следните принципи:
22

23

Конфликт на интереси
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Налице е потенциален конфликт на интереси ако частните интереси на някой от нашите
служители се сблъсква или би могъл да се
сблъска с интересите на Порше Холдинг. Такъв конфликт на интереси може да възникне
по-конкретно при извършване на допълнителна дейност. Ако служител постави своите лични интереси над тези на компанията, това би
могло да навреди на компанията.
КОРПОРАТИВЕН ПРИНЦИП
Ние уважаваме личните интереси и личния живот на нашите колеги. За нас обаче е важно да
избягваме конфликти между частните и бизнес интереси, дори и само впечатлението за
такива. Всички наши решения се вземат единствено на базата на обективни критерии и не
си позволяваме да бъдем повлияни от лични
интереси или връзки.
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МОЯТ ПРИНОС
Избягвам дори и само впечатлението за конфликт на интереси и разкривам всякакви
привидни или действителни конфликти на интереси пред моя пряк ръководител и съответния отдел „Човешки ресурси”. Заедно търсим
решение, което да накърнява интересите на
компанията.
ПРИМЕР
Вашият шеф Ви моли да прегледате
офертите на няколко доставчици на
пластмасови компоненти. Установявате, че една от най-изгодните оферти е
от компанията на добър приятел.
Информирайте прекия си ръководител за ситуацията и се оттеглете от процеса на вземане
решение за да се избегне конфликт на интереси.
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Подаръци,
гостоприемство и
покани
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Облаги под формата на подаръци, гостоприемство и покани са широко разпространени в
бизнес отношенията. Тези облаги не са повод
за притеснения, доколкото те са в разумни
граници и не противоречат на вътрешни или
законови правила. Но ако такива облаги излизат извън разумните граници и се използват за
указване на влияние върху трети страни, замесените лица могат да бъдат обект на наказателно преследване.
КОРПОРАТИВЕН ПРИНЦИП
Нашите вътрешни разпоредби относно третирането на подаръци, гостоприемство и покани
определят, кои облаги са подходящи и какви
стъпки трябва да се предприемат, когато се
приемат и предоставят облаги.
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МОЯТ ПРИНОС
Запознавам се с разпоредбите относно третирането на подаръци, гостоприемство и покани
и ги следвам стриктно. Проверявам поведението си в тази насока и установявам, дали
може да има конфликт на интереси и дали
може да възникне такъв.
ПРИМЕР
Служител на доставчик на Порше Холдинг Ви подарява ценен подарък за
рождения Ви ден.
Дори да сте на мнение, че приемането на този
подарък не се отразява на бизнес отношенията, стойността на подаръка не следва да надвишава стойността, заложена в съответните
разпоредби относно подаръците. В случай на
съмнение, не приемайте подаръка. Ако се притеснявате, че отхвърлянето на подаръка може
да бъде погрешно изтълкувано, свържете се с
прекия си ръководител и договорете решение
с него/нея. В случай на съмнение, подаръкът
следва да бъде предаден в съответния отдел в
компанията. Предаването на подаръка следва
да бъде документирано за Ваша лична защита.
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Забрана за корупция
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Корупцията е сериозен проблем в стопанската сфера. Тя генерира погрешно обосновани
решения и пречи на прогреса и иновациите,
а също така изкривява конкуренцията и вреди
на обществото. Корупцията е забранена. Тя
може да доведе до глоби за Порше Холдинг
и наказателноправни санкции на замесените
служители.
КОРПОРАТИВЕН ПРИНЦИП
Качеството на продуктите и услугите от нашето Дружество е ключът към нашия успех. Следователно ние не толерираме корупцията. Ние
даваме облаги на бизнес партньори, клиенти
или други външни трети лица само в рамките
на допустимата правна рамка и в съответствие
със съществуващите правила.

МОЯТ ПРИНОС
Аз никога не подкупвам други и не приемам
подкуп, директно или индиректно. Поемам отговорността да се информирам от вътрешните
правила, преди да дам или да получа подарък,
отправя или приема покана, предложа или получа гостоприемство.
Ако получа някакви намеци за корупция, незабавно ще информирам някое от лицата, изброени в глава 6.
ПРИМЕР
Вие сте отговорен за продажбите в дружество от Порше Холдинг и бихте желали да очертаете таргетите за приходите
за тази година. Подготвяте оферта за
голяма поръчка, за която потенциален
клиент е обявил конкурс. Лицето, отговорно за вземане на решение от страна
на клиента предлага да съдейства за
възлагане на договора в полза на Вашето дружество в замяна на съот-ветно
възнаграждение.
Това е корупционно поведение. Информирайте прекия си ръководител и съответния Служител по compliance незабавно.
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Отношения с
длъжностни лица и
политици
Обща информация
Отношенията с длъжностни лица или политици, правителства, власти и други публични институции често включват специални законови
правила, като всяко индивидуално нарушение
на тези правила може да има сериозни последици и трайно да попречи на Порше Холдинг
да участва в процедури по възлагане на обществени поръчки.
Корпоративен принцип
Контактите ни с длъжностни лица и политици
са съобразени стриктно с всички закони, както
и със съответните вътрешни правила за избягване на конфликт на интереси и корупция.
Не извършваме така наречените „плащания
за улеснение”. Тези плащания представляват
суми, платени на длъжностни лица с цел ускоряване на рутинните административни въпроси.
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Моят принос
Наясно съм с това, че при отношенията с лица,
които са ангажирани с възлагането на обществени поръчки се прилагат особено строги правила и аз съм запознат с тези правила. Моето
лице за контакт е моят пряк ръководител или
контактите, изброени в глава 6.
ПРИМЕР
Известно ви е, че определена институция планира да обяви процедура за
възлагане на голяма поръчка. Обмисляте да помолите служителя от съответната институция, който отговаря за
търга, и когото познавате от предишен
проект, да организира процедурата по
такъв начин, че Порше Холдинг да спечели поръчката.
При никакви обстоятелства не предприемайте
такова действие. Упражняването на такъв вид
влияние е незаконно!

31

Забрана за пране на
пари и финансиране на
тероризъм
Обща информация
Почти всички страни по света имат закони
срещу изпирането на пари и финансирането
на тероризъм. Изпиране на пари е налице,
когато финансови средства или други активи,
които пряко или косвено произлизат от престъпления, са пуснати в обръщение в легалната икономика, като по този начин се създава
впечатление, че техният източник е законен.
Финансиране на тероризъм е налице, когато пари или други ресурси се предоставят с
цел да се извършат престъпни терористични
действия или да се поддържат терористични
организации. Отговорността за изпиране на
пари не изисква въвлеченото лице да е наясно
с това, че парите се изпират чрез съответната
законна транзакция или трансфер. Непреднамереното участие в изпиране на пари е достатъчно основание за сериозни наказания за
всички участващи.
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Корпоративен принцип
Ние внимателно проверяваме идентичността
на клиенти, търговски партньори или други
трети лица, с които искаме да имаме търговски отношения. Обявили сме целта си, а именно да влизаме в търговски отношения само с
партньори с добра репутация, които действат
в съответствие със законовите разпоредби и
използват ресурси от легитимни източници.
Ние отнасяме входящите плащания към съответните услуги без забавяне и ги осчетоводяваме по съответния начин. Гарантираме прозрачност и откритост на паричните потоци.

Моят принос
Не предприемам никакви действия, които
биха могли да нарушат разпоредбите против
изпирането на пари в страната и чужбина.
Проявявам бдителност и разследвам всяко
подозрително действие от страна на клиенти,
търговски партньори и други трети лица. Ако
е налице информация, която дава достатъчни
основания за подозрение, незабавно се свързвам със служителя, отговорен за мерките против изпирането на пари, или с едно от лицата
за контакт, посочени в глава 6.
Спазвам всички приложими разпоредби за записване и отчитане на транзакции и договори в
рамките на моята сфера на отговорност в счетоводната система.

ПРИМЕР
Един от клиентите на Порше Холдинг
в Азия е платил повече от необходимото и моли надвнесената сума да бъде
върна, като се преведе на сметка в
швейцарска банка или в брой, вместо
с банков превод до първоначалната
търговска сметка, от която е била изпратена.
Не приемайте това предложение с готов-ност.
Този тип искания налагат обяснение. Попитайте клиента защо сумата не може да бъде
преведена обратно по същия начин, по който
е била платена първоначално. Потърсете съвет от някое от лицата за контакт, изброени в
глава 6.

33

Счетоводство и
финансова отчетност
Обща информация
Групата Фолксваген и Порше Холдинг могат
да изградят и запазят доверието на широката публика, на своите акционери и договорни
партньори единствено чрез коректно счетоводство и финансова отчетност. Всяка нередност може да има сериозни последствия както
за дружеството, така и за отговорните лица.
Корпоративен принцип
Стриктно спазваме законовите разпореди относно коректното счетоводство и финансова
отчетност. Прозрачността и коректността са
нашите основни приоритети. С тази цел редовно информираме всички участници на финансовите пазари за нашата финансова позиция
и за търговското развитие. Публикуваме периодичните си финансови отчети навреме и в
съответствие с националните и международни
счетоводни разпоредби.
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Моят принос
Организирам процесите така, че всички търговски данни могат да бъдат въведени в счетоводната система бързо и коректно. Ако имам
въпроси относно коректното записване на данни, се свързвам с прекия си ръководител или
със съответния финансов отдел.
ПРИМЕР
Спешно се нуждаете от ново оборудване, но бюджетът на вашия отдел за
настоящата финансова година вече е
изчерпан. Обмисляте да се снабдите с
оборудването независимо от това и да
осчетоводите разноските през следващата финансова година, когато бюджетът ще бъде попълнен.
Въздържайте се от такова действие. Вписванията винаги трябва се правят коректно. Некоректното счетоводно вписване може да има
сериозни последствия за дружеството или за
индивидуалния служител.
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Данъци и мита
Обща информация
Това, че оперираме глобално и развиваме
нови пазари значи, че трябва да спазваме редица различни правила, свързани със закони
за външна търговия, данъци и мита. Спазването на данъчни и митнически разпоредби изгражда доверие у нашите клиенти, финансовите органи и широката общественост. Всяка
нередност може да нанесе на Порше Холдинг
значителни финансови щети, както и да окаже
сериозно въздействие върху репутацията на
групата, и да доведе до негативни последици
за отговорните служители.
Корпоративен принцип
Наясно сме, че носим социална отговорност
за спазването на нашите задължения по отношение на данъците и митата, и изрично
потвърждаваме спазването на националните и
международни закони.
Моят принос
Организирам вътрешните структури и процеси
по начин, който гарантира, че дължимите от
съответната група компании данъци и мита са
изчислени коректно, бързо и в пълен размер,
оповестени са при отчитането и са платени на
съответните данъчни власти.

ПРИМЕР
Отговаряте за вписването на определена търговска транзакция като общи
административни разходи (разходи по
поддръжката) и производствени разходи в задължителните по закон финансови отчети. Един от проектите надхвърля
определени контролни параметри в началото на финансовата година. Поради
това получавате инструкции да ги осчетоводите при производствените разходи, въпреки че транзакцията безспорно
е свързана с инвестиция и следва да се
третира като капитализирани производствени разходи.
Осчетоводете в съответствие със законовите изисквания. Всички търговски транзакции
следва да се отчетат коректно съгласно търговския закон и данъчните разпоредби, защото тези счетоводни записи формират базата за
данъчните декларации. Поради това счетоводните грешки биха могли да доведат до некоректни данъчни декларации и сериозни последствия за дружеството и отговорните служители
съгласно данъчните и митнически закони.

Ако разполагам с информация, засягаща нарушаването на данъчните и митнически разпоредби в моето поле на отговорност, предприемам всякакви действия за предотвратяването
или прекратяването на това нарушение. Ако
това е невъзможно, се свързвам със съответното лице за контакт (напр. данъчен отдел).
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Справедлива и
свободна конкуренция
Обща информация
Справедливата и свободна конкуренция е защитена от приложимите закони за защита на
конкуренцията и от антитръстовото законодателство. Спазването на тези закони гарантира,
че конкуренцията на пазара не се изкривява,
което е в полза на всички участници на пазара.
Забранени са по-специално споразуменията
и съгласуваните практики между конкуренти,
чиято цел е да попречат на или да ограничат
свободната конкуренция. Не се допуска също
така и злоупотребата с доминантна позиция на
пазара. Такава злоупотреба може да има например под формата на различно отношение
към клиентите без обективна причина (дискриминация), отказ за извършване на доставка, налагане на неразумни покупни/продажни
цени и условия, или неоснователни обвързващи споразумения относно поискана допълнителна услуга. Антиконкурентното поведение
има потенциал не само да навреди значително
на добрата репутация на Порше Холдинг, но и
да доведе до тежки санкции.
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Корпоративен принцип
Ние извършваме търговска дейност само въз
основата на качества и принципи на пазарната
икономика, както и въз основа на свободна и
безпрепятствена конкуренция. Обичаме да се
сравняваме с конкурентите си, но винаги спазваме правилата и разпоредбите, както и етичните принципи.
Не сключваме антиконкурентни споразумения
с конкуренти, доставчици и клиенти. Ако нашето дружество има доминираща позиция на
пазара, ние не злоупотребяваме с нея.
В отношенията си с нашите оторизирани партньори за разпространение ние спазваме специфичните антитръстови разпоредби относно
системите за дистрибуция.

Моят принос
Винаги, когато контактувам с конкуренти се
уверявам, че не се споделя или получава информация, която позволява да се правят изводи относно настоящата или бъдеща търговска
дейност на информанта.
Избягвам разговори и всякакъв друг контакт с
конкуренти относно въпроси, които са важни
сред тях, като цени, ценообразуване, бизнес
планиране, фази на развитие и срокове за
доставка.

ПРИМЕР
Разговаряте със служител на ваш конкурент на търговско изложение. След
известно време забелязвате, че ви
сондират за информация относно бъдещите търговски планове на Порше
Холдинг. В замяна, служителят предлага да ви разкрие същата информация за
неговата компания.
Незабавно заявете ясно на служителя на конкурента, че няма да говорите с него на такива теми. Този вид разговори – с изключение
на неоторизираното разкриване на търговски
тайни – също представляват нарушение на
валидните закони за защита на конкуренцията
и антитръстовото законодателство, и могат да
имат драстични последствия за вас лично, за
Порше Холдинг, както и за служителя на конкурента и неговото дружество.
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Снабдяване
Обща информация
В търговските си операции Порше Холдинг е
трайно обвързано с голям брой снабдители и
доставчици на услуги.
Корпоративен принцип
Ние внимателно избираме снабдители и доставчици на услуги въз основа на обективни
критерии.
Когато се закупуват продукти и услуги, ние
ангажираме съответния отдел по покупките,
както е определено в съответните приложими
насоки относно снабдяването.

Моят принос
Не показвам пристрастие в полза на определен снабдител или доставчик на услуги без
обективна причина и избягвам всякакъв конфликт на интереси.
Не закупувам продукти или услуги без първо
да съм проучил пазара и алтернативни доставчици. Съблюдавам приложимите принципи на
снабдяване и ангажирам съответния отдел по
покупките в ранната фаза на процеса на закупуване.
ПРИМЕР
Научавате, че служител на Порше Холдинг иска да предложи комисиона на
доставчик без да ангажира съответния
отдел по покупките.
Уведомете някое от лицата за контакт, изброени в глава 6, или съответният отдел по покупките, за да гарантирате, че офертата, която е
най-изгодна за дружеството има шансове за
успех.
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Контрол на износа
Обща информация
Контролът на износа налага забрани, ограничения, одобрения от страна на властите или
други мерки за мониторинг на трансграничния
обмен на стоки. Тези разпоредби съгласно
законите за контрол на износа са приложими
за технологии и софтуер, а също и за стоки.
Освен по отношение на самия износ, мерките
за контрол на износа се прилагат и за временните трансгранични трансфери на предмети
и технически чертежи в рамките на служебно
пътуване, например, или за техническо предаване чрез имейл или облак.
Нещо повече, всякакви търговски отношения
с лица или дружества, споменати в списъците
на лицата, които подлежат на ограничителните мерки, са строго забранени, независимо от
процеса на доставка.
Корпоративен принцип
Ние спазваме всички разпоредби за внос и износ на стоки, услуги и информация.
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Моят принос
Когато вземам решение относно вноса или износа на продукти или услуги, съзнателно проучвам дали решението ще попадне в обсега на
мерките за контрол на износа. Ако се колебая,
търся съвет от лицата за контакт, споменати
в глава 6.
ПРИМЕР
Получавате запитване от потенциален
клиент, който иска да направи поръчка
от Порше Холдинг за доставка на продукти в страна, която групата Порше е
включила в списък със страни под ембарго.
Изяснете въпроса, като попитате съответния
отдел за ограниченията на вноса, които се
прилагат към страната, където е мястото на
доставка (като например ембарго, наложено
от ООН) и докато въпросът не се изясни напълно, не сключвайте никакви договори, които задължават дружеството да изнася за тази
страна.
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Търговия с вътрешна
информация
Обща информация
Законодателството (в Европа, например,
по-специално Директива относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба
(Директива за пазарната злоупотреба) забранява употребата или разкриването на вътрешна информация при търговията с акции, ценни
книжа и други финансови инструменти. Същото се отнася и за съветването или подбуждането на трета страна да участва в незаконно
разкриване на вътрешна информация. Релевантното национално законодателство може
да предвиди и други забрани. Вътрешната информация представлява конкретни данни, които не са били оповестени и които, ако бъдат
направени публично достояние, биха могли да
окажат значително влияние на цените на съответните ценни книжа (като например акции на
Фолксваген) или финансови инструменти.

44

Корпоративен принцип
Третираме информацията, свързана с ефективността на акциите в съответствие с изискванията на капиталовия пазар и не толерираме
търговията с вътрешна информация. Можем
да използваме знания, които са свързани с
релевантни вътрешни проекти и процеси само
в рамките на дружеството, в съответствие с
приложимите вътрешнофирмени правила, и
не разкриваме такива знания на външни лица,
вкл. членове на семейството (напр. съпруг или
съпруга).

Моят принос
Не участвам в търговия с вътрешна информация и не съветвам или подбуждам трети
страни към това. Също така не разкривам
вътрешна информация, освен ако това не се
изисква в процеса на нормалната ми дейност,
и спазвам съответните вътрешни правила. Задължавам се да се запозная с приложимите
вътрешни правила.
Ако имам достъп до вътрешна информация,
аз не купувам или продавам никакви ценни
книжа или финансови инструменти на базата
на тази информация. Това важи не само за
търговията с акции на компании, листвани на
борсата, които принадлежат на групата Фолксваген или техни деривативи, но и по принцип за търговията с ценни книжа и финансови
инструменти (вкл. такива, които принадлежат
на доставчици).

ПРИМЕР
В процеса на работата си с Порше
Холдинг научавате, че скоро ще бъде
обявено придобиването на нов бизнес.
Знаете, че много добър ваш приятел
в момента обмисля дали да продаде
акциите си във Фолксваген. Тъй като
цената на акциите на Фолксваген вероятно ще се повиши след обявяването
на придобиването на новия вид бизнес,
обмисляте да кажете на приятеля си,
че би трябвало да отложи продажбата
на акциите си.
При никакви обстоятелства не предупреждавайте приятеля си. Тъй като информацията,
която ви е известна не е публично достояние,
в никакъв случай не вие е разрешено да я
споделяте с други. Ако директното или индиректно разпространявате тази информация,
подлежите на съдебно преследване.
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5
Нашата
отговорност
на работното
място
Защитата на здравето и безопасността на всеки служител е от фундаментален интерес за Порше Холдинг.

Принципът за защита и сигурност важи също така по отношение на данните на служители и клиенти, както и на специфично ноу-хау и активи на дружеството. По-специално
отговорността на Порше Холдинг на работното място поражда следните принципи:
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Здравословни и
безопасни условия на
труд
Обща информация
Порше Холдинг се отнася изключително отговорно към своята отговорност за безопасността и грижата за здравето на служителите си.
Ние осигуряваме безопасни условия на труд и
грижа за здравето на работното място в съответствие с разпоредбите на националното законодателство и с политиката на дружеството
за безопасност и грижа за здравето на работното място.
Корпоративен принцип
Ние пазим и поддържаме здравето, ефективността и удовлетвореността на нашите
служители от работата чрез постоянно подобряване на работната среда и пакет от превантивни здравни мерки и мерки за насърчаване
на здравето.
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Моят принос
Спазвам правилата за безопасност и грижа
за здравето на работното място. Никога не
излагам на риск здравето и безопасността на
моите колеги или бизнес партньори. Вземам
всички подходящи и законови мерки, за да
гарантирам безопасните условия на труд на
моето работно място. Участвам активно в профилактика и насърчаването на здравето си,
като вземам доброволно участие в превантивни здравни мерки и мерки за насърчаване на
здравето.
ПРИМЕР
Забелязвате повреда в електрониката
на машина от вашия отдел.
Спирате машината и се уверявате, че знакът
„не работи” се вижда ясно. Поискайте от съответния отдел да поправят машината, тъй като
не е позволено и може да бъде опасно да поправяте електронно оборудване сами.
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Защита на данните
Обща информация
Има специални законови правила за защита
при работа с лични данни. Принципно, събирането, съхраняването, обработката и други
видове употреба на личните данни изискват
съгласието на засегнатото лице, уреждане на
въпроса с договор или друга законова основа.
Корпоративен принцип
Защитаваме личните данни на нашите служители, бивши служители, клиенти, доставчици и
други засегнати лица.
Събираме, обработваме, ползваме и съхраняваме лични данни като стриктно следваме
законовите разпоредби.

Моят принос
Гарантирам, че личните данни се събират, съхраняват, обработват или ползват по друг начин
само със съгласието на засегнатото лице, при
сключен за целта договор или на друга законова основа.
Всички компоненти на обработката на данни
следва да бъдат защитени по начин, който
да гарантира конфиденциалността, непокътнатостта, наличността, верифицируемостта и
надеждността на такава чувствителна информация, и предотвратяване на външния достъп.
Ако имам колебания, се свързвам с прекия си
ръководител или съответната служба за защита на данните.
ПРИМЕР
Организирали сте семинар за Порше
Холдинг с външни участници и в тази
връзка получавате лични данни от тях.
Колега ви моли да му предадете адресите.
Не предавайте тези данни без да се посъветвате с някое от горепосочените лица за контакт. По принцип данните следва да се използват само за целта, за която са били съобщени.
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Сигурност и защита
на информация, ноухау и интелектуална
собственост
Обща информация
Групата Фолксваген държи международно защитени патенти и както Порше Холдинг има
обширни търговски тайни в допълнение към
техническо ноу-хау. Тази информация е основата на нашия търговски успех. Неоторизираното предаване на такава информация може
да доведе до изключително големи загуби за
дружеството и за трудово, гражданско и наказателно правни последици за съответния служител.
Корпоративен принцип
Наясно сме със стойността на дружеството и полагаме много грижи, за да я защитим.
Уважаваме интелектуалната собственост на
конкуренти, бизнес партньори и други трети
страни.

Моят принос
Обработвам всяка информация на Порше
Холдинг внимателно и не я разкривам пред неупълномощени лица. Особена грижа полагам
за информацията, което се отнася до техническо ноу-хау, патенти и търговски тайни.
ПРИМЕР
Участвате в разработването на иновативна технология. Трябва да представите вашата разработка в различни
обекти на дружеството и за целите на
презентацията искате да вземете със
себе си лаптопа си, на който са запазени съответните документи. Смятате
още веднъж да прегледате документите в самолета или във влака на път за
отделните обекти.
Уверете се, че никой не знае за чувствителната информация, която принадлежи на Порше
Холдинг, тъй като това може да доведе до сериозни загуби от конкуренти. Не разглеждайте
такъв тип информация на места, където трети
лица биха могли да имат достъп до нея.
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ИТ сигурност
Обща информация
Информационните технологии (ИТ) и електронната обработка на данни (ЕОД) са станали неделима част от всекидневието в Порше
Холдинг. В същото време те включват многобройни рискове, преди всичко от увреждане на
обработката на данни в резултат на злонамерен софтуер (вируси), загуба на данни поради
програмни грешки и злоупотреба с данни (например поради хакери).
Корпоративен принцип
Ние уважаваме сигурността на информационните технологии и електронната обработка на
данни и спазваме приложимите разпоредби.
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Моят принос
Запознавам се с приложимите разпоредби за
ИТ сигурност и спазвам правилата, които се
съдържат в тях. Известно ми е, че некриптираният обмен на данни (като например по
електронна поща или с USB стик) не е сигурно
средство за комуникация.
ПРИМЕР
Намирате се извън офиса и ви дават
USB стик, за да размените документ на
среща.
Използвайте само сигурни информационни носители или системи за обмяна на данни и процедирайте съгласно вътрешните насоки. Уредете документът да ви бъде изпратен напр. по
електронна поща. Никога не отваряйте имейли
или приложения, които изглеждат подозрителни или идват от непознат имейл адрес. Така
предотвратявате влизането на зловреден софтуер в мрежата на дружеството.
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Управление на активи
на дружеството
Обща информация
Материалните и нематериални активи на Порше Холдинг помагат на нашите служители да
постигнат търговските цели на дружеството и
могат да бъдат ползвани само в съответствие
с вътрешните правила.
Корпоративен принцип
Материалните и нематериални активи на Порше Холдинг помагат на нашите служители да
постигнат търговските цели на дружеството и
могат да бъдат ползвани само в съответствие
с вътрешните правила.
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Моят принос
Придържам се към правилата на дружеството
и боравя с имущество на дружеството внимателно и предпазливо.
ПРИМЕР
Вашият футболен клуб планира пътуване през уикенда. Треньорът ви пита
дали можете, като служител на Порше
Холдинг, да „организирате” автомобил
на дружеството за превоз.
По принцип служителите могат да наемат автомобили на дружеството при пазарни условия. Автомобил за лична употреба не може да
бъде предоставен безплатно нито на вас, нито
на трети лица.
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6
Поддръжка
При нужда, вътрешните и външните точки за контакт оказват подкрепа
при работа с Етичния кодекс. Освен това са приложими доброволните
ангажименти и принципи. Преглед на информацията можете да намерите на:

http://www.volkswagenag.com/en/sustainability/policy.html
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Представителство на
служителите
Признаваме основното право на служителите да се организират в
синдикати и да създават свои представителства.
Ангажирани сме да работим с представителите на служителите в
дух на откровеност и доверие, да провеждаме конструктивен и кооперативен диалог и да се стремим към справедливо балансиране
на интересите.

Професионалните отношения с представители на служителите, които не позволяват
нито привилегии, нито дискриминация, са част от нашата корпоративна култура. Запазването на бъдещето на групата, компанията и нейните служители се постига в дух
на съвместно управление на конфликти и социални ангажименти въз основа на и с цел
осигуряване на икономическа и технологична конкурентоспособност. Икономическата
жизнеспособност и работните места са равнопоставени и споделени цели.
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Помощ/контакти/
система от омбудсмани
Първото лице за контакт за въпроси или при колебания във връзка
с Етичния кодекс е нашият пряк ръководител или отдела по ЧР. Можем също да се свързваме с представители на служителите. Освен
това всеки служител може да влезе във връзка с длъжностното лице
по корпоративна етика (Compliance) на компанията или да изпрати
имейл до главната служба по compliance на адрес:
compliance@porschebulgaria.bg
Можем да отправяме жалби и въпроси във връзка със съществуващи правила на компанията към съответните служби.
Ако подозираме нарушение на Етичния кодекс или тежко закононарушение на работното място, може да използваме системата за подаване на сигнали за нарушение на
Volkswagen Group, за да съобщим за подобни нарушения – можем да посочим името си
или да останем анонимни. Тежките закононарушения уронват значително репутацията
или финансовите интереси на Volkswagen Group или на някоя от компаниите от Групата. Мениджъри, които са част от управленския кръг или заемат по-високи постове,
трябва да служат като пример за подражание и ако имат доказателства за извършено
тежко закононарушение, са длъжни незабавно да подадат сигнал за подозренията си
към съответната служба. Ако мениджърите не спазят това свое задължение, самите те
извършват тежко закононарушение, което ще се санкционира според случая.
Службата за разследвания към системата за подаване на сигнали за нарушение е
основният ни вътрешен канал за подаване на сигнали за тежки закононарушения във
връзка с компанията. Системата се базира на стандартизирани и експедитивни процеси, както и на поверително и професионално обработване на информация от вътрешни експерти. Справедливата и прозрачна процедура на системата за подаване
на сигнали за нарушение гарантира пълна защита на компанията, засегнатите лица
и лицата, подаващи сигнали. Не се толерират злоупотреби със системата за подаване на сигнали за нарушение: всеки, който умишлено злоупотребява с нея, извършва
тежко закононарушение и подлежи на дисциплинарни санкции. По същия начин не
толерираме отмъстителни прояви или дискриминация по отношение на подаващите
сигнали лица. Това също е тежко закононарушение и подлежи на дисциплинарни санкции. Презумпцията за невинност на замесените лица важи до доказване на извършеното законово нарушение. Освен това разследване се инициира единствено ако има
конкретни доказателства за тежко закононарушение.
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Имаме достъп до системата за подаване на
сигнали чрез следните канали:
E-mail: io@volkswagen.de
Telefon: +800 444 46300,
+49 5361 946300
Postal address:
Investigations - Office
Box 1717
38436 Wolfsburg
Освен това опитни външни адвокати влизат в
ролята на неутрални медиатори (омбудсмани).
Като юридически консултанти тяхната задача
е да получават сигнали за нарушение на закона, вътрешните правила или прояви на поведение, които причинява щети на Volkswagen
Group. Ако е необходимо и е известна самоличността на лицето, подаващо сигнал за на-

рушение, те осъществяват директен контакт с
това лице, когато имат нужда от обратна връзка. След приключване на подготовката омбудсманите препращат информацията, съгласувана с лицето, подаващо сигнал за нарушение
– анонимно, ако лицето предпочита така – към
системата за подаване на сигнали за нарушение за последваща обработка.
Данни за контакт с омбудсманите: http://www.
volkswagenag.com/en/group/compliance-andrisk-management/ whistleblowersystem.html
Допълнителна информация за системата
за подаване на сигнали за нарушения на
Volkswagen Group и за омбудсманите е
налична в интернет на адрес https://www.
volkswagenag.com/hint
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Автотест-ръководство
при вземане на
решения
Ако не съм сигурен, че поведението ми е в съответствие с принципите, изложени в
нашия Етичен кодекс, трябва да си задам следните въпроси:

1. В
 зех ли под внимание всички важни въпроси и правилно ли ги прецених?
(тест за съдържанието)
2. Убеден/а ли съм, че решението ми е в рамките на законовите и
фирмените изисквания?
(тест за законност)
3. Ще държа ли на решението си, ако се разкрие?
(контролен тест)
4. Смятам ли, че всички подобни случаи в дружеството трябва да се
решават по същия начин?
(тест за универсалност)
5. Ако моето дружество трябваше да оповести решението ми публично, все още ли щях съм на мнение, че то е правилно?
(тест за публичност)
6. Бих ли приел/а собственото си решение, ако съм засегнат/а?
(тест за участие)
7. Какво би казало моето семейство за решението ми?
(второ мнение)

Ако на въпросите от 1 до 6 съм отговорил/а с „да”, а на въпрос 7 отговоря положително, то е много вероятно моето поведение да съответства на нашите принципи. Ако
някои от въпросите останат без отговор или имам колебания, следва да се свържа с
някоя от точките за контакт, изброени в тази глава.
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