Prosimo, temeljito preberite
ta kodeks Code of Conduct.
Pomagal vam bo pri
vsakodnevnem delu.
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SPREMNA BESEDA UPRAVE PODJETJA

Drage sodelavke
in sodelavci,

s posameznimi dejanji vsi prispevamo k uspehu podjetja MAN
Truck & Bus. Samo, če bomo skupaj dali vse od sebe, lahko
dosežemo skupne cilje in postanemo mednarodno uspešni. Sem
spada tudi to, da se v vsakem trenutku kažemo v najboljši luči.
Po vsem svetu želimo biti zaupanja vreden, zanesljiv in neoporečen partner za naše stranke, poslovne partnerje, sodelavce in
za javnost. Njihovo zaupanje bomo pridobili le, če bomo prevzeli
odgovornost za naše ravnanje. Zato nam mora biti vsepovsod in
vselej samoumevno, da upoštevamo veljavne zakone, spoštujemo
etična načela in ravnamo po načelu trajnosti. To je naša družbena
odgovornost, za katero moramo skrbeti vsi – tako uprava kot tudi
vsi vodilni kadri ter vsak posamezni zaposleni.
Ta Kodeks ravnanja (Code of Conduct) nam pomaga pri tem prizadevanju, tako da določa obvezujoče smernice in na podlagi primerov opisuje, kako se lahko spoprimemo s konfliktnimi situacijami
v našem vsakodnevnem poslovanju. Skupaj z vrednotami našega
podjetja: usmerjenost k strankam, integriteta, spoštovanje, timski
duh in odločnost ter s smernicami, izpeljanimi iz teh vrednot, tvori
kodeks Code of Conduct okvir, v katerem se gibljemo vsak dan.
Zato prosimo, da se seznanite z vsebino kodeksa Code of Conduct in jo brez izjem upoštevate pri svojem vsakodnevnem delu. S
svojimi sodelavci se pogovorite o primerih in se v primeru dvomov
ali vprašanj ne obotavljajte stopiti v stik s kontaktnimi osebami,
navedenimi v 4. poglavju, ki vam bodo stale ob strani.
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Skupaj bodimo vzor s pravilnim ravnanjem in izpolnimo našo
družbeno odgovornost.

Alexander Vlaskamp
Izvršni direktor
MAN Truck & Bus SE

Michael Kobriger
Član izvršnega odbora za proizvodnjo in
logistiko
MAN Truck & Bus SE

Inka Koljonen
Član izvršnega odbora za finance
MAN Truck & Bus SE

Friedrich Baumann
Član izvršnega odbora za prodajo in rešitev za
stranke
MAN Truck & Bus SE

Arne Puls
Glavni kadrovski direktor in direktor za delo
MAN Truck & Bus SE

Dr. Frederik Zohm
Član izvršnega odbora za raziskave in razvoj
MAN Truck & Bus SE
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VREDNOTE PODJETJA MAN TRUCK & BUS

Naš cilj?
Da smo skupaj najboljši!

USMERJENOST K STRANKAM
Rešujemo težave naših strank.

▪ Prispevamo k uspehu naših strank.
▪ Povečujemo profitabilnost naših strank.
▪ Oblikujemo rešitve za prihodnost na področju transporta in energije.
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IINTEGRITETA

Dajemo vzor s pravilnim ravnanjem.

▪ Držimo se tega, kar obljubimo.
▪ Smo odgovorni za svoje ravnanje.
▪ Spoštujemo zakone in standarde za Skladnost poslovanja.

SPOŠTOVANJE

S svojim ravnanjem prevzemamo družbeno odgovornost.

▪ Spoštujemo vsakega posameznika in odgovorno ravnamo s svojim okoljem.
▪ Druge obravnavamo tako, kot želimo biti sami obravnavani.
▪ Poslušamo in se postavimo na mesto drugega.

TIMSKI DUH

Združujemo moči, da bomo prvi.

▪ Razlike koristimo kot priložnosti.
▪ Držimo skupaj ter skupaj zmagujemo in doživljamo poraze.
▪ Drug drugega spodbujamo, da bomo boljši.

ODLOČNOST

Presegamo sami sebe.

▪ Iz izzivov oblikujemo rešitve.
▪ Naš naslednji korak je angažiran in motiviran. .
▪ Učimo se iz svojih napak..

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST ZA SKLADNOST POSLOVANJA

Naša odgovornost
za Skladnost poslovanja

Uspeh našega podjetja je bistveno odvisen od tega, da vsi, to
pomeni uprava, vodilni kadri in vsak posamezni zaposleni, ravnajo
iskreno, moralno neoporečno in etično ustrezno. To pomeni tudi,
da znotraj in zunaj podjetja poročamo in komuniciramo v skladu z
resnico, izčrpno ter pravočasno.
Naš skupni cilj je prevzemanje odgovornosti za naše podjetje in
varovanje ugleda naše znamke. Sledeč načelu trajnosti se pri tem
zavedamo odgovornosti za ekonomske, družbene in ekološke posledice našega ravnanja. Sem spada tudi to, da vsi vselej in vsepovsod upoštevamo pravila, ki veljajo v podjetju, ter jim sledimo.
Naša uprava in vodilni kadri imajo pri tem posebno in odgovorno
vlogo: Predstavljajo zgled in se morajo izogibati ravnanju, ki je v
nasprotju s pravili v podjetju, morajo ščititi svoje sodelavce ter
na moralno neoporečen način predstavljati podjetje navzven in
navznoter.
Ta načela ravnanja (Code of Conduct) nam pomagajo tako, da nam
pokažejo možna področja tveganj in sporov ter njihov pomen za
naše podjetje in jih na podlagi primerov pojasnijo.
Vsebine v tem kodeksu Code of Conduct so strnjene v treh temeljnih naslovih:

Naša odgovornost kot član družbe
Naša odgovornost kot poslovni partner
Naša odgovornost na delovnem mestu.
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Kodeks ravnanja (Code of Conduct) nam služi kot obvezujoče
vodilo v poslovnem vsakdanu. Dopolnjen je z internimi smernicami in pravili ter sporazumi, ki se tičejo delovne pogodbe. Poleg
tega spoštujemo seveda tudi državna in mednarodna zakonska
določila. To pomeni tudi, da se ne udeležujemo aktivnosti, ki
temeljijo na goljufiji, poneverbi, izsiljevanju, tatvini, zatajitvi ali
kakšni drugi, zavestno storjeni, protipravni prilastitvi sredstev
naših strank ali tretjih oseb.
Neupoštevanje kodeksa Code of Conduct lahko privede do
nemajhne škode, ne samo za naše podjetje, temveč tudi za nas
kot zaposlene ter naše poslovne partnerje in ostale deležnike.
Kodeks Code of Conduct je zato obvezujoč za vse, ne glede na
to, ali v podjetju delujemo kot zaposleni, vodilni kadrer ali uprava.
Kršitev kodeksa Code of Conduct ne toleriramo. Kdor prekrši
kodeks Code of Conduct, mora računati s primernimi posledicami,
ki glede na resnost kršitve, lahko vključujejo delovnopravne
ukrepe, civilnopravne odškodninske zahtevke ter kazenskopravne
sankcije.
Da se to ne zgodi, se mora vsak od nas seznaniti z vsebinami
kodeksa Code of Conduct, jih vključiti v lastno ravnanje in upoštevati pri odločitvah. V primeru dvomov povprašamo po kompetentnem nasvetu in se lahko zaupno obrnemo na uslužbenca
Chief Compliance Officer ter uslužbence Compliance Officer
posamezne gospodarske družbe ali pa na centralno službo Compliance Helpdesk (kontaktne informacije najdete v 4. poglavju).

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT ČLAN DRUŽBE

Iz naše družbene odgovornosti
izhaja samoumevno spoštovanje
in upoštevanje zakonov. Pri vseh
poslovnih odločitvah smo dolžni
spoštovati pravni red v okviru katerega delujemo.
Vsak zaposleni v podjetju MAN
Truck & Bus se mora zavedati svoje
družbene odgovornosti, predvsem
dobrega počutja ljudi in spoštovanja
okolja, ter skrbeti za to, da naše
podjetje prispeva k trajnostnemu
razvoju.
Iz družbene odgovornosti MAN Truck
& Bus v podrobnosti izhajajo naslednja načela:

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT ČLAN DRUŽBE

ČLOVEKOVE PRAVICE

V Splošni deklaraciji človekovih pravic Združenih narodov in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin je zapisano, katere zahteve in pričakovanja ima mednarodna skupnost glede spoštovanja in
upoštevanja človekovih pravic.
CODE OF CONDUCT
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N AČ E LO PODJE T JA

 	Po vsem svetu spoštujemo, varujemo in podpiramo veljavne predpise za
zaščito človekovih in otrokovih pravic (v nadaljevanju človekove pravice) kot
temeljna in vsesplošno veljavna določila. Zavračamo vsakršno izkoriščanje
otroškega, prisilnega in obveznega dela ter vsako obliko modernega suženjstva in trgovine z ljudmi. To ne velja samo za sodelovanje znotraj našega
podjetja, temveč seveda tudi za ravnanje poslovnih partnerjev in ravnanje z
njimi.
M OJ PR I SPE VE K

 	Tudi kot zaposleni lahko prispevam k upoštevanju človekovih pravic. Človekove pravice spoštujem kot temeljno vodilo in budno pazim na kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo v mojem okolju.
	Če opazim namige na kršitve človekovih pravic v svojem poklicnem okolju,
poskrbim, da se te kršitve preprečijo oz. da prenehajo. Po potrebi em obvestim svojega nadrejenega ali kontaktno osebo, navedeno v 4. poglavju.

PRIMER

Odgovorni ste za nabavo določenega
blaga. Dobite namig, da so v proizvodnji dobavitelja zaposleni otroci ali da
zaposleni delajo v človeka nevrednih
pogojih (npr. so izpostavljeni nevarnostim za zdravje).

Poskrbite za ustrezne ukrepe in
obvestite svojega nadrejenega ter
pristojne službe za trajnostnost v
odnosih z dobavitelji. Naše podjetje
mora podrobneje preveriti poslovne
odnose s tem poslovnim partnerjem
in jih po potrebi prekiniti.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT ČLAN DRUŽBE

ENAKE MOŽNOSTI IN
ENAKO OBRAVNAVANJE

Enake možnosti in enako obravnavanje sta pomembna
temelja za pošteno, odkrito obravnavanje brez predsodkov. Podjetje MAN Truck & Bus spodbuja spoštljivo
in partnersko sožitje, raznolikost in toleriranje. Kajti
na ta način bomo lahko dosegli največjo produktivnost, konkurenčnost in inovativnost, kreativnost ter
učinkovitost.
CODE OF CONDUCT
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N AČ E LO PODJE T JA

 	Nudimo enake možnosti za vse.
	Nikogar ne diskriminiramo in ne dopuščamo diskriminacije na podlagi
etnične ali nacionalne pripadnosti, spola, vere, svetovnega nazora, starosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti, barve kože, politične usmerjenosti,
družbenega porekla ali ostalih zakonsko zaščitenih značilnosti. Spodbujamo
raznolikost, zavzemamo se za vključevanje in ustvarjamo okolje, ki spodbuja
individualnost vsakega posameznika v interesu podjetja.
	Naše sodelavce izbiramo, zaposlujemo in napredujemo v karieri na podlagi
njihove usposobljenosti in njihovih sposobnosti.
M OJ PR I SPE VE K

 	Spoštujem načela enakih možnosti in enakega obravnavanja ter vzpodbujam ljudi v svojem okolju k enakem ravnanju.
	Če opazim kršitve načel enakih možnosti in enakega obravnavanja (npr.
zapostavljanje, nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu), opozorim zadevne osebe na njihovo neustrezno ravnanje. V kolikor ne morem
neposredno vplivati na dogajanje, o dogodku obvestim kadrovski oddelek ali
stopim v stik s kontaktnimi osebami, navedenimi v 4. poglavju.

PRIMER

Od sodelavca, s katerim ste osebni
prijatelj, izveste, da je bil v njegovem
oddelku kandidat zavrnjen zaradi barve
kože, čeprav je bil najprimernejši kandidat za razpisano mesto.

Pomagajte pri razjasnitvi, tako
da o primeru obvestite pristojni kadrovski oddelek, ki bo lahko
poskrbel za primerne ukrepe.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT ČLAN DRUŽBE

SKLADNOST IN
VARNOST IZDELKOV
Nešteto ljudi se vsakodnevno srečuje z našimi izdelki in
storitvami. Dolžnost podjetja MAN Truck & Bus je, da v
čim večji meri izključi tveganja, slabosti in nevarnosti za
zdravje, varnost, okolje ter premoženje naših strank ali
tretjih oseb, ki izhajajo iz uporabe teh izdelkov in storitev.

N AČ E LO PODJE T JA

 	Zato ni samo zakonska dolžnost, ampak tudi naša zahteva, da se upoštevajo
zakonski in uradni predpisi ter interni standardi, ki veljajo za naše izdelke.
Naši izdelki ustrezajo zadevnemu stanju tehnike in so razviti v skladu z
zakonskimi določili. S procesi in strukturami se to zagotavlja neprestano in
sistemsko, prav tako kot nadzor vozil na terenu. Tukaj ne sprejemamo kompromisov. Skrbimo za to, da je pri morebitnih nastalih odstopanjih mogoče
pravočasno sprejeti ustrezne ukrepe.
M OJ PR I SPE VE K

 	Če ugotovim ali sumim, da naši izdelki morda predstavljajo nevarnost ali
da niso upoštevani predpisi, ukrepam. O primeru obvestim svojega nadrejenega in ustrezne službe v podjetju, na primer pooblaščenca za varnost
izdelkov na svojem področju.

CODE OF CONDUCT
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PRIMER

Stranka vas obvesti o težavah s tehniko v vozilu. Niste prepričani ali je
vzrok temu strankina napaka pri upravljanju ali gre za napako v proizvodnji
ali konstrukciji.

Sprožite pogovor o zadevi. Treba je
zagotoviti, da bo težava, za katero
je odgovorno podjetje MAN Truck
& Bus, odpravljena. Tudi strankine
napake pri upravljanju lahko zahtevajo odziv podjetja (npr. prilagoditev
navodil za uporabo ali izobraževanja
o uporabi).

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT ČLAN DRUŽBE

VARSTVO OKOLJA

MAN Truck & Bus je globalni ponudnik komercialnih vozil
in povezanih poprodajnih storitev. Pri tem se podjetje
zaveda svoje posebne odgovornosti za okolje.
CODE OF CONDUCT
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N AČ E LO PODJE T JA

 	Kot gospodarsko podjetje smo odgovorni za ekološko sprejemljivost in trajnost naših izdelkov, lokacij in storitev. Stavimo na ekološko sprejemljive,
napredne in učinkovite tehnologije ter jih vključujemo skozi celoten življenjski cikel naših izdelkov. Že med razvojem in proizvodnjo pazimo na pazljivo ravnanje z naravnimi viri, neprestano zniževanje učinkov na okolje in
upoštevanje zakonov in pravil o varovanju okolja.
	Poleg tega vedno znova ocenjujemo ekološko sprejemljivost izdelkov in
proizvodnih procesov ter jih po potrebi optimiziramo.
	Smo odgovoren član družbe in partner politike. Z obema iščemo dialog o
prihodnjih konceptih mobilnosti in energije ter o oblikovanju ekološkega trajnostnega razvoja.
M OJ PR I SPE VE K

 	V okviru svoje dejavnosti upoštevam interese varovanja okolja, z naravnimi
viri in energijo pa ravnam smotrno in varčno. Pazim, da imajo moje dejavnosti čim manjši negativen vpliv na okolje ter so skladne z zakoni in pravili o
varstvu okolja.

PRIMER

Opazite, da iz rezervoarja odteka večja
količina kemikalij in ponika v tla.

Nemudoma obvestite pristojnega
zaposlenega in ga opozorite na
težavo. Ne zanašajte se na to, da bo
to storil kdo drug.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT ČLAN DRUŽBE

DONACIJE,
SPONZORSTVO IN
DOBRODELNOST
Podjetje MAN Truck & Bus donira (finančna pomoč na
prostovoljni osnovi brez protistoritve) in sponzorira
(finančna pomoč na osnovi pogodbeno dogovorjene
protistoritve) z namenom pozitivnega zaznamovanja
našega ugleda in dojemanja v javnosti. Da ne pride do
konfliktov interesov in da se zagotovi enotno ravnanje v
podjetju, so donacije in sponzorstva dovoljena samo v
okviru zadevnega pravnega reda in v skladu z aktualnimi
internimi določili MAN Truck & Bus.

CODE OF CONDUCT

DONACIJE, SPONZORSTVO IN DOBRODELNOST

21

N AČ E LO PODJE T JA

 	Denarne in materialne donacije dajemo za naslednja področja: znanost, izobraževanje, sociala in kultura. Sponzorstva so poleg tega dovoljena še na
področju gospodarstva in športa.
	Donacije in sponzorstva dajemo samo v okviru transparentnega procesa
odobritve.
M OJ PR I SPE VE K

 	Če kakšno sponzorstvo smatram kot vredno podpore, se najprej obrnem na
odgovornega za sponzorstvo v podjetju.
	Donacije se izvajajo na transparenten način, to pomeni, da so namen, prejemnik donacije in potrditev finančne pomoči s strani prejemnika donacije
dokumentirani in dokazljivi. Upoštevam interne procese in ne dajem pobud
za donacije, ki bi lahko škodovale ugledu našega podjetja.

PRIMER

Lokalni politik vas kot zaposlenega
v podjetju MAN Truck & Bus prosi za
donacijo podjetja za volilno kampanjo.

Odklonite jo. Donacije je dovoljeno
podeliti samo po izvedbi predvidenega postopka odobritve. V tem
konkretnem primeru ni mogoče
podeliti dovoljenja, ker smernica koncerna MAN Truck & Bus o
obravnavanju donacij in sponzorstev izključuje politično motivirano
finančno pomoč, kot so donacije
strankam, institucijam ali politikom,
ki so blizu strankam.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT ČLAN DRUŽBE

KOMUNIKACIJA IN
TRŽENJE
Podjetje MAN Truck & Bus ceni jasno in odkrito komunikacijo z zaposlenimi, poslovnimi partnerji, delničarji
in investitorji, novinarji in ostalimi deležniki na pošten
in legalen način. Vsak naš zaposleni je pri komunikaciji
dolžan slediti internim pravilom, da se zagotovi enoten
in konsistenten nastop koncerna. Vsak naš zaposleni
spoštuje dosežke svojih sogovornikov in ceni njihov
poslovni in osebni ugled.

N AČ E LO PODJE T JA

 	Da pridobimo zaupanje strank, financerjev in ostalih deležnikov, pazimo na
enotno in jasno komunikacijo. Preden privolimo in izvedemo načrtovane
komunikacijske in tržne ukrepe, jih uskladimo s pristojnim oddelkom za
odnose z javnostjo in trženje.
M OJ PR I SPE VE K

	V javnosti ne dajem izjav o svojem podjetju in v primeru vprašanj vedno
opozorim na oddelek za odnose z javnostjo. Če dajem izjave na javnih,
strokovnih ali kulturnih prireditvah ali na spletu, dam vedeti, da gre izključno za moje osebno mnenje. O ustreznem ravnanju na socialnih omrežjih
se pozanimam v vodiču »MAN Truck & Bus Social Media Guideline«.

CODE OF CONDUCT
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PRIMER

Na spletu vidite komentar, v katerem
nekdo kritizira proizvodne metode v
Aziji, in veste, da so navedbe povsem
napačne.

Čeprav želite krivo prikazovanje
stvari nemudoma popraviti, stopite v
stik z oddelkom za odnose z javnostjo, saj se lahko ta izčrpno in primerno odzove na ta komentar.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT ČLAN DRUŽBE

ZASTOPANJE
POLITIČNIH INTERESOV
Politika in zakonodaja vplivata na gospodarske okvirne
pogoje za gospodarno ravnanje. Tudi podjetje MAN Truck
& Bus z udeležbo v trgovinskem prometu vpliva na družbo
in lahko v okviru zastopanja političnih interesov (lobiranje)
položaje podjetja ciljno vključi v procese odločanja (npr. v
primeru načrtovanega spreminjanja zakonodaje).
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N AČ E LO PODJE T JA

 	Z lobiranjem se ukvarjamo centralno in v skladu z načeli odkritosti, transparentnosti in odgovornosti. Nevtralnost pri obravnavanju političnih strank in
interesnih skupin je za nas samoumevna. Nepošteno vplivanje na politiko in
zakonodajo ni dovoljeno.
M OJ PR I SPE VE K

	Ne poskušam vplivati na politične odločitve v imenu podjetja, če za to nisem
pooblaščen. Če sem bil za to pooblaščen, pri izvajanju svojih nalog upoštevam ustrezne interne smernice.

PRIMER

Vaš znanec je poslanec v parlamentu.
Veste, da v parlamentu trenutno
razglabljajoo predlogu zakona, ki je
pomemben za podjetje MAN Truck &
Bus. Razmišljate, da bi stopili v stik z
znancem in mu pojasnili interese koncerna v zvezi s to načrtovano spremembo zakonodaje.

Ne pogovarjajte se o tej temi z znancem. Podjetje MAN Truck & Bus
izvaja lobiranje samo na centralno
koordiniran, odkrit in transparenten
način. Ustrezna kontaktna oseba za
takšne ukrepe lobiranja je oddelek
za odnose z javnostjo.

MAN TRUCK & BUS
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Integriteta, transparentnost in poštenost so odločilne vrednote pri pridobivanju verodostojnosti in zaupanja
v poslovnem okolju. Za podjetje
MAN Truck & Bus so zato še posebej
pomembni dosledno uresničevanje
zakonskih okvirnih pogojev, internih
smernic v koncernu in vrednot podjetja ter jasna komunikacija.
Sem spada tudi prodaja naših
izdelkov in storitev samo prek
pooblaščenih prodajnih poti.
Iz odgovornosti podjetja MAN Truck
& Bus kot poslovni partner v podrobnosti izhajajo naslednja načela:

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

KONFLIKTI INTERESOV

Potencialen konflikt interesov obstaja, če so zasebni
interesi zaposlenega v podjetju MAN Truck & Bus v navzkrižju ali lahko pridejo navzkriž z interesi podjetja MAN
Truck & Bus. Do takšnega konflikta interesov lahko pride
predvsem zaradi postranskih dejavnosti. Če zaposleni
svoje zasebne interese postavi pred interese podjetja,
lahko to škoduje podjetju MAN Truck & Bus.
CODE OF CONDUCT
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N AČ E LO PODJE T JA

 	Spoštujemo zasebne interese in zasebno življenje naših sodelavcev. Vendar
je za nas pomembno, da preprečimo konflikte med zasebnimi in poslovnimi
interesi ali tudi že samo prve znake, ki nakazujejo na njih. Svoje odločitve
sprejemamo izključno na podlagi objektivnih kriterijev in ne pustimo, da na
nas vplivajo zasebni interesi in odnosi.
M OJ PR I SPE VE K

 	Izogibam se že prvim znakom konflikta interesov in razkrijem vsakršen
dozdeven ali dejanski konflikt interesov svojemu nadrejenemu in po potrebi
tudi pristojnemu kadrovskemu oddelku. Skupaj poiščemo rešitev, ki ne škodi
interesom podjetja.

PRIMER

Šef vas prosi, da preverite ponudbe več
dobaviteljev plastičnih delov. Ugotovite,
da ena od najugodnejših ponudb prihaja iz podjetja dobrega prijatelja.

Obvestite svojega nadrejenega o
situaciji in razkrijte morebiten konflikt interesov. S svojim nadrejenim
se dogovorite o nadaljnjem postopku in po potrebi stopite v stik s
kontaktnimi osebami navedenimi v
4. poglavju.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

DARILA,
POGOSTITVE IN
POVABILA

Pozornosti, kot so darila, pogostitve in povabila, so v
poslovnih odnosih zelo razširjene. Dokler te pozornosti ostanejo v primernem okvirju in ne kršijo internih ter
zakonskih določil, jim ne gre ničesar očitati. V kolikor pa
takšne pozornosti presežejo ta okvir in se izkoriščajo za
vpliv na tretje osebe, je to lahko kaznivo.
CODE OF CONDUCT
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N AČ E LO PODJE T JA

 	V smernici koncerna o obravnavanju daril, pogostitev in povabil na prireditve
je določeno, katere pozornosti so primerne in katere kontrolne korake je
treba upoštevati pri prejemanju ter dajanju pozornosti.
M OJ PR I SPE VE K

 	Seznanim se s smernico koncerna o obravnavanju daril, pogostitev in povabil na prireditve ter jo striktno upoštevam.
	Pri svojem ravnanju preverim, ali v zvezi s tem obstajajo konflikti interesov
ali če lahko pride do njih.

PRIMER

Zaposleni pri dobavitelju vam podari
dragoceno darilo za rojstni dan, katerega po internih smernicah morda ne
smete sprejeti.

Tudi če mislite, da sprejetje darila
ne bi vplivalo na poslovne odnose,
ne smete spregledati veljavne smernice koncerna o obravnavanju daril,
pogostitev in povabil na prireditve.
Če ste v dvomih, ne sprejmite
darila. Če mislite, da bi bila zavrnitev darila napačno sprejeta, stopite
v stik s svojim nadrejenim in se z
njim dogovorite o rešitvi. V primeru
vprašanj stopite v stik s kontaktnimi
osebami Compliance, navedenimi v
4. poglavju.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

PREPOVED
KORUPCIJE
Korupcija je lahko velika težava v trgovinskem prometu.
Vodi do odločitev iz razlogov, ki so v nasprotju s stroko,
zavira napredek in inovacije, izkrivlja konkurenco ter
škodi družbi. Korupcija je prepovedana. Posledica so
lahko tako globe za podjetje MAN Truck & Bus, kakor tudi
kazensko-, civilno- in delovnopravne sankcije za zadevne
zaposlene.
N AČ E LO PODJE T JA

 	Ključ do našega uspeha je kakovost izdelkov in storitev našega podjetja. Ne
toleriramo korupcije. Finančne donacije poslovnim partnerjem, strankam ali
ostalim zunanjim tretjim osebam dopuščamo samo znotraj pravno dovoljenih okvirnih pogojev in določenih internih določil.
M OJ PR I SPE VE K

 	Nikoli ne podkupujem drugih in nikoli se ne pustim podkupiti, tako
neposredno ali posredno. Na lastno odgovornost se pozanimam o internih
določilih, preden izročim ali sprejmem darila, izrečem ali sprejmem povabila
in pogostitve.
	Če dobim namige glede korupcije, o tem nemudoma obvestim eno od kontaktnih oseb Compliance, navedenih v 4. poglavju.

CODE OF CONDUCT

PREPOVED KORUPCIJE

33

PRIMER

V podjetjuj MAN Truck & Bus ste
odgovorni za prodajo in želite preseči
letošnji cilj pri prometu. Pripravite
ponudbo za razpisano veliko naročilo
potencialne stranke. Pristojna oseba, ki
nosi odločitve pri stranki, vam ponudi,
da bo za primerno denarno nadomestilo za trud vplivala na dodelitev
naročila v korist podjetja MAN Truck
& Bus.

Strankina zahteva predstavlja
koruptivno ravnanje. Nemudoma
obvestite svojega nadrejenega in
pristojno kontaktno osebo Compliance (glejte 4. poglavje).

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

OBRAVNAVANJE
FUNKCIONARJEV IN
MANDATARJEV
Pri obravnavanju funkcionarjev ali mandatarjev, vlad,
upravnih organov in ostalih javnih ustanov pogosto veljajo posebni pravni pogoji, pri čemer imajo že posamezne
kršitve hude posledice in lahko podjetje MAN Truck & Bus
za stalno izločijo iz dodeljevanja javnih naročil.

N AČ E LO PODJE T JA

 	Naši stiki s funkcionarji in mandatarji se ravnajo strogo po pravu in zakonih
ter ustreznih internih določilih, da ne pride do konfliktov interesov in korupcije. Prav tako ne ponujamo nobenih »Facilitation Payments«, torej plačil
funkcionarjem, zaradi katerih bi ti pospešili rutinska uradna dejanja.
M OJ PR I SPE VE K

 	Zavedam se, da pri obravnavanju javnih naročnikov veljajo posebej stroga
pravila, zato se pozanimam o njih. V primeru vprašanj se obrnem na kontaktne osebe Compliance, navedene v 4. poglavju.
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PRIMER

Veste, da nek urad načrtuje razpis
velikega naročila. Premišljujete o tem,
da bi za razpis pristojnega zaposlenega na uradu, ki ga poznate od prejšnjega projekta, prosili, da razpis oblikuje
tako, da bi na njem zmagalo podjetje
MAN Truck & Bus.

Takoj prenehajte razmišljati o svoji
nameri. Takšno vplivanje bi bilo
nelegalno.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

SVETOVALCI IN
POSREDNIKI
MAN Truck & Bus v nekaterih poslovnih enotah pri uvajanju in/ali urejanju poslovnih odnosov, ki temeljijo na
prodaji, vključuje zunanje svetovalce, ki v interesu ali po
pooblastilu podjetja MAN Truck & Bus na različne načine
pomagajo pri prodaji. Zaradi manjkajoče pripadnosti
koncernu ni zagotovljeno, da ti svetovalci sledijo visokim
etičnim načelom ravnanja podjetja MAN Truck & Bus.
Da je tveganje, da bi bil honorar, plačan s strani podjetja
MAN Truck & Bus, uporabljen kot korupcijsko sredstvo,
potrebno znižati na minimum, je pri obravnavanju svetovalcev treba ravnati previdno. Tudi kršitve zakona s strani

takšnih svetovalcev lahko škodijo dobremu imenu podjetja MAN Truck & Bus in celo vodijo do prevzema odgovornosti podjetja do tretjih oseb ter do plačil visokih kazni.
N AČ E LO PODJE T JA

	Svetovalce najemamo samo v skladu z zakonskimi okvirnimi pogoji in
določili smernice koncerna o vključevanju poslovnih partnerjev s posredniško in/ali reprezentativno funkcijo.
	Na ta način zagotovimo, da se honorarji izplačajo samo za dejansko opravljene svetovalne in posredniške storitve ter da so v primernem razmerju
glede na opravljeno storitev.

CODE OF CONDUCT

SVETOVALCI IN POSREDNIKI

37

M OJ PR I SPE VE K

	Pred dodelitvijo pooblastila in pred izplačilom skrbno in v skladu s postopkom, ki je predpisan v smernici koncerna o vključevanju poslovnih partnerjev s posredniško in/ali reprezentativno funkcijo, preverim integriteto potencialnih svetovalcev in posrednikov.
	Prepričam se, da pogodbe, za katere sem odgovoren, vzdržijo pravno
in ekonomsko preverjanje tudi glede na primerljive pogodbe z drugimi
posredniki.

PRIMER

Podjetje MAN Truck & Bus se udeleži
javnega razpisa. Posrednik stopi do
vas in vam pove, da lahko za dodatno
provizijo za posredovanje zagotovi, da
bo naročilo dodeljeno podjetju MAN
Truck & Bus.

Če sprejmete dodatno provizijo
za posredovanje in posrednik to
provizijo uporabi kot sredstvo za
podkupovanje, da bo naročilo dodeljeno podjetju MAN Truck & Bus,
lahko zagrešite kaznivo dejanje. Da
izključite to tveganje, morate na
podlagi določil smernice koncerna
o vključevanju poslovnih partnerjev s posredniško in/ali reprezentativno funkcijo preveriti resnost
posrednika.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

PREPOVED PRANJA
DENARJA IN
FINANCIRANJA
TERORIZMA
V skorajda vseh državah sveta obstajajo zakoni proti
pranju denarja in financiranju terorizma. Pranje denarja
nastopi, ko se denar ali druga premoženjska sredstva,
ki neposredno ali posredno izvirajo iz kaznivih dejanj,
prenesejo v legalen gospodarski krog in se prikrije njihov izvor. Financiranje terorizma nastopi, ko se denar ali
druga sredstva zagotovijo za teroristična kazniva dejanja

ali za podporo terorističnim združbam. Za odgovornost
zaradi pranja denarja ni pogoj, da bi udeleženi vedel, da
se z zadevnim pravnim poslom ali zadevnim nakazilom
pere denar. Že nenamerno sodelovanje pri pranju denarja
ima lahko za posledico občutne kazni za vse udeležene.
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N AČ E LO PODJE T JA

	Skrbno preverjamo identiteto strank, poslovnih partnerjev in ostalih tretjih oseb, s katerimi želimo poslovati. Naš odkrit cilj je vzdrževanje poslovnih
odnosov le z resnimi partnerji, katerih poslovna dejavnost je skladna z
zakonskimi predpisi in katerih obratni kapital je legitimnega izvora.
	Prispela plačila takoj dodelimo ustreznim storitvam in jih vknjižimo. Skrbimo
za transparentne in odkrite plačilne tokove.
M OJ PR I SPE VE K

	Ne sprejemam ukrepov, ki bi lahko kršili domače ali tuje predpise glede
pranja denarja.Sem pozoren in raziščem sumljivo ravnanje strank, poslovnih
partnerjev ter drugih tretjih oseb. Če obstajajo namigi, ki lahko utemeljijo
takšen sum, se nemudoma obrnem na pooblaščenca za pranje denarja ali
eno od kontaktnih oseb Compliance, navedenih v 4. poglavju.
	Na svojem področju odgovornosti pri transakcijah in sklepanju pogodb
upoštevam vse potrebne predpise glede beleženja in knjigovodstva.

PRIMER

Stranka podjetja MAN Truck & Bus, ki
je plačala previsok znesek, prosi, da se
vračilo ne izvede z bančnim nakazilom
na njen prvoten poslovni račun, temveč
z nakazilom na bančni račun v Švici ali
s plačilom v gotovini.

Takšna prošnja zahteva pojasnilo.
Ne sprejmite predloga takoj, temveč
vprašajte stranko, zakaj zneska ni
mogoče vrniti po enaki poti, kot je
potekalo prvotno plačilo. Posvetujte
se s kontaktnimi osebami Compliance, navedenimi v 4. poglavju.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

KNJIGOVODSTVO
IN FINANČNO
POROČANJE
Samo z ustreznim knjigovodstvom in pravilnim finančnim
poročanjem lahko podjetje MAN Truck & Bus v javnosti,
pri svojih delničarjih in poslovnih partnerjih pridobi ter
ohrani zaupanje. Nepravilnosti imajo lahko težke posledice za podjetje in tudi za odgovorne osebe.

N AČ E LO PODJE T JA

	Strogo upoštevamo zakonske okvirne pogoje za ustrezno knjigovodstvo
in finančno poročanje. Transparentnost in pravilnost sta za nas najvišji
zapovedi. V tem smislu vse udeležence kapitalskega trga redno obveščamo
o aktualnem finančnem položaju ter potekanju poslovanja. V skladu z roki
objavljamo naše periodične zaključne račune, ki so izdelani v skladu z
državnimi in mednarodnimi predpisi glede finančnih poročil.
M OJ PR I SPE VE K

	Na svojem področju odgovornosti organiziram procese tako, da lahko
knjigovodstvo pravilno in pravočasno evidentira vse poslovne finančne
podatke. V primeru vprašanj glede pravilnega evidentiranja podatkov se
obrnem na svojega nadrejenega ali na pristojni oddelek za finance.
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PRIMER

Nujno potrebujete novo delovno sredstvo. Vendar pa je proračun v vašem
oddelku za tekoče poslovno leto že
izčrpan. Razmišljate, da bi napravo
vseeno nabavili in stroške vknjižili
naslednje poslovno leto, ko bo proračun spet poln.

Prosimo, ne delajte tega. Dogodek je
treba vedno vknjižiti tedaj, ko nastane. Neustrezna knjiženja imajo
lahko težke posledice za podjetje in
posameznega zaposlenega.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

DAVKI IN
CARINSKE DAJATVE
Zaradi naših aktivnosti po vsem svetu in pri odpiranju
novih trgov moramo upoštevati najrazličnejša zakonska
pravila mednarodnega gospodarskega prava, davčnega
prava in carinskega prava. Z upoštevanjem davčnopravnih
in carinskopravnih predpisov pridobimo zaupanje strank
in finančnih uradov ter zaupanje javnosti. Nepravilnosti imajo lahko za posledico veliko finančno škodo ter
veliko škodo na ugledu za podjetje MAN Truck & Bus in
tudi odgovorni zaposleni mora računati z negativnimi
posledicami.
N AČ E LO PODJE T JA

	Zavedamo se svoje družbene odgovornosti pri izpolnjevanju davčnih in
carinskih obveznosti in se izrecno zavezujemo k upoštevanju državnih in
mednarodnih pravnih predpisov.
M OJ PR I SPE VE K

	Na svojem področju odgovornosti oblikujem interne strukture in procese na
takšen način, da so davki in carinske dajatve, ki jih zadevne družbe koncerna morajo plačati, ugotovljeni v celoti, pravilno in v skladu z roki, evidentirani v poročilu in plačani pristojnim finančnim uradom.
	Če v svojem poslovnem okolju opazim namige na kršitve davčnih in
carinskih predpisov, se poslužim vseh možnosti, da preprečim oz. prekinem te kršitve. Če to ni mogoče, se obrnem na ustrezno kontaktno osebo na
področju davkov in carine.
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PRIMER

Odgovorni ste za evidentiranje
določenih poslovnih dogodkov v trgovinskopravne zaključne račune, kot
so skupni materialni stroški (stroški
vzdrževanja) in stroški proizvodnje.
Nek projekt zgodaj presega določene
kontrolne kazalnike. Iz tega razloga
iz knjigovodstva dobite navodilo za
knjiženje stroškov vzdrževanja, čeprav
gre brez dvoma za investicijo in s tem
za stroške proizvodnje, ki jih je treba
nujno kapitalizirati.

V vsakem primeru knjižite v skladu
z zakonskimi določili. Računovodstvo mora vse poslovne dogodke
evidentirati v skladu s trgovinskopravnimi in davčnimi predpisi, saj
je računovodstvo osnova za davčno
napoved. Napake v računovodstvu
lahko vodijo do nepravilnih davčnih
napovedi in težkih davčno- in
carinskopravnih posledic za podjetje
in odgovornega zaposlenega.

MAN TRUCK & BUS

44

NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

CODE OF CONDUCT

POŠTENA IN PROSTA KONKURENCA

45

POŠTENA IN PROSTA
KONKURENCA
Poštena in prosta konkurenca je zaščitena z veljavnimi
zakoni o zaščiti konkurence in kartelov. Z upoštevanjem
teh zakonov se zagotovi, da na trgu ne prihaja do izkrivljanja konkurence – v dobrobit vseh udeležencev na trgu.
Prepovedani so predvsem dogovori in dogovorjeni načini
ravnanja med konkurenti, katerih namen je preprečiti ali
omejiti prosto konkurenco. Prepovedano je tudi zlorabiti
prevladujoč položaj na trgu. Takšna zloraba se lahko kaže
na primer v različnem obravnavanju strank brez objektivne upravičenosti (diskriminacija), odrekanju dobavljanja, uveljavljanju neprimernih nabavnih ali prodajnih
cen in pogojev ali v poslih brez objektivne upravičenosti
za zahtevano dodatno storitev. Za konkurenco neugodno
ravnanje ne škodi samo dobremu imenu podjetja MAN
Truck & Bus, temveč ima lahko za posledico tudi občutne
globe in kazni.
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N AČ E LO PODJE T JA

	Posle opravljamo izključno po načelu učinkovitosti in na podlagi tržnega
gospodarstva ter proste, neovirane konkurence. Z veseljem se pomerimo z
našimi konkurenti in pri tem vedno sledimo pravu in zakonom ter etičnim
načelom.
	S konkurenti, dobavitelji ali strankami ne sklepamo dogovorov, ki bi škodovale konkurenci. Čeprav ima podjetje MAN Truck & Bus trenutno vodilni
položaj na trgu, ga ne zlorabljamo.
	Pri obravnavanju naših pooblaščenih prodajnih partnerjev upoštevamo
specifične kartelnopravne okvirne pogoje za prodajne sisteme.
M OJ PR I SPE VE K

	Pri vsakem stiku s konkurenti pazim, da ne sprejemam ali posredujem
nobenih informacij, iz katerih bi bilo mogoče sklepati o trenutnem ali prihodnjem poslovnem ravnanju dajalca informacij.
	V pogovorih ali pri drugih stikih s konkurenti se izogibam temam, ki so za
konkurente med seboj pomembne. Sem med drugim spadajo cene, oblikovanje cen, poslovni načrti, stopnje razvoja ali dobavni roki.
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PRIMER

Na sejmu se pogovarjate z zaposlenim pri konkurentu. Po nekaj časa
opazite, da vaš sogovornik poskuša
iz vas izvabiti informacije o nadaljnjih
poslovnih načrtih podjetja MAN Truck
& Bus. V povračilo vam sogovornik
ponudi, da bo tudi sam izdal ustrezne
informacije o svojem podjetju.

Sogovorniku takoj in na nedvoumen način pojasnite, da se z njim
ne boste pogovarjali o teh temah.
Takšen pogovor bi – razen nedovoljenega izdajanja poslovnih skrivnosti – predstavljal kršitev veljavnih
zakonov o zaščiti konkurence in
kartelov ter bi lahko imel drastične
posledice tako za vas osebno in
podjetje MAN Truck & Bus kot tudi
za vašega sogovornika in njegovo
podjetje. Nemudoma obvestite svojega nadrejenega, v 4. poglavju
navedeno kontaktno osebo Compliance in se z njo pogovorite o nadaljnjem ukrepanju.
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NABAVA

Podjetje MAN Truck & Bus je pri svoji poslovni dejavnosti
pogodbeno povezan s številnimi dobavitelji in ponudniki
storitev.
CODE OF CONDUCT
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N AČ E LO PODJE T JA

	Dobavitelje in ponudnike storitev skrbno izbiramo po objektivnih kriterijih.
	Ob nakupu izdelkov in storitev vključimo pristojne oddelke v skladu z
zadevnimi načeli nabave.
M OJ PR I SPE VE K

	Brez objektivnega razloga ne favoriziram nekega dobavitelja ali ponudnika
storitev in se izogibam vsakršnemu konfliktu interesov.
	Ne kupujem izdelkov ali storitev, ne da bi se prej pozanimal o tržišču in
alternativnih ponudnikih. Pri tem upoštevam potrebna načela nabave in
zgodaj vključim pristojni nabavni oddelek v proces nabave.

PRIMER

Postanete pozorni na to, da želi zaposleni v podjetju MAN Truck & Bus v
nasprotju z veljavnimi načeli nabave
pooblastiti dobavitelja, ne da bi vključil
pristojni nabavni oddelek.

Obrnite se na pristojni nabavni oddelek ali na kontaktne osebe, navedene v 4. poglavju, da se zagotovi,
da bo izbrana ponudba, ki je za koncern najbolj ekonomična.
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NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

KONTROLA IZVOZA
Čezmejni trgovinski promet je v okviru kontrole izvoza
podvržen prepovedim, omejitvam, pridržkom dovoljenja in
ostalim nadzornim ukrepom. Določilom prava o kontroli
izvoza so poleg blaga podvržene tudi tehnologije in programska oprema. Poleg dejanskega izvoza so pri tem vključeni tudi začasni izvozi, na primer odnašanje predmetov
in tehničnih risb s seboj na poslovna potovanja, prav tako
tehnični prenosi, na primer e-pošta ali storitve v oblaku.
Ne glede na postopek dobave je še naprej prepovedano
poslovanje z osebami ali podjetji, ki so navedena v sankcijskih seznamih.

N AČ E LO PODJE T JA

	Upoštevamo vse predpise za uvoz in izvoz blaga, storitev in informacij.
M OJ PR I SPE VE K

	Pri odločitvah o uvozu in izvozu izdelkov in storitev posebej preverim, ali je
ta odločitev morda podvržena kontroli izvoza. V primeru dvomov se posvetujem z oddelkom, pristojnim za carinsko in mednarodno gospodarsko pravo.
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PRIMER

Od potencialne stranke, ki želi podjetju MAN Truck & Bus dodeliti naročilo, dobite povpraševanje za
dobavo izdelkov v državo, ki je morda
definirana kot država, ki je podvržena
embargu.

S pristojnim oddelkom razjasnite, katere omejitve izvoza (npr.
embargo Združenih narodov) veljajo za državo, kamor bi se izvedla
dobava, in ne sklepajte nobenih
pogodb, ki bi podjetje MAN Truck &
Bus obvezovale k izvozu v to državo,
preden se zadeva v celoti ne preveri.
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NAŠA ODGOVORNOST KOT POSLOVNI PARTNER

PREPOVED POSLOVANJA
NA PODLAGI NOTRANJIH
INFORMACIJ
Zakonska določila (v Evropi predvsem uredba o zlorabi
trga (MMVO)) prepovedujejo koriščenje ali posredovanje notranjih informacij pri nakupu ali odprodaji delnic,
drugih vrednostnih papirjev ali finančnih inštrumentov.
Enako velja za priporočila tretjim osebam, napeljevanje
tretjih oseb k poslovanju na podlagi notranjih informacij
ali nezakonito razkrivanje notranjih informacij. Določila
zadevnega državnega sveta lahko določajo nadaljnje
prepovedi. Notranje informacije so podrobne informacije o razmerah tajnega značaja, ki bi bile primerne,
da v primeru razkritja v veliki meri vplivajo na borzno
kotacijo zadevnega vrednostnega papirja, npr. delnice
podjetij MAN Truck & Bus ali Volkswagen, ali finančnega
inštrumenta.

N AČ E LO PODJE T JA

	Notranje informacije, odločujoče za borzno kotacijo, obravnavamo v skladu
z določili prava o kapitalskih trgih in ne toleriramo poslovanja na podlagi
notranjih informacij. Poznavanje notranje relevantnih načrtov in postopkov
smemo koristiti samo znotraj podjetja in z upoštevanjem veljavnih internih
določil podjetja ter jih ne smemo posredovati nekomu od zunaj, vključno
članom družine (npr. zakonskemu partnerju).
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M OJ PR I SPE VE K

	Na podlagi notranjih informacij ne bom sklepal poslov in tretjim osebam
dajal ustreznih priporočil oz. jih napeljeval k temu. Poleg tega ne bom razkrival nobenih notranjih informacij, razen v primeru, ko to poteka v okviru
običajnega opravljanja mojih poklicnih nalog in z upoštevanjem zadevnih
veljavnih internih določil podjetja. Seznanil se bom z ustreznimi internimi
določili podjetja.
	Če imam dostop do notranjih informacij, ne kupujem in odprodajam nobenih
vrednostnih papirjev ali finančnih inštrumentov s koriščenjem notranjih
informacij. To ne zadeva samo trgovanja z delnicami podjetja MAN Truck
& Bus oz. podjetij koncerna Volkswagen, ki kotirajo na borzi, ali ustreznih
derivatov, temveč načeloma trgovanje z vsakim vrednostnim papirjem oz.
finančnim inštrumentom (torej npr. tudi s tistimi od dobaviteljev).

PRIMER

Pri svojem delu pri podjetju MAN Truck
& Bus ste zvedeli, da bo koncern Volkswagen kmalu oznanil dokup novega
podjetja. Veste, da dober prijatelj trenutno razmišlja o prodaji svojih delnic
podjetja Volkswagen. Ker bo po opravljenem dokupu nove poslovne enote
vrednost delnice podjetja Volkswagen
verjetno narasla, premišljujete, da bi
svojega prijatelja opozorili, naj še nekaj
časa počaka s prodajo delnic.

Svojemu prijatelju pod nobenim
pogojem ne dajajte namiga. Ker
so informacije, ki so vam znane in
niso javne, notranje informacije,
ne smete tega znanja pod nobenim
pogojem deliti z drugimi osebami. Z
neposrednim ali posrednim posredovanjem tega znanja bi storili kaznivo dejanje.
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Zaščita zdravja vsakega posameznega zaposlenega in skrb za
njegovo zdravje je v lastnem interesu
podjetja MAN Truck & Bus.
Zaščita in varnost veljata tudi za
podatke o zaposlenih in strank ter za
specifično praktično znanje podjetja
in obratna sredstva.
Iz odgovornosti na delovnem mestu
v podrobnosti izhajajo naslednja
načela za MAN Truck & Bus:
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NAŠA ODGOVORNOST NA DELOVNEM MESTU

VARNOST PRI DELU
IN ZAŠČITA ZDRAVJA

Podjetje MAN Truck & Bus zelo resno jemlje svojo odgovornost za varnost in zdravje svojih zaposlenih. Zagotavljamo zaščito pri delu in zaščito zdravja v okviru zadevnih
veljavnih državnih določil ter na osnovi politike zaščite
zdravja in zaščite pri delu v podjetju.
CODE OF CONDUCT
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N AČ E LO PODJE T JA

	Z neprestanim izboljševanjem delovnih pogojev in z različnimi preventivnimi
ukrepi in ukrepi za promoviranje zdravja ohranjamo in spodbujamo zdravje,
storilnost in zadovoljnost zaposlenih na delovnem mestu.
M OJ PR I SPE VE K

	Upoštevam predpise za zaščito pri delu in zaščito zdravja. Nikoli ne ogrožam
zdravja in varnosti svojih sodelavcev ali poslovnih partnerjev. V okviru svojih
pooblastil poskrbim za vse primerne in zakonsko predpisane ukrepe, s katerimi zagotovim, da moje delovno mesto vedno omogoča varno delo. S prostovoljnim uveljavljanjem preventivnih ukrepov in ukrepov za promoviranje
zdravja aktivno prispevam k ohranjanju in spodbujanju svojega zdravja.

PRIMER

Ugotovite, da ima nek stroj v vašem
oddelku očitno okvaro elektronike.

Na viden način zaustavite stroj in
obvestite pristojnega nadrejenega.
Ni dovoljeno in je hkrati nevarno, če
sami popravljate električne naprave.
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VARSTVO PODATKOV

V namene zaščite zasebne sfere obstajajo posebna
zakonska določila za ravnanje z osebnimi podatki. Pridobivanje, shranjevanje, obdelovanje in ostala uporaba
osebnih podatkov načeloma zahtevajo privolitev zadevne
osebe, pogodbeno ureditev ali kakšno drugo zakonsko
osnovo.
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N AČ E LO PODJE T JA

	Varujemo osebne podatke zaposlenih, bivših zaposlenih, strank, dobaviteljev
in ostalih zadevnih oseb.
	Osebne podatke zbiramo, pridobivamo, obdelujemo, uporabljamo in shranjujemo samo v skladu z zakonskimi določili.
M OJ PR I SPE VE K

	Upoštevam, da je pridobivanje, shranjevanje, obdelovanje in ostalo
koriščenje osebnih podatkov dovoljeno samo s privolitvijo zadevne osebe,
pogodbeno ureditvijo ali kakšno drugo zakonsko osnovo.
	Vse komponente obdelave informacij morajo biti zaščitene tako, da je zagotovljena zaupnost, integriteta, razpoložljivost, dokazljivost in bremenitev
občutljivih informacij ter da je preprečena nepooblaščena notranja in
zunanja uporaba.
	V primeru dvomov se obrnem na svojega nadrejenega ali na pooblaščenca
za varstvo podatkov oz. koordinatorja za varstvo podatkov.

PRIMER

Za podjetje MAN Truck & Bus ste organizirali seminar z zunanjimi udeleženci
in v ta namen prejeli osebne podatke
udeležencev. Sodelavec iz prodaje vas
prosi za posredovanje naslovov.

Teh podatkov ne posredujte brez
posveta s svojim nadrejenim oz.
pooblaščencem za varstvo podatkov
oz. koordinatorjem za varstvo podatkov. Podatke je dovoljeno uporabiti
samo za tisti namen, za katerega so
bili podani.
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VARNOST IN ZAŠČITA
INFORMACIJ, ZNANJA
IN INTELEKTUALNA
LASTNINA
Podjetje MAN Truck & Bus ima v lasti mednarodno zaščitene patente in poleg tega razpolaga z obsežnimi industrijskimi in poslovnimi skrivnostmi ter tehničnim praktičnim
znanjem. To znanje je temelj našega poslovnega uspeha.
Nepooblaščeno posredovanje tovrstnega znanja lahko
povzroči veliko škodo podjetju MAN Truck & Bus in ima
lahko delovno-, civilno- in kazenskopravne posledice za
zadevnega zaposlenega.

N AČ E LO PODJE T JA

	Zavedamo se vrednosti lastnega internega praktičnega znanja in ga skrbno
varujemo.
	Priznavamo intelektualno lastnino konkurentov, poslovnih partnerjev in ostalih tretjih oseb.
M OJ PR I SPE VE K

	Skrbno ravnam z vsemi informacijami MAN Truck & Bus ter koncerna Volkswagen in jih ne posredujem naprej brez pooblastila. Pri tem pazim predvsem na informacije, ki zadevajo tehnično praktično znanje, patente ter
industrijske in poslovne skrivnosti.
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PRIMER

Udeleženi ste pri razvoju inovativne
tehnologije. Svoj nov proizvod boste
predstavili na različnih lokacijah podjetja MAN Truck & Bus in želite zaradi
predstavitve vzeti s seboj svoj prenosni
računalnik, na katerem so shranjeni ustrezni dokumenti. Med potjo do
posameznih lokacij, na letalu ali vlaku,
nameravate še enkrat preleteti te
dokumente.

Prepričajte se, da ne more nihče
izvedeti občutljivih informacij,
ki pripadajo podjetju MAN Truck
& Bus. Sicer lahko to privede do
hudega podrejenega konkurenčnega
položaja. Tovrstnih informacij ne
kažite na krajih, kjer lahko tretje
osebe te informacije vidijo ali si jih
zapomnijo.
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VARNOST IT

Informacijske tehnologije (IT) oziroma elektronske
obdelave podatkov (EOP) ni mogoče odmisliti iz vsakdanjega dela v MAN Truck & Bus, vendar pa skriva veliko
tveganj. Med njih spadajo predvsem oviranje obdelave
podatkov zaradi škodljivih programov (virusi), izguba
podatkov zaradi napake v programu ali zloraba podatkov
(npr. s strani hekerjev).
CODE OF CONDUCT
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N AČ E LO PODJE T JA

Pazimo na varnost IT in EOP ter upoštevamo veljaven pravilnik.
M OJ PR I SPE VE K

	Seznanim se z veljavnim pravilnikom o varnosti IT in upoštevam njegova
določila. Zavedam se, da nešifrirana izmenjava podatkov (npr. po e-pošti ali
na ključku USB) ni varno komunikacijsko sredstvo.

PRIMER

Ste na poti in na razgovoru prejmete
ključek USB za izmenjavo dokumenta.

Uporabljajte samo podatkovne nosilce ali sisteme za izmenjavo podatkov, ki jih zagotovi podjetje MAN
Truck & Bus, ter ravnajte v skladu
z določili o klasifikaciji informacij.
Naj vam dokument pošljejo npr. po
e-pošti. Vendar pa nikoli ne odpirajte e-pošte in njenih prilog, ki se
vam zdi sumljiva ali jo dobite od
neznane osebe; tako preprečite, da
bi v omrežje podjetja vdrla škodljiva
programska oprema.

MAN TRUCK & BUS

64

NAŠA ODGOVORNOST NA DELOVNEM MESTU

RAVNANJE S
PREMOŽENJEM
PODJETJA
Materialno in nematerialno premoženje podjetja MAN
Truck & Bus služi za podporo našim zaposlenim pri doseganju poslovnih ciljev podjetja in ga je dovoljeno uporabljati vsamo v okviru internih določil podjetja.

N AČ E LO PODJE T JA

	Pazimo na materialno in nematerialno premoženje podjetja MAN Truck &
Bus in ga ne uporabljamo za namene, ki niso v skladu s podjetjem.
M OJ PR I SPE VE K

	Upoštevam interna pravila podjetja in pazljivo ter skrbno ravnam s premoženjem podjetja.
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PRIMER

Vaš nogometni klub čez vikend načrtuje prevoz ekipe. Trener vas vpraša,
ali kot zaposleni v podjetju MAN Truck
& Bus lahko organizirate predstavitveni
avtobus iz voznega parka podjetja MAN
Truck & Bus.

Predstavitvene avtobuse lahko pod
običajnimi tržnimi pogoji praviloma
najamejo tudi zaposleni v podjetju
MAN Truck & Bus. Poslovnih vozil
ne smete brezplačno uporabljati niti
v zasebne namene niti jih ponuditi
tretjim osebam.
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Po potrebi vam notranje in zunanje
službe nudijo podporo pri ravnanju s
Kodeksom Ravnanja (Code of Conduct). Poleg tega veljajo v celotnem
koncernu ostale lastne dolžnosti in
načela. Vse smernice skupine MAN
Truck & Bus so na voljo na spletnem
mestu MAN House of Policies:
https://hop.man.lan/
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Predstavništvo delojemalcev
	Priznavamo osnovno pravico vseh zaposlenih do združevanja v sindikate in
predstavništev delojemalcev.
	Opredeljujemo se za odkrito in zaupanja vredno sodelovanje s predstavništvom delojemalcev, vodenje konstruktivnega dialoga in prizadevanje za
pošteno kompenzacijo interesov. Profesionalno obnašanje do predstavništva
delojemalcev, ki ne dopušča favoriziranja ali zapostavljanja, je sestavni del
strukture podjetja MAN Truck & Bus.
	Zagotavljanje prihodnosti podjetja MAN Truck & Bus in zaposlenih poteka
v duhu kooperativnega reševanja sporov in socialne obveze na osnovi in s
ciljem gospodarske in tehnološke konkurenčnosti. Gospodarnost in zagotovitev službe sta enakovredna in skupna cilja.

Pomoč/kontakt
	Naša prva kontaktna oseba v primeru vprašanj ali negotovosti o kodeksu
Code of Conduct je nadrejeni. Obenem se lahko vsak od nas zaupno obrne
na uslužbenca »Chief Compliance Officer« (Uradnik za skladnost poslovanja)
in uslužbence Compliance Officer v posamezne gospodarske družbe ter na
centralno službo Compliance Helpdesk:
E-pošta: compliance.helpdesk@man.eu
Telefon: +49 89 36098-555
	Poleg tega imamo v primeru vprašanj na razpolago ostale interne službe
podjetja, kot so kadrovski oddelek, predstavništvo delojemalcev ali zadevni
strokovni oddelek.
	Pritožbe lahko v okviru obstoječih pravil podjetja naslovimo na svojega nadrejenega, svojo pristojno kontaktno osebo za skladnost poslovanja, svoj
pristojni kadrovski oddelek ali drugo pristojno strokovno službo.
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	Poleg tega, če sumimo na krišitev predpisov, lahko to zaupno prijavimo
direktno našim sodelavcem na TRATONov urad za preiskovanje (TRATON
Investigation Office). Skupaj s pristojno preiskovalno skupino podjetja MAN
Truck & Bus bo poskrbljeno, da bodo opravljene temeljite in ustrezne preiskave. Več informacij o programih za prijavo kršitev podjetja MAN Truck &
Bus, da storimo to zaupno, anonimno in kadarkoli, na spletni strani podjetja
MAN Truck & Bus: www.man.eu/speakup
Ostale informacije najdem na spletni strani MAN Truck & Bus Global
Corporate:
www.man.eu/compliance
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Samopreizkus
	Če sem kdaj negotov, ali je moje ravnanje v skladu z načeli našega Kodeksa
ravnanja (Code of Conduct), si moram postaviti naslednja vprašanja:

1. Sem pri svoji odločitvi upošteval vse odločilne interese in jih
ustrezno pretehtal? (preizkus strokovnosti)

2. Imam občutek, da se s svojo odločitvijo gibljem v okviru zakonskih
in notranjih določil? (preizkus legalnosti)

3. Stojim za svojo odločitvijo, ko ta pride na dan? (preizkus
nadrejenega)

4. Zagovarjam dejstvo, da se po vsem podjetju v primerljivih primerih
sprejemajo enake odločitve? (preizkus posploševanja)

5. Še naprej menim, da so moje odločitve pravilne, če bi jih moralo
podjetje zagovarjati v javnosti? (preizkus javnosti)

6. Bi kot zadevna oseba sprejel svojo lastno odločitev? (preizkus
zadevnosti)

7. Kaj bi moja družina porekla o moji odločitvi? (drugo mnenje)
	V kolikor sem na vprašanja 1–6 odgovoril z »da« in bi tudi na 7. vprašanje
odgovoril pozitivno, se moje ravnanje najverjetneje sklada z našimi načeli.
Če še imam vprašanja ali dvome, se obrnem na posvetovalna mesta, navedena v tem poglavju.
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Najnovejša izdaja kodeksa Code of Conduct:
Najnovejšo izdajo kodeksa Code of Conduct najdete v intranetu koncerna na www.man.eu/codeofconduct
Pred uveljavitvijo kodeksa Code of Conduct 1.0 skupine MAN Truck &
Bus SE je veljala različica 2.1 kodeksa koncerna MAN SE.
Zaradi lažje berljivosti se pri imenovanju oseb vedno uporablja moški
spol. Seveda pa vse, kar je napisano, v enaki meri velja za osebe
kateregakoli spola.
© MAN Truck & Bus SE
Governance, Risk & Compliance
Dachauer Straße 667
80995 Munich
Nemčija (Germany)
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