Кодекс поведінки компанії Boeing
Кодекс поведінки компанії Boeing визначає основи правил поведінки для всіх працівників
компанії Boeing. Компанія Boeing веде комерційну діяльність чесно, справедливо,
етичними та належними методами, у повній відповідності з усіма застосовними законами
та нормами, а також відповідно до стійких цінностей компанії Boeing. При веденні
комерційної діяльності чесність повинна підкреслюватися в усіх відносинах компанії,
включаючи відносини із клієнтами, постачальниками, громадами та відносини між
працівниками. Від працівників компанії Boeing при виконанні своїх обов'язків у компанії
вимагаються найвищі стандарти етичного ведення комерційної діяльності. Працівники
компанії Boeing не повинні брати участь у поведінці або діях, які можуть привести до
виникнення питань відносно чесності, неупередженості, репутації компанії або іншим
способом заподіяти шкоди образу компанії. Працівники повинні демонструвати свою
прихильність стійким цінностям компанії, ставитися до інших з повагою й утримуватися
від будь-яких переслідувань, включаючи сексуальні домагання.
Як працівник компанії The Boeing Company, я беру на себе наступні зобов'язання:
•

Я не буду брати участь у будь-якої діяльності, яка може створити конфлікт інтересів
для мене або компанії.

•

Я не буду користуватися своїм положенням у компанії Boeing для одержання
особистої вигоди за рахунок неналежного використання інформації компанії Boeing
або конфіденційної інформації чи зловживання службовим становищем. Це
включає участь в інсайдерскої торгівлі.

•

Я буду дотримуватися усіх обмежень щодо використання та розкриття інформації.
Це включає дотримання вимог відносно захисту інформації компанії Boeing, а також
забезпечення використання та розкриття не приналежної компанії Boeing
інформації, що є власністю інших осіб, тільки відповідно до дозволу власника такої
інформації або умов чинного законодавства.

•

Я буду дотримуватися чесності при проведенні будь-яких транзакцій або взаємодій.

•

Я буду захищати усі активи компанії, клієнтів і постачальників та використати їх
тільки для затверджених компанією дій.

•

Я буду дотримуватися усіх без винятку застосовних законів, правил та норм.

•

Я буду негайно повідомляти про будь-які незаконні або неетичні дії керівництву або
в інші відповідні відділи (тобто відділ етики, правовий відділ, службу безпеки, відділ
EEO — рівні можливості працевлаштування).

Кожний працівник зобов'язаний ставити запитання, звертатися за інструкціями та
повідомляти про підозрювані порушення вимог цього Кодексу поведінки. Помста у
відношенні працівників, які сумлінно викривають справжні проблеми, не допускається.
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