Część 1:
Określenie
problemu i
decydowanie o
tym, co zrobić

Podejmowanie etycznych decyzji
Aby pomóc Ci przy podejmowaniu decyzji, przygotowaliśmy
dwuczęściowy proces, który możesz wykorzystać, gdy nie
masz pewności, co zrobić lub gdy chcesz sprawdzić podjętą
przez siebie decyzję. Wykorzystaj ten proces, aby ułatwić
sobie postępowanie w odpowiedni sposób.

Bądź wyczulony na sytuacje dotyczące
kwestii etycznych i wykorzystaj ten proces,
aby postępować w odpowiedni sposób.
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Opisz sytuację własnymi
słowami.

Czy ta sytuacja zawiera etyczny dylemat?
Aby lepiej sformułować problem, zapytaj:
Jakie wartości wchodzą w grę? Czy są one
sprzeczne ze sobą?
Jakie zagadnienia z naszego Kodeksu
wchodzą w grę?
Na jaką grupę lub osobę(-y) może to wpłynąć
i w jaki sposób?

3
ZASTANÓW SIĘ
Jakie znam fakty?

UWAGA:

Co jest jedynie moim domysłem?

Okoliczności mogą nam czasem przysłonić
konsekwencje etyczne naszych
decyzji i działań.

Jakich dodatkowych informacji potrzebuję,
aby podjąć odpowiednią decyzję?
Jak mogę zweryfikować to, co wiem?

4
Czy nadal postrzegam sytuację lub etyczny
dylemat w ten sam sposób?
Jeśli TAK, kontynuuj.
Jeśli NIE, zacznij ponownie od Kroku 1.

5
Wypisz możliwe działania i przejdź
do Części 2, aby przetestować
zaproponowane rozwiązanie.

Bądź wyczulony na sytuacje dotyczące
kwestii etycznych i wykorzystaj ten proces,
aby postępować w odpowiedni sposób.
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Uczciwość oznacza, że poświęcamy czas
pojawiającym się kwestiom etycznym i dokładnie
rozważamy odpowiednie postępowanie. Możesz
wykorzystać proces podejmowania etycznych
decyzji opisany w tej zakładce, aby ułatwić sobie
działania w odpowiedni sposób lub przetestować
podjętą przez siebie decyzję.

UWAGA:
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zaproponowane rozwiązanie.
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Na koniec zapytaj
siebie, czy Twoje
działania mogą zostać
zinterpretowane w inny
sposób niż zamierzony?
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Zastanów się nad
sposobem wdrożenia
swojej decyzji i zastanów
się nad tym, czego
dowiedziałeś(-aś) się w
trakcie tego procesu oraz
czego możesz nauczyć
się z jego rezultatów.

ZATRZYMAJ SIĘ!
ZASTANÓW SIĘ
PONOWNIE
ZWRÓĆ SIĘ O POMOC
WRÓĆ TUTAJ
POWTÓRZ
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Jak czułbyś/czułabyś się
gdyby Twoje działania były
ogłoszone w Twojej gazecie
lokalnej lub w mediach
społecznościowych, np. na
Twitterze lub Facebooku?
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Jakie znam fakty?
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ZASTANÓW SIĘ

TAK

Na jaką grupę lub osobę(-y) może to wpłynąć
i w jaki sposób?
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Czy może to negatywnie
wpłynąć na naszych
partnerów biznesowych
lub interesariuszy, w tym
klientów, dostawców,
udziałowców, przedstawicieli
lub dystrybutorów?
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Jakie zagadnienia z naszego Kodeksu
wchodzą w grę?
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Jakie wartości wchodzą w grę? Czy są one
sprzeczne ze sobą?

Czy jest to zgodne z
odpowiednim prawem
i przepisami?
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Aby lepiej sformułować problem, zapytaj:

Czy zaproponowane
przez Ciebie rozwiązanie jest zgodne z
wartościami Johnson
Matthey oraz twoimi
własnymi?
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Czy ta sytuacja zawiera etyczny dylemat?

Czy jest to
zgodne z naszym
Kodeksem i
zasadami
Johnson
Matthey?
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Opisz sytuację własnymi
słowami.

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań spowoduje
wykroczenie poza okrąg, podążaj za strzałkami,
aby odpowiedzieć na następne pytanie. Jeśli
znajdziesz się w centrum okręgu, podążaj
za tymi instrukcjami.
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Wprowadzenie

1

TAK

PRZEJDŹ PRZEZ WSZYSTKIE PYTANIA W
DOWOLNEJ KOLEJNOŚCI, pamiętając o
zaproponowanym przez siebie
rozwiązaniu.

nIE

Aby pomóc Ci przy podejmowaniu decyzji, przygotowaliśmy
dwuczęściowy proces, który możesz wykorzystać, gdy nie
masz pewności, co zrobić lub gdy chcesz sprawdzić podjętą
przez siebie decyzję. Wykorzystaj ten proces, aby ułatwić
sobie postępowanie w odpowiedni sposób.

Część 2:
Testowanie
zaproponowanego
rozwiązania
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Uczciwość oznacza, że poświęcamy czas
pojawiającym się kwestiom etycznym i dokładnie
rozważamy odpowiednie postępowanie. Możesz
wykorzystać proces podejmowania etycznych
decyzji opisany w tej zakładce, aby ułatwić sobie
działania w odpowiedni sposób lub przetestować
podjętą przez siebie decyzję.

Jak czułbyś/czułabyś
się w przypadku
poinformowania
o tym swoich
znajomych i rodziny?

DOBRZE
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