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Hyrje
a. Bordi Drejtues i
Grupit
Të nderuar kolegë,
Besimi i klientëve dhe ortakëve të kompanisë tonë dhe produktet e saj
janë pasuria jonë më e çmuar. Ne mundemi vetëm të forcojmë besimin e
publikut dhe të mbrojmë Grupin Volkswagen, punonjësit e saj dhe
mjedisin tone duke u sjellë me integritet dhe ndershmëri. Kjo përfshin
njohjen e rregullave të brendshme në fuqi, të rregullimeve ligjore dhe të
vepruarit në përputhje me to.
Grupi ynë është shumë i ndryshëm sot, në gjithë botën
e Grupit janë 12 marka nga 7 vende Europiane, rreth
664.000 punonjës, 123 fabrika prodhimi dhe ka klientë
në më shumë se 150 vende. Pavarësisht nga dallimet
midis nesh, origjinës sonë, detyrave tona dhe aftësive
tona përgjegjëse, ne të gjithë ndajmë përgjegjësinë për
suksesin e kompanisë sonë dhe kontributin tonë në
zhvillimin e qëndrueshëm përmes sjelljes dhe veprimeve tona. Vlerat tona të përbashkëta përcaktojnë se
si punojmë, si marrim vendime dhe si bashkëveprojmë
me njëri-tjetrin dhe me të gjitha krijesat e gjalla.
Kodi i Sjelljes i Grupit Volkswagen mbështet sjelljen
etike dhe të përgjegjshme. Ai përmban shembuj të
rëndësishëm dhe praktikë që ofrojnë udhëzime,
ndihmë dhe këshilla në punën tonë të përditshme dhe
na ndihmon të identifikojmë gabimet dhe të reagojmë
siç duhet. Bëhu qëllim në Grupin Volkswagen, kthimi i
një syri të verbër nuk mund të jetë kurrë zgjidhja e
duhur. Ne flasim lart - edhe nëse veprimi i tillë është i
çuditshëm dhe i pakëndshëm. Kur kemi dyshime, ne
kërkojmë këshilla dhe mbështetje kompetente.
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Ne, Bordi i Menaxhimit të Grupit Volkswagen, jemi të bindur që Kodi ynë i Sjelljes është një çelës për suksesin e
Grupit tonë dhe markave të tij. Prandaj ju kërkojmë që të
përdorni Kodin e Sjelljes në vendin tuaj të punës dhe të
kërkoni këshilla nëse dyshoni. Le të bashkohemi për ta
bërë Grupin Volkswagen një punëdhënëse të
përgjegjshme që është një fjalë kyçe jo vetëm për
produktet dhe shërbimet e shkëlqyera, por edhe për integritetin dhe drejtësinë.

Dr. Herbert Diess
Kryetar I Bordit Menaxherial I Volkswagen AG dhe Kryetar I Bordit Menaxherial I Markes Voklswagen Makinë
Pasagjerësh

b. Bordi Drejtues i
Porsche Holding
Të qenurit shembull i integritetit dhe pajtueshmërisë është një komponent themelor i strategjisë sonë. Ne, Grupi Porsche Holding (në vijim
“Porsche Holding”) si pjesë e pandash-me e Grupit Volkswagen, mund
ta marrim këtë përgjegjësi vetëm nëse secili prej nesh vepron në
përputhje me interesat e kompanisë.

In Përveç ligjeve, konventave ndërkombëtare
dhe rregulloreve të brendshme, vlerat tona
korpo-rative si respekti, besimi dhe solidariteti
përbëjnë themelin e veprimtarisë sonë.
Këto vlera kanë qenë gjithmonë të ankoruara në
historinë e suksesit të Porsche Holding dhe
duhet të formojnë bazën për të gjitha vendimet
tona në të ardhmen.

tanë në trajtimin e sfida-ve ligjore dhe etike në
veprimtarinë e përditshme.
Ne jemi të angazhuar për zbatimin e parimeve të
mëposhtme të sjelljes dhe do të vazhdojmë të
punojmë drejt bashkëpunimit të sinqertë dhe
ligjor në të ardhmen.

Ky Kodi i Sjelljes shërben si bazë për punonjësit
tanë pasi përmbledh parimet themelore të aktiviteteve tona dhe kështu mbështet punonjësit
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Përgjegjësia jonë për
përputhshmëri
Një faktor vendimtar për suksesin e kompanisë
tonë është që të gjithë punonjësit - nga anëtarët e
Bordit dhe menaxherët tek secili anëtar i stafit duhet të veprojnë me ndershmëri dhe integritet
dhe në mënyrë etike. Kjo do të thotë gjithashtu që
raportimi dhe komunikimet tona të brendshme dhe
të jashtme duhet të jenë të vërteta, të plota dhe në
kohë. Objektivi ynë i përbashkët është të përmbushim përgjegjësinë tonë ndaj kompanisë tonë
dhe të mbrojmë reputacionin e markave të Grupit
tonë. Qëndrueshmëria na kërkon të jemi të
vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë për impaktin
ekonomik, social dhe ekologjik të veprimeve tona.
Një sjellje e tillë do të thotë gjithashtu se ne të
gjithë respektojmë dhe zbatojmë rregullat në fuqi
në kompani kudo dhe kurdoherë. Anëtarët e Bordit
dhe menaxherët tanë mbajnë një përgjegjësi të
veçantë në këtë kontekst: ata janë modele për t`u
ndjekur dhe duhet të parandalojnë sjelljet e papajtueshme brenda kompanisë, duhet të mbrojnë
punonjësit e tyre dhe të sillen me integritet brenda
kompanisë dhe jashtë saj.
Ky Kod i Sjelljes na ndihmon duke theksuar fushat
potenciale të rrezikut dhe konfliktit, duke shpjeguar
rëndësinë e tyre për kompaninë tonë dhe duke i
ilustruar ato nëpërmjet shembujve.
Informacioni i përfshirë në këtë Kod Sjelljeje
ndahet në tri seksione kryesore:
→ Përgjegjësia jonë si anëtar i shoqërisë
→ Përgjegjësia jonë si partner biznesi
→ Përgjegjësia jonë në vendin e punës.

plotësohet nga udhëzimet e brendshme dhe dispozitat e kontratave të punës. Gjithashtu, është e
qartë se ne të gjithë zbatojmë dispozitat ligjore
kombëtare dhe ndërkombëtare. Kjo gjithashtu do të
thotë që asnjëherë nuk bëhemi pjesë e aktiviteteve që
përfshijnë mashtrimin, keqpërdorimin, grabitjen,
vjedhjen, përvetësimin ose ndonjë dëm tjetër të
qëllimshëm të pasurisë së klientëve tanë ose të
ndonjë pale të tretë. Mosrespektimi i Kodit të Sjelljes
mund të sjellë dëme të konsiderueshme, jo vetëm për
kompaninë tonë, por edhe për ne si punonjës, si dhe
për partnerët tanë të biznesit dhe palët e tjera të interesuara. Kjo është arsyeja pse Kodi i Sjelljes është i
detyrueshëm për të gjithë ne, pavarësisht nëse roli
ynë është ai i një anëtari të stafit, një menaxheri ose
një anëtari të Bordit. Ne nuk tolero-jmë shkelje të Kodit të Sjelljes. Kushdo që shkel Kodin e Sjelljes duhet
të presë pasoja, të cilat, në varësi të seriozitetit të
shkeljes, mund të variojnë nga masat e mara sipas
ligjit të punës te kërkesat për dëmshpërblim sipas ligjit
civil dhe mund të çojnë madje edhe në ndëshkime sipas ligjit penal. Për t`u siguruar që kjo të mos ndodhë,
na takon ne dhe secilit prej nesh që të njohim këtë
Kod të Sjelljes, të integrojmë Kodin e Sjelljes në sjelljen tonë dhe të mbajmë parasysh Kodin e Sjelljes kur
marrim vendime. Kur kemi dyshime, duhet të
kërkojmë këshilla nga personat kompetentë.

Kodi i Sjelljes shërben si një udhëzues i
detyrueshëm në punën tonë të përditshme. Ai
5
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Përgjegjësia
jonë si anëtar i
shoqërisë
Përgjegjësia jonë sociale nënkupton që zbatimi
dhe respektimi i ligjit është një çështje e
rëndësishme. Ne jemi të detyruar të respektojmë
ligjin nën të cilin veprojmë në të gjitha
vendimmarrjet.
Çdo punonjës në Grupin Porsche Holding duhet të jetë i vetëdijshëm për përgjegjësinë
e tij / saj, veçanërisht për sa i përket mirëqenies së njerëzve dhe mbrojtjes së mjedisit,
si dhe për të siguruar që kompania jonë kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm
Përgjegjësia e Grupit Volkswagen si një anëtar i shoqërisë bazohet posaçërisht në
parimet e mëposhtme:

Të drejtat e njeriut
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Deklarata e të Drejtave të Njeriut e miratuar nga
Kombet e Bashkuara dhe Konventa Evropiane
për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore
të Njeriut përcaktojnë atë që kërkohet dhe pritet
nga bashkësia ndërkombëtare kur bëhet fjalë për
mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut.

Si punonjës, mund të jap kontributin tim për
respektimin e të drejtave të njeriut. Unë i
konsideroj të drejtat e njeriut si një udhëzues
themelor dhe jam vigjilent kundër dhunimit të të
drejtave të njeriut, që ndodh rreth meje.

PARIMI KORPORATIV
Ne respektojmë, mbrojmë dhe promovojmë të
gjitha rregulloret në fuqi për të mbrojtur të drejtat e
njeriut dhe të drejtat e fëmijëve (në vijim referuar si
të drejtat e njeriut) si një kërkesë themelore dhe e
përgjithshme në gjithë botën. Ne refuzojmë përdorimin e punës së fëmijëve dhe të punës së
detyruar ose të detyrueshme, si dhe të gjitha format e skllavërisë moderne dhe trafikimit të qenieve
njerëzore. Kjo vlen jo vetëm për bashkëpunimin
brenda kompanisë sonë, por edhe për sjelljen ndaj
partnerëve të biznesit.

Nëse konstatoj raste të dhunimit të të drejtave të
njeriut në mjedisin tim profesional, i parandaloj
dhe / ose i ndaloj ato. Nëse është e nevojshme,
informoj eprorin tim ose kontaktoj me një nga
personat e listuar në kapitullin 6.

SHEMBULL
Ju jeni përgjegjës për blerjen e disa
mallrave. Ju merrni informacione se një
furnitor me të cilin ju bëni biznes
shfrytëzon fëmijët në procesin e tij të
prodhimit, ose që punonjësit detyrohen
të punojnë në kushte çnjerëzore (p.sh.
ekspozohen
ndaj
rreziqeve
të
shëndetit).
Informoni eprorin tuaj ose kontaktoni me personat
e listuar në kapitullin 6. Kompania jonë duhet të
shqyrtojë imtësisht marrëdhëniet e biznesit me
këtë partner biznesi dhe, nëse është e nevojshme,
t`i ndërpresë ato.

Mundësitë e barabarta
dhe trajtim i barabartë
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Mundësitë e barabarta dhe trajtimi i barabartë
janë piketat kyçe të një qasjeje të paanshme,
pa paragjykime dhe të hapur. Porsche Holding
inkurajon bashkëpunimin që respekton frymën
e partneritetit, diversitetit dhe tolerancës.
Kështu arrihet një shkallë maksimale
produktiviteti, aftësie konkurruese
dhe
inovacioni, kreativiteti dhe efikasiteti.

Unë respektoj parimet e mundësive të barabarta
dhe trajtimit të barabartë dhe inkurajoj njerëzit rreth
meje që të bëjnë të njëjtën gjë.
Nëse vërej ndonjë shkelje të parimeve të
mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë
(disavantazhim, ngacmim ose cenim), u tregoj
personave të përfshirë se sjellja e tyre është e
pahijshme. Nëse unë nuk jam në gjendje të ndikoj
drejtpërdrejt në ngjarje, unë njoftoj departamentin
e burimeve njerëzore për incidentin ose kontaktoj
me një nga personat e listuar në kapitullin 6.

PARIMI KORPORATIV
Ne ofrojmë mundësi të barabarta për të gjithë.
Ne nuk diskriminojmë e nuk tolerojmë
diskriminim në bazë të origjinës etnike ose
kombëtare, seksit, besimit fetar, pikëpamjeve,
moshës, paaftësisë, orientimit seksual, ngjyrës
së lëkurës, pikëpamjeve politike, prejardhjes
sociale apo çdo karakteristike tjetër të mbrojtur
me ligj. Ne përqafojmë diversitetin, inkurajojmë
aktivisht përfshirjen dhe krijojmë një mjedis që
nxit individualitetin e çdo punonjësi në interes
të kompanisë.
Si parim, punonjësit tanë janë zgjedhur,
punësuar dhe mbështetur në bazë të
kualifikimeve dhe aftësive të tyre.
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SHEMBULL
Ju mësoni nga një koleg i cili
është një mik i juaji që një aplikant në
departamentin e tij u refuzua për shkak të ngjyrës
së lëkurës së tij, edhe pse ai ishte kandidati më i
mirë për atë pozicion pune.
Ndihmoni të qartësohet situata duke e raportuar
rastin tek departamenti përkatës i burimeve
njerëzore në mënyrë që të ndërmerren hapat e
duhur.
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Konformiteti i produkteve dhe
siguria e produkteve
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Shumë njerëz vijnë në kontakt me produktet
dhe shërbimet tona çdo ditë. Porsche Holding
mban përgjegjësi për parandalimin e
rreziqeve, efekteve të dëmshme dhe cnimit të
shëndetit, sigurisë, mjedisit dhe pasurisë së
klientëve tanë ose të ndonjë pale të tretë si
pasojë e përdorimit të këtyre produkteve dhe
shërbimeve.

Nëse vërej ose dyshoj se produktet tona mund të
paraqesin një kërcënim ose që rregulloret nuk
respektohen, unë kundërshtoj. E raportoj çështjen
te eprori im dhe kontaktet përkatëse në kompani,
si për shembull te Punonjësi i ngarkuar me çështjet
e sigurisë së Produktit në njësinë time

PARIMI KORPORATIV

SHEMBULL

Për këtë arsye nuk është vetëm detyra jonë
ligjore, por edhe misioni ynë të veprojmë në
përputhje me ligjet dhe rregulloret, si dhe
standardet e brendshme që zbatohen për
produktet
tona.
Produktet tona
janë
bashkëkohore dhe janë zhvilluar në përputhje
me kërkesat ligjore. Kjo monitorohet
vazhdimisht dhe sistematikisht përmes
proceseve dhe strukturave, si dhe nëpërmjet
mbikëqyrjes së produktit në kushte reale. Ne
nuk bëjmë kompromise për këtë gjë. Ne
sigurohemi
që
në
rast
të
ndonjë
mospërputhjeje
të
merren
masat
e
përshtatshme në kohën e duhur.

Një klient ju raporton se ka probleme
teknike me një automjet. Ju nuk jeni të sigurt nëse problemet vijnë si pasojë e gabimeve që
bën klienti kur përdor produktin dhe ju nuk mund të
përjashtoni përfundimisht një defekt fabrikimi ose
konstrukti
.
Qartësoni çështjen. Është thelbësore të sigurohemi që kompania jonë do të zgjidhë një problem
për të cilin është përgjegjëse. Edhe gabimet e
klientit gjatë përdorimit të produktit mund të
kërkojnë që kompania të përgjigjet (p.sh. duke
modifikuar udhëzimet e përdorimit ose duke trajnuar përdoruesin).
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Mbrojtja e mjedisit
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Grupi Volkswagen dhe Porsche Holding zhvillojnë, prodhojnë dhe shpërndajnë automjete,
shërbime dhe mjete të transportit në mbarë
botën. Misioni i kompanisë sonë është të jetë
një ofrues global i transportit të qëndrueshëm
dhe individual. Në ndjekjen e këtij misioni, kompania është në dijeni të përgjegjësisë së saj të
veçantë ndaj mjedisit.

Unë mbaj parasysh mbrojtjen e mjedisit në
punën time dhe përdor burimet dhe energjinë
me ekonomi dhe eficiencë. Sigurohem që veprimet e mia të kenë ndikimin më të vogël të
mundshëm në mjedis dhe të jenë në përputhje
me ligjet dhe rregulloret në fuqi për mbrojtjen e
mjedisit.

SHEMBULL
PARIMI KORPORATIV
Si ndërmarrje tregtare, ne mbajmë përgjegjësi
për përputhshmërinë dhe qëndrueshmërinë e
produkteve, vendeve dhe shërbimeve tona me
mjedisin. Ne përqendrohemi në teknologjitë që
janë miqësore me mjedisin, të avancuara dhe efikase, të cilat i zbatojmë gjatë gjithë ciklit të jetës
së produkteve tona.
Duke filluar që nga fazat e hershme të zhvillim-it
dhe prodhimit, sigurohemi që të administro-jmë
me kujdes burimet natyrore dhe të zvogëlojmë në
mënyrë të qëndrueshme ndikimin në mjedis në
përputhje me ligjet dhe rregulloret për mbrojtjen
e mjedisit.
Për më tepër, vazhdimisht e ri-vlerësojmë
përputhshmërinë mjedisore të produkteve dhe
proceseve prodhuese, duke i përmirësuar ato aty
ku është e nevojshme.
Ne jemi një anëtar i përgjegjshëm i shoqërisë dhe
një partner për politikën. Ne synojmë të dialogojmë me këta aktorë për konceptet e transportit
në të ardhmen dhe për formësimin e zhvillimit
ekologjikisht të qëndrueshëm.
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Ju konstatoni se ka një rrjedhje në një
rezervuar dhe se sasi të konsiderueshme të kimikateve po depërtojnë në
tokë.
Menjëherë informoni një nga punonjësit
përgjegjës dhe tërhiqni vëmendjen për
problemin. Mos u mjaftoni te raportimi I
rrjedhjes nga dikush tjetër.
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Donacionet, sponsorizimet dhe bamirësia
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Porsche Holding jep donacione (kontribute vullnetare në këmbim të të cilave nuk pritet një
shpërblim) dhe sponsorizime (kontribute që bazohen në një kontratë) për të ndikuar pozitivisht
në aspektin e reputacionit tonë dhe perceptimit
të publikut. Për të shmangur konfliktet e interesit
dhe për të siguruar sjellje standarde brenda
kompanisë, donacionet dhe sponsorizimet lejohen vetëm në kontekstin e kuadrit ligjor përkatës
dhe në përputhje me rregullat e brendshme të
Porsche Holding.

Nëse mendoj se një rast i veçantë sponsorizimi
është i denjë për t`u mbështetur, kontaktoj fillimisht me departamentet e duhura të kompanisë
(p.sh. Sektori i Komunikimit, Marrëdhënieve me
Jashtë dhe Marketingut).

PARIMI KORPORATIV

EXAMPLE

Ne japim donacione në para dhe në natyrë për të
mbështetur shkencën dhe kërkimin shkencor,
edukimin, qëllimet bamirëse, sportin, kulturën
dhe kishat dhe institucionet kishtare. Ne u japim
donacione vetëm organizatave jofitimprurëse të
njohura ose organizatave që janë autorizuar sipas dispozitave të posaçme për të pranuar
donacione.
Dhënia e donacioneve dhe sponsorizimeve
lejohet vetëm në përputhje me një proces transparent miratimi.

Dhënia e donacioneve duhet të jetë transparente; qëllimi, përfituesi i donacionit dhe dëftesa e
donacionit të lëshuar nga përfituesi duhet të
dokumentohen dhe të verifikohen. Unë respektoj
proceset e brendshme dhe nuk inicioj asnjë
donacion që mund të dëmtojë reputacionin e
kompanisë tonë.
Një politikan vendas ju kërkon juve si një
punonjës i suksesshëm i Porsche Holding, të dhuroni një shumë të hollash nga
kompania për fushatën zgjedhore.
Refuzo kërkesën. Donacionet mund të jepen
vetëm pasi të kalojnë procesin e duhur të miratimit. Në këtë rast specifik, donacioni nuk mund të
miratohet sepse një udhëzues i brendshëm
ndalon donacionet për partitë politike, institucionet e lidhura me to dhe politikanët.

17

Komunikimi dhe
marketingu
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Porsche Holding beson se është e rëndësish-me
të komunikohet qartë dhe hapur me punonjësit,
partnerët e biznesit, aksionarët, investitorët, mediat dhe aktorët e tjerë, duke përdorur mjete të
ndershme dhe të ligjshme. Të gjithë punonjësit
tanë mbajnë përgjegjësi për të respektuar rregullat e brendshme të komunikimit për të siguruar
që ne të paraqes-im një imazh të unifikuar dhe
të qëndrueshëm të Grupit. Të gjithë punonjësit
tanë njohin ar-ritjet e personave me të cilët bashkëpunojnë dhe respektojnë reputacionin e tyre
profe-sional dhe personal.

Unë nuk bëj asnjë deklaratë publike për kompaninë time dhe gjithmonë i referoj kërkesat te
departamenti i Komunikimit. Nëse bëj ndonjë
koment në evenimentet publike, tregtare ose
kulturore ose në in-ternet, e bëj të qartë se unë
po shpreh vetëm mendimin tim personal. Unë
kon-sultohem me udhëzimet e kompanisë mbi
median sociale për t`u këshilluar mbi sjelljen e
duhur në rrjetet sociale.

PARIMI KORPORATIV
Ne sigurohemi që komunikimi ynë të jetë i qartë
dhe i qëndrueshëm në mënyrë që të ruajmë
besimin e klientëve, investitorëve dhe palëve të
tjera të interesuara.
Para zbatimit të masave të planifikuara të komunikimit ose marketingut, ato duhet së pari të
bashkërendohen me departamentin përkatës.
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SHEMBULL
Ju lexoni një koment në internet nga
dikush që është kritik ndaj metodave të
prodhimit në Azi, por pikat e ngritura janë krejtësisht të pabazuara.
Edhe nëse dëshironi të korrigjoni gabi-misht
paraqitjen e gabuar, së pari duhet të kontaktoni
departamentin përkatës, sepse ky departament
është në gjendje të reagojë në mënyrë të
përshtatshme dhe të plotë ndaj kritikës në fjalë.
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Lobimi politik
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Politika dhe ligjbërësit ushtrojnë ndikim në kuadrin ekonomik të proceseve të biznesit.
Pjesëmarrja e Grupit Volkswagen në veprimtaritë tregtare do të thotë se ai gjithashtu ka një
ndikim në shoqëri dhe mund të promovojë në
mënyrë specifike interesat e tij gjatë proceseve
të vendimmarrjes, siç janë ato për planet legjislative, përmes lobimit politik.

Unë nuk përpiqem të ndërhyj në vendimet politike
në emër të Kompanisë nëse nuk jam i autorizuar
ta bëj këtë. Nëse unë jam i autorizuar ta bëj këtë,
unë respektoj udhëzimet përkatëse të brendshme
gjatë kryerjes së detyrave të mia.

PARIMI KORPORATIV
Ne lobojmë politikisht në nivel qendror dhe në
përputhje me parimet e hapjes, llogaridhënies
dhe përgjegjësisë. Është e qartë se ndërveprimi
ynë me partitë politike dhe grupet e interesit bazohet në parimin e neutralitetit. Nuk lejohet ushtrimi i ndikimit të pandershëm mbi politikanët
dhe qeverinë.

SHEMBULL
Një i njohur i juaji është anëtar i parlamentit. Ju e dini që një propozim
legjislativ që është i rëndësishëm për
Grupin Volkswagen është duke u diskutuar në parlament dhe ju mendoni të
kontaktoni të njohurin tuaj për t`i shpjeguar interesat e Grupit në lidhje me këtë
propozim.
Mos kontakto për këtë çështje me të njohurit tënd.
Lobimi politik nga Kompania është i koordinuar
ekskluzivisht në nivel qendror dhe bëhet në
mënyrë të hapur dhe transparente. Informoni
eprorin tuaj ose kontaktoni me një nga personat
e listuar në kapitullin 6.

4
Përgjegjësia
jonë
si partner
biznesi
Integriteti, transparenca dhe paanësia janë
çelësi për krijimin e besueshmërisë dhe
besimit në praktikat tregtare.
Kjo është arsyeja pse Porsche Holding i kushton veçanërisht rëndësi të madhe zbatimit
sistematik të kuadrit ligjor, udhëzimeve të brendshme dhe vlerave korporative, duke i
komunikuar qartë ato. Kjo përfshin gjithashtu shpërndarjen e produkteve dhe shërbimeve
tona ekskluzivisht nëpërmjet partnerëve tanë të autorizuar të distribucionit.
Përgjegjësia e Porsche Holding si një partner biznesi bazohet posaçërisht në parimet e
mëposhtme.
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Konfliktet e interesave
HISTORIKU
Ekziston një konflikt i mundshëm interesash
nëse interesat private të një prej punonjësve
tanë përplasen ose mund të përplasen me interesat e Porsche Holding. Një konflikt i tillë
interesash mund të lindë veçanërisht si rezultat i dypunësimit. Nëse një punonjës i vendos interesat e tij personalë mbi ato të Kompanisë, kjo mund të dëmtojë Kompaninë.

KONTRIBUTI IM
I shmangem edhe dukjes që krijohet sikur ekziston një konflikt interesash dhe njoftoj eprorin tim
dhe departamentin përkatës të burimeve
njerëzore për çdo konflikt interesash në dukje ose
që realisht ekziston. Së bashku kërkojmë një
zgjidhje që nuk dëmton interesat e Kompanisë.

SHEMBULL
PARIMI KORPORATIV
Ne respektojmë interesat personale dhe jetën
private të kolegëve tanë. Megjithatë, është e
rëndësishme për ne që të shmangim konfliktet
midis interesave privatë dhe atyre të biznesit,
apo edhe dukjen që krijohet sikur ekziston një
konflikt i tillë. Të gjitha vendimet tona merren
ekskluzivisht në bazë të kritereve objektive
dhe nuk ia lejojmë vetes të ndikohemi nga interesa apo marrëdhënie personale.

Shefi juaj ju kërkon të shqyrtoni ofertat
nga disa furnitorë të përbërësve plastikë.
Ju zbuloni se një nga ofertat më të favorshme është nga shoqëria e një miku të
mirë.
Informoni eprorin tuaj mbi situatën dhe tërhiquni
nga procesi i vendimmarrjes për të shmangur çdo
konflikt interesi.
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Dhuratat,
mikpritja dhe ftesat
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Përfitimet në formën e dhuratave, mikpritjes dhe
ftesave janë shumë të përhapura në
marrëdhëniet e biznesit. Këto përfitime nuk
duhet të na shqetësojnë për sa kohë që qëndrojnë brenda arsyes dhe nuk bien ndesh me
ndonjë rregull të brendshëm ose ligj. Megjithatë,
nëse këto përfitime tejkalojnë atë që është e
arsyeshme dhe keqpërdoren për të ndikuar tek
palët e treta, personat e përfshirë mund të
përgjigjen penalisht.

Unë njoh udhëzimet për trajtimin e dhuratave,
mikpritjes dhe ftesave, dhe i zbatoj rreptësisht ato.
Unë kontrolloj sjelljen time në këtë drejtim për të
parë nëse mund të ketë ose mund të lindë ndonjë
konflikt interesi.

PARIMI KORPORATIV

Edhe nëse jeni i mendimit se pranimi i kësaj dhurate
nuk ndikon në marrëdhëniet e biznesit, vlera e
dhuratës nuk duhet të tejkalojë vlerën e përcaktuar
në udhëzimet përkatëse të brendshme për
dhuratat. Kur jeni në mëdyshje, mos e pranoni
dhuratën. Nëse jeni të shqetësuar se refuzimi i
dhuratës mund të keqkuptohet, kontaktoni eprorin
tuaj dhe bini dakord për të gjetur një zgjidhje me të.
Kur keni dyshime, dhurata duhet të dorëzohet në
departamentin përkatës të kompanisë. Dorëzimi i
dhuratës do të dokumentohet për mbrojtjen tuaj personale.

Udhëzimet tona të brendshme për trajtimin e
dhuratave, mikpritjes dhe ftesave përcaktojnë se
cilat përfitime janë të përshtatshme dhe cilat
hapa duhet të ndërmerren kur pranohen dhe
jepen përfitime.
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SHEMBULL
Një punonjës nga një furnitor i
Porsche Holding ju jep një dhuratë me vlerë
për ditëlindje.
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Ndalimi i korrupsionit
HISTORIKU
Korrupsioni është një problem serioz në
veprimtarinë tregtare. Ai gjeneron vendime që
bazohen në arsye të padrejta dhe pengon
përparimin dhe inovacionin, si dhe shtrembëron
konkurrencën
dhe
dëmton
shoqërinë.
Korrupsioni është i ndaluar. Korrupsioni mund të
shkaktojë gjobitjen e Porsche Holding dhe
dënime sipas ligjit penal për punonjësit e
përfshirë në të.

PARIMI KORPORATIV
Cilësia e produkteve dhe shërbimeve të ofruara
nga Kompania jonë është çelësi i suksesit tonë.
Rrjedhimisht, ne nuk e tolerojmë korrupsionin.
Ne u japim përfitime partnerëve tanë të biznesit,
klientëve tanë ose palëve të treta vetëm brenda
kuadrit ligjor të lejuar dhe në përputhje me
rregullat në fuqi.
.

KONTRIBUTI IM
Unë nuk i kam dhënë kurrë askujt ryshfet dhe
kurrë nuk pranoj ryshfet, as drejtpërdrejt as në
mënyrë të tërthortë. Unë jam i vetëdijshëm se
duhet të informohem për rregullat e brendshme
para se të jap ose pranoj dhurata, të bëj ose
pranoj ftesa, ose të ofroj apo marr mikpritje.
Nëse informohem për ryshfete, menjëherë
njoftoj një nga personat e listuar në kapitullin 6.

SHEMBULL
Ju jeni përgjegjës për shitjet në një
kompani pjesë e Porsche Holding dhe
dëshironi të tejkaloni objektivin e xhiros
vjetore. Ju përgatisni një ofertë pasi një
klient potencial ka publikuar ftesën për
ofertë për një kontratë të madhe. Personi
përgjegjës për vendimmarrje nga ana e
klientit ofrohet që të ndikojë në shpalljen
e kompanisë tuaj fituese në këmbim të
një shpërblimi të përshtatshëm..
Kjo është sjellje korruptive. Informoni menjëherë
eprorin tuaj dhe punonjësin përgjegjës për çështjet
e pajtueshmërisë.
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Marrëdhëniet me zyrtarët dhe
mbajtësit e funksioneve
politike
HISTORIKU
Marrëdhëniet me zyrtarët ose mbajtësit e
funksioneve politike, qeverisëse, autoritetet dhe
institucionet e tjera publike, shpesh rregullohen
nga dispozita të veçanta ligjore, çdo shkelje
individuale e të cilave mund të ketë pasoja
serioze dhe mund të përjashtojë përgjithmonë
Porsche Holding nga prokurimet publike.

PARIMI KORPORATIV
Kontaktet tona me zyrtarët dhe mbajtësit e
funksioneve politike përputhen rigorozisht me të
gjitha ligjet dhe legjislacionin, si dhe me rregullat
përkatëse të brendshme që lidhen me
shmangien e konflikteve të interesave dhe të
korrupsionit. Ne nuk bëjmë asnjë “pagesë
lehtësuese”. Pagesa të tilla janë shuma që u
paguhen zyrtarëve për të përshpejtuar çështjet
administrative rutinë.

KONTRIBUTI IM
Unë jam i vetëdijshëm se rregulla veçanërisht
të rrepta zbatohen për marrëdhëniet me
zyrtarët që vendosin për kontratat publike dhe
unë i njoh këto rregulla. Kontakti im është
eprori im ose personat e listuar në kapitullin 6.

SHEMBULL
Ju e dini që një autoritet po planifikon
një ftesë për ofertë për një kontratë të
madhe. Ju mendoni t`i kërkoni
punonjësit të autoritetit përgjegjës për
tenderin, që ju e njihni nga një projekt
i mëparshëm, të hartoni dokumentet e
tenderit në mënyrë të tillë që Porsche
Holding të fitojë kontratën.
Mos bëni asnjë veprim të tillë në asnjë
rrethanë. Ushtrimi i këtij lloj ndikimi do të ishte
i paligjshëm.

30

3

Ndalimi i pastrimit të parave
dhe financimit të terrorizmit
HISTORIKU

PARIMI KORPORATIV

Ligjet kundër pastrimit të parave dhe financimit të
terrorizmit janë në fuqi në pothuajse të gjitha
vendet në mbarë botën. Pastrimi i parave ndodh
kur fondet ose pasuritë e tjera me origjinë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga veprat penale
futen në qarkullim në ekonominë ligjore, duke e
bërë burimin e tyre të duket i ligjshëm. Financimi
i terrorizmit ndodh kur para ose burime të tjera
vihen në dispozicion për të kryer vepra penale
terroriste ose për të mbështetur organizatat terroriste. Përgjegjësia për pastrimin e parave nuk
kërkon që personi i përfshirë të jetë i vetëdijshëm
se paratë po pastrohen nëpërmjet transaksionit
ligjor ose transferimit në fjalë. Përfshirja e
paqëllimshme në pastrimin e parave tashmë
mund të jetë bazë e mjaftueshme për dënime serioze për gjithë personat e përfshirë.

Ne kontrollojmë me kujdes identitetin e klientëve,
partnerëve të biznesit dhe palëve të treta me të
cilët dëshirojmë të bëjmë biznes. Ne e kemi
deklaruar synimin tonë për të bërë biznes vetëm
me partnerë me reputacion që veprojnë në
përputhje me dispozitat ligjore dhe që përdorin të
ardhura nga burime të ligjshme.
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Ne korrespondojmë pa vonesë pagesat hyrëse
me shërbimet përkatëse dhe i përpunojmë ato
përkatësisht. Ne sigurojmë flukse monetare
transparente dhe të hapura.

KONTRIBUTI IM
Unë nuk bëj asnjë veprim që mund të shkelë
dispozitat e pastrimit të parave brenda dhe
jashtë vendit. Unë jam vigjilent dhe hetoj çdo
sjellje të dyshimtë nga ana e klientëve,
partnerëve të biznesit dhe palëve të tjera të
treta. Nëse ka informacione të mjaftueshme për
ngritjen e dyshimeve, unë menjëherë kontaktoj
me Punonjësin përgjegjës për çështjet e
Pastrimit të Parave ose me një nga personat e
listuar në kapitullin 6.
Unë respektoj të gjitha dispozitat e zbatueshme
për
regjistrimin
dhe
përpunimin
e
transaksioneve dhe kontratave brenda fushës
sime të përgjegjësisë në sistemin e
kontabilitetit.

SHEMBULL
Një nga klientët e Porsche Holding në
Azi ka paguar tepër dhe kërkon që
shuma e tepricës të kthehet duke e
transferuar atë në një llogari të mbajtur
në Zvicër ose duke e paguar atë në të
holla në vend të transferimit nëpërmjet
bankës në llogarinë fillestare.
Mos e pranoni sugjerimin menjëherë. Kjo lloj
kërkese kërkon një shpjegim. Pyesni klientin
se pse shuma nuk mund të kthehet në të
njëjtën mënyrë siç është paguar fillimisht.
Kërkoni këshilla nga një prej personave të
listuar në kapitullin 6.
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Kontabiliteti dhe raportimi
financiar
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Grupi Volkswagen dhe Porsche Holding mund të
ndërtojnë dhe ruajnë besimin e publikut të gjerë,
aksionarëve të tyre dhe kontraktorëve vetëm
përmes mbajtjes së rregullt të kontabilitetit dhe
raportimit të saktë financiar. Çdo parregullsi
mund të ketë pasoja serioze për kompaninë, si
dhe për personat përgjegjës.

I organizoj proceset në mënyrë që të gjitha të
dhënat financiare të biznesit të futen në sistemin
e kontabilitetit në mënyrë të saktë dhe të menjëhershme. Nëse kam ndonjë pyetje në lidhje me
regjistrimin e saktë të të dhënave, kontaktoj me
eprorin tim ose departamentin përkatës të financave.

PARIMI KORPORATIV

SHEMBULL

Ne veprojmë rigorozisht në përputhje me dispozitat ligjore për mbajtjen e rregullt të kontabilitetit dhe raportimin financiar. Transparenca
dhe korrektësia janë përparësitë tona kryesore.
Për këtë qëllim, ne rregullisht i informojmë të
gjithë aktorët e tregut të kapitalit për pozicionin
tonë financiar dhe zhvillimet tregtare. Ne publikojmë pasqyrat tona financiare periodike në
mënyrë të përpiktë në përputhje me rregulloret
kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit.
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Juve ju nevojiten urgjentisht pajisje të
reja. Megjithatë, buxheti në departamentin tuaj për vitin aktual fiskal tashmë
është shfrytëzuar. Ju sidoqoftë shqyrtoni
mundësinë e blerjes së pajisjeve dhe
transferimit të kostos në vitin e ardhshëm
fiskal kur buxheti juaj të jetë miratuar.
Mos e kryeni këtë veprim. Regjistrimet duhet të
bëhen me saktësi. Regjistrimet e pasakta mund
të kenë pasoja të rënda për kompaninë ose vetë
punonjësin.
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Taksa dhe
dogana
HISTORIKU
Operacionet tona globale dhe zhvillimi i
tregjeve të reja nënkuptojnë se duhet të pajtohemi me një sërë rregullash të ndryshme në
lidhje me tregtinë e jashtme, taksat dhe
doganat. Zbatimi i rregullave tatimore dhe doganore krijon besim te klientët, autoritetet financiare dhe publikun e gjerë. Çdo parregullsi
mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme financiare për Porsche Holding, duke ndikuar
seriozisht në reputacionin e Grupit dhe mund të
sjellë gjithashtu pasoja negative për punonjësit
përgjegjës.

PARIMI KORPORATIV
Ne jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë sociale për të përmbushur detyrimet tona në lidhje
me taksat dhe doganat, dhe ne shprehimisht e
pranojmë zbatimin e legjislacionit kombëtar dhe
ndërkombëtar.

KONTRIBUTI IM
Projektoj struktura dhe procese të brendshme në
mënyrë të tillë që të sigurojnë që taksat dhe
doganat që do të paguhen nga kompanitë përkatëse të Grupit të llogariten saktë, shpejt dhe
rregullisht, të pasqyrohen në raportim dhe t`u
paguhen autoriteteve përkatëse fiskale.

SHEMBULL
Ju jeni përgjegjës për të kryer disa
transaksione biznesi, siç janë shpenzimet e përgjithshme (shpenzimet e
mirëmbajtjes) dhe kostot e prodhimit, në
pasqyrat financiare. Një projekt tejkalon
disa parametra kontrollues në fillim të vitit financiar. Prandaj, udhëzoheni të bëni
një regjistrim në zërin e shpenzimeve të
mirëmbajtjes, edhe pse transaksioni
lidhet pa dyshim me një investim dhe
prandaj duhet të trajtohet si kosto e
kapitalizuar e prodhimit.
Kryeni regjistrimin në përputhje me kërkesat
ligjore. Të gjitha transaksionet e biznesit duhet
të raportohen në mënyrë korrekte në pajtim me
ligjin tregtar dhe rregullat tatimore, sepse këto të
dhëna kontabël formojnë bazën për deklaratat
tatimore. Gabimet kontabël mund të rezultojnë
në deklarata të pasakta tatimore dhe të çojnë në
pasoja të rënda sipas ligjit tatimor dhe doganor
për kompaninë dhe punonjësit përgjegjës

Nëse kam informacion në lidhje me shkeljet e
rregullave tatimore dhe doganore në fushën time
të përgjegjësisë, ndërmarr çdo veprim që mund
ta parandalojë ose ndalojë shkeljen. Nëse kjo
nuk është e mundur, kontaktoj me personin përkatës të kontaktit (p.sh. departamenti i taksave).
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Konkurrenca e ndershme
dhe e lirë
HISTORIKU

PARIMI KORPORATIV

Konkurrenca e ndershme dhe e lirë mbrohet nga
legjislacioni i konkurrencës dhe antimonopol.
Zbatimi i këtij legjislacioni siguron që konkurrenca në treg të mos shtrembërohet - gjë që
është në dobi dhe në interes të të gjithë aktorëve
të tregut. Në veçanti, ndalohen marrëveshjet dhe
praktikat e bashkërenduara midis konkurrentëve
që synojnë të arrijnë ose të ndikojnë në parandalimin ose kufizimin e konkurrencës së lirë.
Abuzimi me pozitën dominuese në treg është
gjithashtu i papranueshëm. Një abuzim i tillë, për
shembull, mund të marrë formën e trajtimit të
diferencuar të konsumatorëve pa arsye objektive
(diskriminim), refuzimin e furnizimit, imponimin e
çmimeve dhe kushteve të paarsyeshme të blerjes / shitjes, ose në formën e marrëveshjeve të
pajustifikuara detyruese për shërbime shtesë.
Sjellja kundër konkurrencës potencialisht mund
jo vetëm të dëmtojë dukshëm reputacionin e mirë
të Porsche Holding, por edhe të shkaktojë gjoba
dhe dënime të rënda.

We Ne bëjmë biznes vetëm në bazë të parimeve
të meritës dhe ekonomisë së tregut, si dhe të
konkurrencës së lirë dhe të papenguar. Ne
dëshirojmë të matim veten kundër konkurrentëve tanë, duke respektuar gjithmonë rregullat
dhe rregulloret dhe duke respektuar parimet
etike.
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Ne nuk bëhemi palë në asnjë marrëveshje antikonkurrencë me konkurrentët, furnitorët apo
klientët. Nëse Kompania jonë ka një pozitë dominuese në treg, ne nuk abuzojmë me këtë
pozitë.
Ne veprojmë në përputhje me dispozitat e
posaçme kundër monopoleve për sistemet e
shpërndarjes në marrëdhëniet tona me partnerët
tanë të autorizuar të distribucionit.

KONTRIBUTI IM
Sa herë që kontaktoj me konkurrentët, sigurohem që të mos jap apo marr informacione që
lejojnë nxjerrjen e konkluzioneve në lidhje me
sjelljen aktuale ose të ardhshme të biznesit të
informuesit.
U shmangem bisedave ose ndonjë kontakti
tjetër me konkurrentët rreth çështjeve që janë
të rëndësishme mes konkurrenteve. Çështje të
tilla përfshijnë çmimet, politikat e çmimeve,
planet e biznesit, fazat e zhvillimit dhe afatet e
dorëzimit.

SHEMBULL
Ju flisni me një punonjës të një konkurrenti në një panair. Pas njëfarë kohe, ju
konstatoni se ju kërkohet të jepni informacion në lidhje me planet e biznesit të
Porsche
Holding.
Në
këmbim,
punonjësi ofron që të zbulojë të njëjtin
informacion rreth kompanisë së tij.
Menjëherë e bëni absolutisht të qartë për
punonjësin e konkurrentit se nuk do të flisni
me të për çështje të tilla. Kjo lloj bisede - veç
zbulimit të paautorizuar të sekreteve të
biznesit - është gjithashtu një shkelje e
konkurrencës dhe legjislacionit për mbrojtjen
e konkurrencës dhe mund të ketë pasoja
drastike për ju personalisht, për Porsche
Holding si dhe për punonjësin e konkurrentit
dhe kompaninë e tij. Dokumentoni këtë
bisedë dhe informoni menjëherë punonjësin
e ngarkuar me çështjet e pajtueshmërisë.
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Prokurimi
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Porsche Holding në veprimtarinë e saj tregtare
lidh kontrata me një numër të madh furnitorësh
dhe ofruesish të shërbimeve.

Unë nuk tregoj paragjykime në favor të një
furnitori ose ofruesi të shërbimeve pa ndonjë
arsye objektive dhe shmang çdo konflikt interesi.

PARIMI KORPORATIV

Unë nuk blej asnjë produkt apo shërbim pa
studiuar tregun dhe pa marrë oferta nga furnitorë
të tjerë. Unë ndjek parimet përkatëse të
prokurimit dhe e përfshij në fazën e hershme të
procesit të blerjes departamentin përgjegjës për
blerjet.

Ne zgjedhim me kujdes furnitorët dhe ofruesit e
shërbimeve bazuar në kritere objektive.
Gjatë blerjes së produkteve dhe shërbimeve, ne
përfshijmë departamentet përgjegjëse për
blerjet siç përcaktohen në udhëzimet përkatëse
të prokurimit.

SHEMBULL
Ju vëreni se një punonjës i Porsche
Holding do të donte të përzgjidhte një
furnitor pa përfshirë departamentin
përgjegjës për blerjet.
Njoftoni një nga personat e listuar në kapitullin 6
ose departamentin përgjegjës për blerjet për t`u
siguruar që oferta me koston më efektive për
kompaninë do mund të përzgjidhet.
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Kontrolli i eksportit
KONTRIBUTI IM
HISTORIKU
Kontrolli i eksportit mund të imponojë ndalesa,
kufizime, miratime nga autoritetet ose masa të
tjera monitoruese për shkëmbimin ndërkufitar të
mallrave. Këto dispozita të legjislacionit të
kontrollit të eksportit zbatohen për teknologjitë
dhe programet si dhe për mallrat. Përveç
eksporteve në vetvete, kontrolli i eksportit mund
të zbatohet për shembull edhe për transferimin e
përkohshëm ndërkufitar të objekteve dhe
vizatimeve teknike të marra në një udhëtim
biznesi ose për transmetimet teknike nëpërmjet
email ose “cloud”.
Gjithashtu, ndalohet rreptësisht të berit biznes
me persona apo kompani të përfshira në listat e
subjekteve të dënuara, pavarësisht nga procesi i
dorëzimit

PARIMI KORPORATIV
Ne zbatojmë të gjitha dispozitat për importimin
dhe eksportimin e mallrave, shërbimeve dhe
informacionit.
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Kur marr një vendim në lidhje me importin ose
eksportin e produkteve dhe shërbimeve, unë me
ndërgjegje shqyrtoj nëse vendimi mund t`i
nënshtrohet masave të kontrollit të eksportit. Kur
kam dyshime, kërkoj këshilla nga personat e
kontaktit të përmendur në kapitullin 6.

SHEMBULL
Ju merrni një kërkesë nga një klient i
mundshëm që dëshiron të porosisë
Porsche Holding për të furnizuar produkte
në një vend të cilin Grupi e ka renditur si
një vend nën embargo.
Qartësoni çështjen duke i kërkuar departamentit
përkatës sqarime rreth masave kufizuese që
zbatohen për eksportet në vendin që do të
furnizohet (p.sh. embargoja e OKB-së) dhe derisa
çështja të jetë sqaruar plotësisht mos lidhni asnjë
kontratë që detyron kompaninë të eksportojë në
atë vend.
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Ndalimi i shkëmbimit të
informacionit të brendshëm
HISTORIKU
Legjislacioni (në Evropë, për shembull,
veçanërisht Direktiva mbi Sanksionet Penale
për Abuzimin me Tregun (Direktiva e Abuzimit
me Tregun) ndalon përdorimin ose zbulimin e
informacionit të brendshëm në tregtimin e
aksioneve, letrave me vlerë ose instrumenteve
financiare. E njëjta gjë vlen edhe në rastet kur
rekomandohet ose nxitet një pale e tretë për t`u
angazhuar në shkëmbimin e informacionit të
brendshëm dhe në zbulimin e paligjshëm të
informacionit të brendshëm. Legjislacioni
kombëtar përkatës mund të parashikojë ndalime
të mëtejshme. Informacioni i brendshëm është
informacioni i një natyre të saktë që nuk është
bërë publik dhe që, nëse do të ishte bërë publik,
do të kishte efekte të rëndësishme në çmimin e
titullit përkatës (p.sh. aksionet e Volkswagen)
ose në çmimin e instrumenteve financiare.
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PARIMI KORPORATIV
Ne trajtojmë informacionin që ka të bëjë me
performancën e pjesëmarrjes në përputhje me
kërkesat e tregut të kapitalit dhe nuk tolerojmë
asnjë shkëmbim të informacionit të brendshëm.
Ne mund të përdorim njohuritë që kanë të bëjnë
me projektet dhe proceset e brendshme vetëm
brenda kompanisë në përputhje me rregullat e
brendshme në fuqi dhe nuk mund t`i zbulojmë
këto informacione për asnjë palë të jashtme,
duke përfshirë anëtarët e familjes (p.sh.
bashkëshorti).

KONTRIBUTI IM
Unë nuk angazhohem në shkëmbimin e informacionit të brendshëm dhe as nuk jap rekomandime të tilla për asnjë palë të tretë dhe as nxis
asnjë palë të tretë për t`u angazhuar në shkëmbimin e informacionit të brendshëm. Po ashtu, unë
nuk zbuloj informacionin e brendshëm, përveç
nëse kjo kërkohet gjatë punës time normale dhe
unë respektoj rregullat përkatëse të brendshme.
Unë angazhohem të njoh rregullat e brendshme
në fuqi.
Nëse kam akses në informacionin e brendshëm,
unë nuk blej as shes letra me vlerë ose instrumente financiare bazuar në këtë informacion. Kjo
vlen jo vetëm për tregtimin e aksioneve të kompanive të listuara që i përkasin grupit Volkswagen
ose shoqërive të zotëruara prej tyre, por edhe për
tregtimin e letrave me vlerë ose instrumenteve financiare në përgjithësi (dmth. edhe ato të furnitorëve)

SHEMBULL
Ju mësoni nëpërmjet punës tuaj pranë
Porsche Holding se do të shpallet së
shpejti blerja e një biznesi të ri. Ju e
dini se një mik shumë i mirë po shqyrton tani nëse do të shesë aksionet që
zotëron te Volkswagen. Meqenëse
çmimi i aksioneve të Volkswagen ka
gjasë të rritet sapo të jetë shpallur
blerja e biznesit të ri, ju mendoni t`i
thoni mikut tuaj se nuk duhet t`i shesë
aksionet që ai zotëron.
Mos e informoni mikun tuaj në asnjë mënyrë.
Meqenëse informacioni që ju dispononi nuk
është publik, por është njohuri e fituar, juve nuk
ju lejohet në asnjë rrethanë ta ndani këtë dijeni
me të tjerët. Dhënia e këtij informacioni
drejtpërdrejt ose tërthorazi do t`ju vendoste
përpara përgjegjësisë penale.
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5
Përgjegjësia
jonë në
vendin e
punës
Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë së çdo
punonjësi është interes themelor i Porsche Holding.
Parimi i mbrojtjes dhe sigurisë zbatohet gjithashtu për të dhënat e punonjësve dhe të klientëve,
si dhe për njohuritë specifike të kompanisë dhe asetet e kompanisë. Përgjegjësia e Porsche
Holding në vendin e punës bazohet posaçërisht në parimet e mëposhtme.
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Siguria dhe kujdesi
shëndetësor në punë
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Porsche Holding është e angazhuar të zbatojë
përgjegjësinë e saj për sigurinë dhe kujdesin e
shëndetit të punonjësve të saj. Ne ofrojmë sigurinë dhe kujdesin shëndetësor në punë në
përputhje me dispozitat e rregulloreve kombëtare
dhe me politikën e Kompanisë mbi shëndetin dhe
sigurinë në punë.

Unë respektoj rregullat e shëndetit dhe sigurisë
në punë. Unë kurrë nuk e vë në rrezik shëndetin
dhe sigurinë e kolegëve ose partnerëve të
biznesit. Unë marr të gjitha masat ligjore dhe masat e përshtatshme për të siguruar që vendi im i
punës gjithnjë garanton sigurinë në punë. Unë
kontribuoj në mënyrë aktive në ruajtjen dhe
promovimin e shëndetit tim duke marrë pjesë vullnetarisht në masat për mbrojtjen dhe promovimin
e shëndetit.

PARIMI KORPORATIV
Ne ruajmë dhe promovojmë shëndetin, performancën dhe kënaqësinë e punonjësve tanë
përmes përmirësimeve të vazhdueshme të
mjedisit të punës dhe një sërë masash të kujdesit
shëndetësor dhe promovimit të shëndetit.

SHEMBULL
Ju vëreni se një makineri në departamentin tuaj ka një defekt elektronik.
Fikni makinerinë dhe sigurohuni që shenja
“defekt” të shfaqet qartë. Pyesni departamentin
kompetent për riparimin e makinerisë sepse riparimi i pajisjeve elektrike nga ju vetë nuk lejohet
dhe mund të jetë i rrezikshëm.
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Mbrojtja e të dhënave
KONTRIBUTI IM
HISTORIKU
Ekzistojnë rregulla të posaçme ligjore për të
mbrojtur privatësinë kur merremi me të dhënat
personale. Si rregull i përgjithshëm, mbledhja,
ruajtja, përpunimi dhe çdo përdorim tjetër i të
dhënave personale kërkon pëlqimin e personit të
interesuar, një marrëveshje ose një autorizim
tjetër ligjor.

PARIMI KORPORATIV
Ne mbrojmë të dhënat personale të punonjësve,
ish-punonjësve, klientëve, furnitorëve dhe palëve
të tjera të prekura.
Ne mbledhim, grumbullojmë, përpunojmë,
përdorim dhe ruajmë të dhënat personale
rreptësisht në përputhje me dispozitat ligjore.

Unë garantohem që të dhënat personale të
grumbullohen, ruhen, përpunohen ose përdoren
në çdo mënyrë tjetër vetëm me pëlqimin e personit
në fjalë, sipas një marrëveshjeje ose në bazë të
një autorizimi tjetër ligjor.
Të gjithë komponentët e përpunimit të të dhënave
duhet të sigurohen në mënyrë të tillë që të
garantohet
konfidencialiteti,
integriteti,
disponueshmëria,
verifikueshmëria
dhe
besueshmëria e këtyre të dhënave sensitive dhe
të pengohet aksesi i paautorizuar, i brendshëm
ose i jashtëm.
Kur kam dyshime, kontaktoj me eprorin tim ose
Zyrën përkatëse të Mbrojtjes së të Dhënave.

SHEMBULL
Ju keni organizuar një seminar për
Porsche Holding me pjesëmarrës të
jashtëm dhe keni marrë të dhëna
personale nga pjesëmarrësit për të. Një
koleg ju kërkon t`i jepni adresat.
Mos i jepni këto të dhëna pa u konsultuar me një
nga kontaktet e përmendura më lart. Si rregull i
përgjithshëm, të dhënat mund të përdoren vetëm
për qëllimin për të cilin janë dhënë.
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Siguria dhe mbrojtja e
informacionit, “know-how” dhe
pronësisë intelektuale
KONTRIBUTI IM
HISTORIKU
Grupi Volkswagen mban patenta të mbrojtura
ndërkombëtarisht dhe ashtu si Porsche
Holding përveç ekspertizës teknike ka
gjithashtu sekrete të shumta tregtare dhe të
biznesit. Kjo dije është baza e suksesit tonë të
biznesit. Transmetimi i paautorizuar i këtyre
dijeve mund të çojë në humbje jashtëzakonisht
të mëdha për kompaninë dhe në pasojat që
rrjedhin nga ligji i punës, ligji civil dhe ligji penal
për punonjësit përgjegjës.
PARIMI KORPORATIV
Ne jemi të vetëdijshëm për vlerën e dijeve të
kompanisë dhe kujdesemi për t`i mbrojtur ato.
Ne respektojmë pronësinë intelektuale të
konkurrentëve, partnerëve të biznesit dhe
palëve të treta.

Unë i trajtoj me kujdes të gjitha informacionet e
Porsche Holding dhe nuk ua bëj të ditura
personave të paautorizuar. I kushtoj vëmendje të
veçantë informacionit që lidhet me dijen teknike,
patentat dhe sekretet tregtare dhe të biznesit.

SHEMBULL
Ju jeni përfshirë në zhvillimin e një
teknologjie inovative. Ju do të
prezantoni teknologjinë në vende të
ndryshme pune të kompanisë dhe
doni të merrni për qëllime prezantimi
me vete laptopin, në të cilin ruhen
dokumentet përkatëse. Ju keni
ndërmend t`i rishikoni këto dokumente
përsëri në aeroplan ose në tren, gjatë
rrugës për në destinacionet përkatëse.
Sigurohuni që askush të mos marrë vesh për
informacionin sensitiv që i përket Porsche
Holding, pasi kjo mund të çojë në disavantazhe
serioze konkurruese. Mos e merrni këtë lloj
informacioni në vende ku palët e treta mund të
kenë akses ose ta pikasin atë.
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Siguria e teknologjisë së
informacionit
HISTORIKU
Teknologjia e informacionit (TI) dhe përpunimi
elektronik i të dhënave (PED) janë bërë pjesë
integrale e jetës së përditshme në Porsche
Holding. Në të njëjtën kohë, ato sjellin rreziqe
të shumta, nga të cilat kryesoret janë dëmtimi
i përpunimit të të dhënave si rezultat i malware
(viruseve), humbja e të dhënave për shkak të
gabimeve të programeve dhe keqpërdorimi i të
dhënave (p.sh. për shkak të hakerëve).

KONTRIBUTI IM
Unë njoh rregulloret e zbatueshme për sigurinë e
TI dhe respektoj rregullat që përmbahen në to.
Unë jam i vetëdijshëm se shkëmbimi i
pakriptografuar i të dhënave (p.sh. me e-mail ose
USB) nuk është një mjet i sigurt komunikimi.

SHEMBULL
Ju jeni jashtë zyrës dhe ju japin një USB
për të shkëmbyer një dokument në një
takim.

PARIMI KORPORATIV
Ne e respektojmë sigurinë e TI dhe PED dhe
Përdorni vetëm mjete të sigurta të transportimit të të
zbatojmë rregulloret në fuqi.
dhënave ose sisteme të sigurta të shkëmbimit të të
dhënave dhe veproni sipas udhëzimeve të
brendshme. Koordinoni që dokumenti t`ju dërgohet
nëpërmjet e-mail-it për shembull. Asnjëherë mos
hapni emaile ose shtojca të tyre që duken të
dyshimta ose që vijnë ng adresa të panjohura.
Kështu ju parandaloni që malware të hyjnë në rrjetin
e kompanisë.
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Trajtimi i aseteve të
Kompanisë
HISTORIKU

KONTRIBUTI IM

Asetet e trupëzuara dhe të patrupëzuara të
Porsche Holding shërbejnë për të ndihmuar
punonjësit tanë të arrijnë objektivat tregtarë të
kompanisë dhe mund të përdoren vetëm sipas
rregullave të brendshme.

I përmbahem rregullave të kompanisë dhe tregoj
kujdes kur trajtoj pasuritë e kompanisë.

PARIMI KORPORATIV
Ne kujdesemi për asetet e trupëzuara dhe të
patrupëzuara të Kompanisë dhe nuk i përdorim
ato për qëllime që nuk lidhen me punën.

SHEMBULL
Klubi juaj i futbollit po planifikon një
udhëtim në fundjavë. Trajneri pyet nëse
ju, si punonjës i Porsche Holding, mund
të “siguroni” një automjet nga flota e
kompanisë.
Automjetet e kompanisë në përgjithësi mund të
merren me qira nga punonjësit në kushtet e tregut.
Ju nuk mund të merrni një automjet pa pagesë për
përdorim privat dhe as mund të vihet në
dispozicion të palëve të treta një automjet i tillë
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6
Mbështetja
Nëse është e nevojshme, pikat e kontaktit të
brendshëm dhe të jashtëm ofrojnë mbështetje
për zbatimin e Kodit të Sjelljes. Gjithashtu janë
të zbatueshme angazhimet dhe parimet
vullnetare. Ju do të gjeni një përmbledhje në
faqen në internet:
http://www.volkswagenag.com/en/sustainability/policy.html
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Përfaqësimi i punonjësve

Ne njohim të drejtën themelore të të gjithë
punonjësve për të krijuar sindikata dhe
përfaqësi të punonjësve.
Ne jemi të përkushtuar për të punuar me
përfaqësuesit e punonjësve me sinqeritet dhe
besim, për të zhvilluar një dialog konstruktiv dhe
bashkëpunues, dhe për të arritur në një
ekuilibër të drejtë të interesave.
Marrëdhëniet profesionale me përfaqësuesit e punonjësve që nuk lejojnë asnjë privilegj e
as diskriminim, janë pjesë e kulturës sonë të korporatës. Mbrojtja e të ardhmes së
Volkswagen, Porsche Holding dhe punonjësve të tyre arrihet në frymën e menaxhimit të
konflikteve nëpërmjet bashkëpunimit dhe përkushtimit social, bazuar në dhe me qëllimin
për të siguruar konkurrencën ekonomike dhe teknologjike. Qëndrueshmëria ekonomike
dhe vendet e punës janë qëllime të barabarta dhe të përbashkëta.

Ndihma / kontakti / sistemi I
sinjalizimit
Pika jonë e parë e kantaktit për cdo pyetje ose
paqartësi në lidhje me Kodin e Sjelljes është eprori
ynë ose Departamenti I BNJ. Ne gjithashtu mund të
kontaktojmë përfaqësuesit e punonjësve. Për më
tepër, cdo punonjës mund të kontaktojë Zyrtaren e
Përputhshmërisë së shoqërisë (Compliance Officer) ose të dërgojë një e-mail në zyrën qëndrore të
përputhshmërisë në adresën:
E-mail: compliance@porsche.co.at
Për më tepër, ne mund të adresojmë ankesat dhe informacionet në lidhje me rregullat ekzistuese
të shoqërisë në zyrat përkatëse.Nëse dyshojmë për shkelje të Kodit të Sjelljes ose një shkelje
serioze të Rregulloreve në vëndin tonë të punës, ne mund të përdorim Sistemin e Sinjalizmit
(Bilbilrefyesit) të Volkswagen për të raportuar këtë shkelje - duke zgjedhur individualisht për të
dhënë emrin tonë apo të kryejmë një raportim anonim. Shkeljet serioze të rregulloreve dëmtojnë
ndjeshëm reputacionin ose interesat financiare të Grupit Volkswagen ose një prej shoqërive të
grupit. Menaxherët që I përkasin rrethit të menaxhimit ose më lart, të cilët kanë prova konkrete
për një shkelje serioze të rreguloreve duhet të veprojnë si një model për tu marrë shëmbull dhe
janë të detyruar të raportojnë një dyshim të tillë menjëherë në zyrën përkatëse. Menaxherët të
cilët nuk përmbushin një detyrim të tillë janë vetë duke kryer një shkelje të rëndë të rregulloreve.
Zyra e investigimit (hetimit) e sistemit të sinjalizimit është pika jonë kryesore e kontaktit të
brendshëm për raportimin e Shkeljeve të Rënda të Rregulloreve në lidhje me shoqërinë tonë.
Sistemi është themeluar duke u mbështetur në procese të standardizuara, të shpejta dhe në
përpunimin konfidencial e profesional të informacionit nga ekspertët e brendshëm.Porcedura e
drejtë dhe transparente nën sistemin e sinjalizimit siguron që shoqëria jonë, personat e implikuar
dhe sinjalizuesit të mbrohenKeqpërdorimi I sistemit tonë të marrësve të informacionit nuk tolerohet: Kushdo që me dashje keq përdor sistemin e sinjalizimit bën një shkelje të rëndë të rregullore
dhe përballet me sanksione disiplinore. Njëlloj ne nuk tolerojmë hakmarrje dhe diskriminimin
kundër sinjalizuesve. Kjo gjithashtu përbën një shkelje e rëndë e rregulloreve dhe për të cilën
jepen sanksione disiplinore. .
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Ne mund të aksesojmë në sistemin e sinjalizimit nëpërmjet kanaleve të mëposhtëm
E-M ail:
io@volkswagen.de 24/7
hotline:
+800 444 46300,
+49 5361 946300
Postal address:
Investigations -Office
Box 1717
38436 Wolfsburg
Kanali për raportimin on-line (KY, kanal
mund ë perdoret për raportimin anonim:
https://www.bkms-system.com/vw
Per me teper, avokatë të jashtëm, me
përvojë veprojnë për ne si ndërmjetësues
neutral (ombudspersons). Si këshilltar juridik, ata kanë për detyrë të marrin
raporte mbi shkelje të mundshme të
ligjeve, rregullave të brendshme ose sjelljeve të tjera që dëmtojnë Grupin
Volkswagen. Nëse është e nevojshme,
dhe nëse identiteti i kallëzuesit (sinjalizuesit) është i njohur, ata kryejnë kontakte të drejtpërdrejta me sinjalizuesin në
rast se kërkojnë feedback. Sapo përgatitjet të jenë përfunduar, ombudspersoni/avokatët dërgojnë informacionin e
rënë dakord me sinjalizuesin - në mënyrë
anonime në qoftë se dëshiron kallëzuesi
- në sistemin tonë të sinjalizimt (bilbilrrëfyesit) të informacionit për përpunim të
mëtejshëm

Detajet e kontakti të ombudspersonit
(avokatit)
Internet:
http://www.ombudsmen-ofvolkswagen.com/

Informacion më I zjgeruar rreth Sistemit
të Sinjalizimit të Grupit Volkswagen dhe
avokatëve të angazhuar si ombudspersons, mund ti gjeni në faqen e internetit:
https://www.volkswagenag.com/hint
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Vetë-testimi për orientimin e
vendimmarrjes
Nëse për një moment nuk jam i sigurt nëse sjellja ime përputhet me parimet e përcaktuara në Kodin
tonë të Sjelljes, duhet t`i bëj vetes pyetjet e mëposhtme:

1. A i shqyrtoj të gjitha çështjet e rëndësishme dhe a i
peshoj si duhet? (testi i përmbajtjes)
2. A jam i bindur se vendimi im është brenda kufijve të
kërkesave ligjore dhe të kompanisë? (prova e
ligjshmërisë)
3. A do t`i qëndroj vendimit tim kur të zbulohet? (testi i
mbikëqyrjes)
4. A jam në favor të zgjidhjes së njëjtë të të gjitha këtyre
rasteve të tilla në të gjithë kompaninë? (testi i
universalitetit)
5. A mendoj ende se vendimi im është i drejtë në një kohë
që kompania ime do të duhet ta justifikojë atë në publik?
(testi publik)
6. A do ta pranoja vendimin tim nëse do të prekesha prej
tij? (testi i përfshirjes)
7. Çfarë do të thoshte familja ime për vendimin tim?
(opinioni i dytë)
8.
Nëse përgjigja ime ndaj pyetjeve 1-6 është “po” dhe përgjigja ndaj pyetjes 7 është pozitive,
sjellja ime ka gjasë të përputhet me parimet tona. Nëse pyetjet mbeten pa përgjigje ose nëse
kam ndonjë dyshim, duhet të kontaktoj me një nga pikat e kontaktit të listuar në këtë kapitull.
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