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8 ZASAD

POTENCJAŁ

Zasady te określają, kim jesteśmy jako organizacja. Każdy z nas jest odpowiedzialny za
ich przestrzeganie każdego dnia. Są one niezbędne do stworzenia samonapędzających
się cykli wzajemnych korzyści.
1

UCZCIWOŚĆ

5

WIEDZA

6

POKORA

Miej odwagę zawsze postępować uczciwie.

2

ODPOWIEDZIALNE
ZARZĄDZANIE I ZGODNOŚĆ
Z PRZEPISAMI

Zachowuj pokorę, uczciwość intelektualną
i konstruktywnie postępuj z rzeczywistością. Poznaj
własną wartość w oparciu o swoje mocne strony,
obszary do udoskonalenia i wkład. Wymagaj
odpowiedzialności w zachowaniu tych standardów
od siebie i innych.

Postępuj z odpowiednim szacunkiem dla praw innych.
Stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Napędzaj
doskonałość pod względem ekologii oraz postępuj zgodnie
z prawem i przepisami. Zatrzymaj się, przemyśl i zapytaj.

3

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Z ZASADAMI

Stosuj filozofię obopólnych korzyści. Twórz większą
wartość dla firmy dzięki wytwarzaniu jej
dla klientów i społeczeństwa. Pomóż firmie Koch stać
się preferowanym partnerem dla naszych klientów,
pracowników, dostawców, społeczności i innych
ważnych zainteresowanych grup.
4

TRANSFORMACJA

Transformuj siebie i firmę. Poszukuj, rozwijaj i stosuj
wizje, strategie, metody i produkty, które umożliwią
nam wytworzenie największej wartości.

Zdobywaj najlepszą wiedzę z każdego i wszystkich
źródeł, która pozwoli ci poprawić swoją wydajność.
Aktywnie dziel się wiedzą. Niezmiennie i z szacunkiem
kwestionuj i zabiegaj o kwestionowanie.

7

SZACUNEK

8

SAMOREALIZACJA

Traktuj każdego uczciwie, z godnością, szacunkiem
i empatią. Korzystaj z różnych punktów widzenia,
doświadczenia, predyspozycji, wiedzy i umiejętności
w celu wykorzystania możliwości płynących
z różnorodności.

Przez całe życie zachowuj chęć uczenia się
i wykorzystania swoich możliwości, co jest kluczowe
do osiągnięcia satysfakcji. W miarę samorealizacji
będziesz lepiej postępował(a) z rzeczywistością,
stawiał(a) czoła nieznanemu, kreatywnie
rozwiązywał(a) problemy i pomagał(a) innym
w osiągnięciu sukcesu.
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