PAGRINDINIAI
DARBO
SU MUMIS
PRINCIPAI

Etikos
kodeksas

ETIKOS KODEKSAS
Pasaulis nuolat keičiasi, o kartu su juo
– ir mūsų grupė, tačiau reikalavimas
elgtis etiškai ir profesionaliai visose
veiklos srityse niekada nepasikeis.
Visi privalome laikytis etikos kodekso
ir vadovautis sąžiningumo bei etikos
vertybėmis.

Tai yra mūsų etikos kodeksas – trumpa
rekomendacija, koks elgesys būtų etiškas socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu.
Šis lankstinukas yra sutrumpinta viso
mūsų politikos dokumento versija; visą
versiją galite gauti iš savo tiesioginio
vadovo arba kreipęsi į savo bendrovės
personalo skyrių.

Praktiniai lūkesčiai
Tikimės, kad perskaitysite šį lankstinuką,
įsiminsite mūsų rekomendacijas ir žinosite, kur kreiptis dėl išsamesnės informacijos. Tegu šis trumpas dokumentas
bus nuolatinis priminimas, kaip turėtumėte elgtis su savo bendradarbiais,
tiekėjais, klientais ir mūsų planeta.

Jūsų įsipareigojimai
Jūsų, kaip „Axel Johnson International“
darbuotojo, prašoma pasirašyti įsipareigojimo formą, patvirtinančią, kad
supratote šias elgesio rekomendacijas
ir ketinate jomis remtis kasdieniame
darbe. Trumpai tariant, jei dirbate „Axel
Johnson International“, sutinkate gerbti
šiuos etikos standartus ir laikytis taikytinų įstatymų. Juos pažeidę, darbuotojai
kelia pavojų ir sau, ir mūsų grupei. Be to,
tokiems darbuotojams gali būti pritaikytos drausminės priemonės.

Ateities kartoms
Martin Malmvik
Prezidentas ir generalinis direktorius

2015 m. rugsėjį 193 šalys įsipareigojo
laikytis Jungtinių Tautų pasaulinio

susitarimo – 2030 m. darbotvarkės,
apibūdinančios, koks turėtų būti darnus
pasaulis 2030-aisiais. 2030 m. darbotvarkėje numatyta 17 tikslų, kuriais
siekiama panaikinti skurdą, sustabdyti
klimato kaitą ir kovoti su neteisybe bei
nelygybe. Šie tikslai vadinami darnaus
vystymosi tikslais – tai grandiozinis
bandymas padaryti pasaulį geresniu.
Bendrovė „Axel Johnson International“,
kaip ir tūkstančiai kitų organizacijų bei
bendrovių, palaiko šį planą ir pripažįsta,
kad svarbu stengtis dėl ateities kartų.
Dėl to šios etikos rekomendacijos – tai
pagrindas, kuriuo remdamiesi mes, darbuotojai, galime prisidėti prie pokyčių.

MŪSŲ ĮSITIKINIMAI
IR VERTYBĖS
Mūsų pagrindinės vertybės išskiria
mus iš kitų ir dėl to esame unikalūs.
Jos yra svarbi mūsų tapatybės dalis ir
turi išskirti mus iš konkurentų. Kalbant
apie darnios darbo aplinkos kūrimą
mums visiems pirmiausia reikia suprasti
pagrindinę mūsų vertybę: „Gera dirbti
kartu“. Praktiškai tai reiškia:
• veiklą laikantis įstatymų ir taisyklių
• profesionalumą
• sąžiningumą
• atsakomybę
• pagarbą

Tai galioja mums visiems!
Vadovaujantis šiomis vertybėmis, stiprinama mūsų verslumo dvasia ir pagarba
kitiems kasdieniame darbe.

BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

Making
things
happen
Tikslų įgyvendinimas. Mes imamės
iniciatyvos, skatiname reikalus judėti
sparčiau ir tęsime savo pažadus

Good to
work with

Pagrindiniai etikos reikalavimai

Kelionių organizavimas

Su žmonėmis elkitės garbingai, rodykite
jiems pagarbą ir atjautą. Laikykitės tarptautinių ir vietinių taisyklių, taip pat aktualių etikos ir profesinės veiklos kodeksų.

Keliaujant reikia rinktis pačias ekonomiškiausias ir praktiškiausias alternatyvas. Visada apsvarstykite, kuris variantas
būtų palankiausias aplinkai. Pramoginę
veiklą derėtų gerai apsvarstyti, ji pateisinama tik tuo atveju, kai yra aiškiai susijusi su verslo tikslais.

Lygybės kūrimas praktikoje
Siekiame sudaryti įvairiapusę darbo
aplinką, kurioje būtų lygios galimybės
visiems darbuotojams. Atsiminkite, kad
„Axel Johnson International“ netoleruoja
jokios formos priekabiavimo, bauginimo
ar diskriminacijos darbo vietoje. Diskriminacija dėl etninės kilmės, lyties,
lytinės orientacijos ar asmens ypatybių
bet kokia forma paprasčiausiai yra
nepriimtina.

Narkotikai ir alkoholis
Nesukelkite sau ar kitiems asmenims
pavojingų ir keblių situacijų; niekada
nevartokite ir nebūkite apsvaigę nuo
alkoholio ar narkotikų darbo metu.

Gera dirbti kartu. Todėl, kad mums
svarbūs žmonės, svarbūs santykiai,
svarbi pagarba

Farsighted
Įžvalgumas. Laikomės ilgalaikio
požiūrio ir renkamės tvarias
alternatyvas

Bet kuris darbuotojas, patyręs priekabiavimą ar
diskriminaciją, nedelsdamas turėtų apie tai pranešti savo tiesioginiam vadovui arba personalo
skyriaus atstovui.
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KOMUNIKACIJA
Vidinė komunikacija
Pagrindinis reikalavimas – profesionali ir
derama kalba. Būkite objektyvūs, remkitės faktais ir vartokite profesinį žodyną.

Naudojimasis socialine
žiniasklaida
Pradėkite nuo prielaidos, kad viską,
ką skelbiate, gali perskaityti ar pamatyti
bet kas, bet kur ir bet kada. Visada pasitikrinkite, paklausdami savęs: „Ar mano
vadovas, klientas ar verslo partneris
būtų patenkintas, pamatęs paskelbtą
tokį turinį?“. Asmeniniuose pranešimuose ar socialinėje žiniasklaidoje,
įskaitant naudotojų forumus, tinklaraščius ar pokalbių kambarius, niekada
nesudarykite įspūdžio, kad kalbate bendrovės vardu. Bet koks turinys apie „Axel
Johnson International“ gaminius ar paslaugas, paskelbtas socialinėje žiniasklaidoje, traktuojamas kaip reklama, todėl
turi būti patvirtintas sutarta tvarka.
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Konfidenciali ir nuosavybės teise
priklausanti informacija
Su informacija elkitės konfidencialiai,
naudokite ją tik numatytai paskirčiai
ir saugokite, kad be reikalo neatskleistumėte. Pavyzdžiui, reikia išsaugoti
informacijos apie strategijas, gaminių
kūrimą, verslo partnerius ir finansinius
rezultatus konfidencialumą. Informacija
apie darbuotojus taip pat gali būti slapto
pobūdžio ir su ja reikia elgtis atsargiai.

Jeigu prašydami informacijos į jus kreipėsi žiniasklaidos ar kitos išorinės šalies atstovai, nukreipkite juos tiesiai pas savo vykdomąjį direktorių ar
asmenį, atsakingą už bendrovės komunikaciją.

PAPIRKINĖ
JIMAS IR
KORUPCIJA
Laikomės politikos visiškai netoleruoti
jokios rūšies korupcijos, papirkinėjimo
ir turto prievartavimo. Visada atsiminkite, kad kyšininkavimas yra nusikaltimas – tai galioja tiek kyšio ar paskatos
siūlymui, tiek kyšio ar paskatos gavimui.
Abi pusės vienodai kaltos dėl netinkamo
elgesio ir tai darydamos kelia pavojų
bendrovei.
NIEKADA neteikite ir nesiūlykite
dovanos, susijusios su pinigais ar
pinigų atitikmenimis, nes paprastai
tai laikoma kyšiu.

DOVANOS IR
SVETINGUMAS

INTERESŲ
KONFLIKTAS

Bet kokios asmeninės naudos siūlymas
tiekėjui ar verslo partneriui, susijusiam
su „Axel Johnson International“ verslu,
taip pat tokios naudos gavimas laikomas mūsų etikos kodekso pažeidimu.
Tai apima visus verslo santykius.
Vis dėlto pasitaiko tam tikrų situacijų,
kurios gali paskatinti parodyti palankumą. Turėkite omenyje, kad šiuo atveju
svarbu, kokia yra dovanos vertė gaunančiajam asmeniui.
Kas laikoma teisėtu dalyku, gali padėti
nustatyti atitinkami šalies įstatymai ir
bendrovės rekomendacijos.

Iš jūsų visada reikalaujama, kad veiktumėte atsižvelgdami į „Axel Johnson
International“ interesus, jei susiduriate
su situacija, kai jus gali paveikti asmeninė nauda ar privilegijos. Venkite panašių situacijų:
• pirkti produktų iš tiekėjo ar pardavėjo, kuriam vadovauja šeimos narys,
giminaitis ar artimas draugas;
• užsiimti asmeniniais reikalais
darbo metu;
• gauti nepagrįstų dovanų ar pramogų.

SĄŽININGOS
KONKURENCIJOS
PALAIKYMAS
Esame įsitikinę, kad sąžininga konkurencija yra bet kokio pažangaus
ir naujoviško verslo pagrindas. Tam
reikia, kad mes visi būtume sąžiningi
ir įsipareigotume:
• turėti pagrindinių žinių apie atitinkamus nacionalinius įstatymus;
• neatlikti veiksmų, kurie galėtų
pažeisti įstatymus arba sudarytų
įspūdį, kad vienai šaliai subjektyviai
teikiama pirmenybė prieš kitą šalį;
• neaiškiais atvejais kreiptis patarimo
į teisės konsultantą.

Jei abejojate, pasitarkite su savo vadovu
ar vykdomuoju direktoriumi, kad neatsidurtumėte neetiškoje
situacijoje.

UŽTIKRINKITE, KAD JŪS
IR JŪSŲ BENDRADARBIAI
• niekada nepriimsite ir neteiksite atlygio, susijusio su pinigais ar pinigų
atitikmenų, nes paprastai tai laikoma kyšiu;
• niekada nepriimsite atlygio iš kitų asmenų, išskyrus asmenis, turinčius
profesinį interesą palai- kyti ryšius (t. y., jokių sutuoktinių ar giminaičių),
ir nesiūlysite jiems atlygio.

Atminkite, kad pažeidus įstatymus ir reglamentus, susijusius su konkurencijos taisyklėmis,
„Axel Johnson International“ ir jūsų bendrovei
gali būti skirta didelė piniginė bauda. Yra parengta
išsami konkurencijos programa – jei dėl ko nors
dvejojate, pasikonsultuokite!

!

APLINKA
Jei visi siektume prisidėti asmeniškai,
turėtume daugiau galimybių sėkmingai
įvykdyti savo įsipareigojimą sumažinti
poveikį aplinkai. Meskite iššūkį vieni
kitiems ir aktyviai galvo- kite, kaip galite
daryti įtaką savo kasdieniame darbe.
Toliau išvardytos pagrindinės sritys,
į kurias reikia atsižvelgti.
Išteklių, pavyzdžiui, energijos ir
medžiagų, naudojimas – bet koks
išteklių naudojimas turėtų būti optimizuotas ir sumažintas iki minimumo.
Praktiškai tai reiškia naudoti kuo mažiau
medžiagų, jas naudoti pakartotinai ir
pabaigoje perdirbti
Sprendimai dėl pirkimo – priimdami
sprendimus, visada atsižvelkite į aplinkos ir socialinius aspektus
Gabenimas – svarstydami galimus variantus, visada atsi- žvelkite į aplinkos ir
socialinius aspektus. Rinkitės išmintingai
ir skatinkite tiekėjus prisiimti atsakomybę

?

Turite idėjų, kaip galėtumėte prisidėti patys, jūsų
bendrovė ar padalinys? Skatiname jus atpažinti
galimas iniciatyvas ar įprastos veiklos tvarkos
pokyčius, kurie galėtų mums padėti padaryti
planetą geresne vieta ateities kartoms.

SAUGUMAS –
SVARBIAUSIAS
PRIORITETAS
Visais atvejais saugumui reikia skirti
didžiausią dėmesį ir jam teikti prioritetą.
Įsitikinkite, kad darbo procedūras atliekate saugiai ir laikydamiesi konkrečių
bendrovės taisyklių, taip pasirūpindami
savo ir bendradarbių sveikata ir sauga.
Jei pastebite galimai nesaugią situaciją arba turite iniciatyvų pasiūlymą,
kaip būtų galima pagerinti darbo sąlygas
darbo vietoje, netylėkite ir informuokite
savo tiesioginį vadovą.

Saugios įrangos naudojimas, nelaimės atveju
atliekamų veiksmų
žinojimas, tinkami
mokymai, pranešimas
apie nelaimingus
atsitikimus ir jų tyrimas – tai pagrindiniai
saugios darbo aplinkos
elementai!

NORITE PRANEŠTI APIE NERIMĄ
KELIANČIUS DALYKUS?
„Axel Johnson International“ darbuotojams suprasti šį kodeksą ir jo laikytis
yra privaloma. Jei pastebite bet kokį įtartiną elgesį, skatiname apie jį pranešti.
Pirmiausia turėtumėte kreiptis į savo
organizacijos vadovą. Jei norite išsaugoti savo anonimiškumą, galite pasinaudoti „Axel Johnson International“
informavimo tarnyba, sukurta subtilioms
situacijoms.

Kam galima pranešti apie nerimą
keliančius dalykus?
1. Savo bendrovės vadovui
2. Savo bendrovės personalo skyriaus
atstovui
3. Įmonių grupės vadovybės atstovui
4. Axelis Johnsonas, tarptautinės
vadovybės atstovas
5. Informavimo tarnybai
Informavimo tarnybai apie nerimą
keliančius dalykus galite pranešti
norimu būdu – atvirai arba anonimiškai.
Visus pranešimus tvarko nepriklausoma
trečiosios šalies sistema, kad vertinant
būtų užtikrinamas konfidencialumas.

PASTEBĖJOTE KĄ NORS ĮTARTINA?
Apsilankykite adresu http://report.whistleb.com/axinter
arba nuskaitykite šį QR kodą, kad iš savo mobiliojo įrenginio
patektumėte tiesiai į svetainę. Norėdami pranešti apie nerimą
keliančius dalykus, tiesiog vadovaukitės instrukcijomis,
pateiktomis informavimo kanale. Daugiau informacijos apie
informavimo tarnybą rasite adresu www.axinter.com
Kaip? Tam, kad galėtumėte nuskaityti QR kodą, jūsų mobiliajame įrenginyje turi būti
įdiegta programėlė. Apsilankykite tinkamoje programėlių parduotuvėje ir atsisiųskite
norimą QR nuskaitymo priemonę. Tuomet atverkite programėlę ir nuskaitykite QR kodą,
kad pasiektumėte norimą paskirties vietą.

Perdirbkite
mane!

ĮSIPAREIGOJIMAS LAIKYTIS
ETIKOS KODEKSO
Patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau „Axel Johnson International“
etikos kodekso turinį ir laikysiuosi šių rekomendacijų kasdieniame
darbe.
Visada stengsiuosi prisidėti prie bendrovės pastangų išvengti kyšių
ir korupcijos, užtikrindamas (-a), kad visa bendrovės veikla ir toliau
būtų apibūdinama kaip garbinga, skaidri, sąžininga ir teisinga.
Pranešiu apie bet kokį šio etikos kodekso pažeidimą ar tariamą
pažeidimą savo vadovui arba naudodamasis (-i) informavimo apie
nerimą keliančius dalykus būdais.

Parašas

Bendrovė
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