
DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
KĄ VERTA ŽINOTI?

DARBUOTOJAMS šis kodeksas padeda elgtis
pagal Įmonės LŪKESČIUS. Šis Kodeksas
taikomas visiems Įmonės darbuotojams.

Kodeksas nurodo, kokiais etiškos ir atsakingos
veiklos  principais vadovaujantis TU IR MES VISI
kuriame ĮMONĘ, vykdome jos VEIKLĄ,
formuojame TVARIUS DARBO SANTYKIUS ir
patrauklią DARBO APLINKĄ, kurioje pasireikštų  
geriausi kiekvieno gebėjimai.

DARBOTOJAI yra ĮMONĖS kertinė dalis.
ĮMONĖS STIPRYBĖ yra LOJALŪS
DARBUOTOJAI, kurių veiksmai, sprendimai
nekenkia Įmonei ar jos įvaizdžiui, o PADEDA
Įmonei STIPRĖTI ir AUGTI, SUKURIA DIDESNĘ
Įmonės kuriamą PRIDĖTINĘ VERTĘ, apgina
teisėtus Įmonės interesus, o asmeniniai
interesai netenkinami Įmonės sąskaita ar darant
jai žalą.

Įmonės vadovybė šiuo kodeksu ĮSIPAREIGOJA
KURTI sąžiningumo, skaidrumo, atvirumo ir
atitikties kultūrą, rodyti etiško elgesio pavyzdį.
Šis Kodeksas taip pat yra antikorupcinės
vadybos sistemos dalis ir padeda kurti
antikorupcinę aplinką, užkirsti kelią korupcijos
apraiškų atsiradimui ir plitimui.

KO IŠ MANĘS, KAIP PROFESIONALAUS DARBUOTOJO, TIKIMASI?

Veiklos skaidrumas yra MŪSŲ veiklos
pagrindas; 
MES VISI KARTU kuriame draugišką,
darbingą aplinką, siekiame sutelktumo ir
komandinio darbo;
MES turime vengti bet kokių galimų
konfliktinių situacijų, kurioms esant
asmeniniai interesai prieštarauja Įmonės
interesams;
MES laikomės draudimų dėl dovanų ir
paslaugų priėmimo ir teikimo;
ŽINOME, kad draudžiamas artimų asmenų
ir draugų protegavimas, artimų asmenų
tiesioginis pavaldumas ir kontrolė.

MŪSŲ veikla atitinka teisės aktų
reikalavimus;
MES pareigas vykdome nešališkai,
rūpestingai, atsakingai ir pagal turimus
įgaliojimus;
ĮMONĖJE užtikrinamos vienodos darbo
sąlygos;
SAUGOME konfidencialią informaciją;
Su kitais MES elgiamės pagarbiai ir
mandagiai;
MES vertiname įvairovę, skatiname
sąžiningą elgesį ir lygias galimybes,
išklausome kiekvieno argumentuotą
nuomonę;
MES netoleruojame diskriminacijos, smurto,
patyčių, žeminimo, keršto, šmeižto ir
priekabiavimo.

MES netoleruojame korupcijos jokia forma ir
kovojame su ja;
MES nesiimame jokių neteisėtų veiksmų,
apgaulės ar sukčiavimo, veikiame tik Įmonės
ir valstybės interesais;
MES neteikiame, nepriimame ir nesiūlome
kyšių, neteisėto atlygio, neteisėtų dovanų ar
paslaugų;
VISI ESAME atsakingi už bet kokių
potencialių pažeidimų prevenciją bei
pranešimą apie juos.

MŪSŲ atsakomybė yra saugoti Įmonės
turtą, ekonomiškai naudoti darbo išteklius,
palaikyti tvarkingą darbo aplinką;
MES darbo laiką naudojame efektyviai ir tik
darbo funkcijoms, nuolat tobulėjame ir
dalinamės patirtimi;
MES tausojame Įmonės ir gamtos resursus;
Atsakome už SAVO veiksmus ir jų
padarinius, nepamirštame atsiprašyti ir
prisiimti atsakomybę.


