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Įvadas
Šio Verslo etikos kodekso (toliau tekste – „Kodeksas“)

Kodekse pateiktos rekomendacijos negali būti laikomos visa

pagrindinis tikslas yra pateikti rekomendacijas, kaip turėtų elgtis

apimančiomis ir išsamiomis, kadangi nėra įmanoma iš anksto

STATICUS įmonių grupei priklausančių bendrovių (toliau tekste –

numatyti bei aprašyti visų aplinkybių, su kuriomis galima

„STATICUS“ arba „Bendrovė“) darbuotojai, vadovai, valdybos

susidurti. Šis vadovas apsiriboja etiško elgesio principais, kurie

nariai (toliau tekste – „Darbuotojai“).

turėtų būti taikomi kasdieninėje Darbuotojų veikloje.

Kodeksas remiasi STATICUS vizija, misija ir pagrindinėmis

Nepaisant aukščiau nurodyto apribojimo, gali būti, jog

vertybėmis, padeda jas puoselėti, parodo, kaip Darbuotojai

Darbuotojai atsidurs tokiose situacijose, kurių atžvilgiu jokių

turėtų dirbti komandoje, su klientais, verslo partneriais bei kitais

konkrečių elgesio principų nėra nustatyta. Tokiais atvejais labai

visuomenės nariais.

svarbu, kad Darbuotojai savo nuožiūra tinkamai pasirinktų ir
pritaikytų šiame Kodekse pateiktas rekomendacijas. Taip pat

Kodekso tikslai:
• apibrėžti elgesio normas bei taisykles;
• informuoti ir šviesti Darbuotojus verslo etikos ir elgesio verslo
aplinkoje klausimais;

• ugdyti Darbuotojų atsakomybę;
• apsaugoti Darbuotojus nuo konfliktinių situacijų ir neetiško
elgesio, apibrėžiant netoleruotino elgesio atvejus.

tikimasi, jog tokiose situacijose Darbuotojai kreipsis patarimo į
savo tiesioginius vadovus.

KODEKSO PRINCIPAI
Kodekse išdėstytos verslo etikos bei elgesio normos remiasi šiais pagrindiniais principais:
Sąžiningumo:

Atsakomybės ir atskaitomybės:

Pagarbos įstatymui, žmogui ir jo teisėms:

• tesėti duotus pažadus;

• savo profesinę veiklą grįsti asmenine atsakomybe už

• nepažeisti taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų, neignoruoti

• siekti žodžio ir veiksmo vienybės;

sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, galimą naudą bei

žmogaus teisių, o susidūrus su kitų asmenų vykdomais

• elgtis sąžiningai, garbingai, laikytis teisės aktų reikalavimų bei

žalą, trumpalaikius ir ilgalaikius padarinius;

teisės pažeidimais padaryti viską, kas būtina, kad šie būtų

saugoti STATICUS vardą ir reputaciją;

• nenaudoti darbo laiko, Bendrovės teikiamų darbo priemonių,
finansinių ir materialinių išteklių savo ir artimų asmenų
poreikiams tenkinti;

• prisiimti atsakomybę už savo veiklą, nesidangstant
komandiniais sprendimais;

• suvokti Bendrovės įsipareigojimus klientams, verslo
partneriams, darbuotojams, akcininkams.

nutraukti;

• kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti
atskirų asmenų ar visuomenės grupių dėl lyties, seksualinės
orientacijos, amžiaus, rasės, religijos, odos spalvos,

• nesiimti apgaulės, sukčiavimo;

tautybės, šeiminės padėties ir imtis teisėtų priemonių

• nedalyvauti neteisėtoje, negarbingoje veikloje.

pastebėtai diskriminacijai stabdyti;

• elgtis mandagiai, geranoriškai ir pakančiai, nepaisant asmens
savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, pažiūrų.

KODEKSO PRINCIPAI
Nešališkumo, objektyvumo ir teisingumo:

Pavyzdingo elgesio:

• savo veikloje būti objektyviu, priimti sprendimus

• savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, laikantis

vadovaujantis aiškiais vertinimo kriterijais, vengiant

visuotinai pripažintų elgesio taisyklių;

asmeniškumo, emocijų, atsižvelgiant į oponentų, taip

• nuolat rūpintis STATICUS įvaizdžiu;

pat ekspertų nuomonę bei kitus objektyvius veiksnius;

• būti tiksliu, punktualiu, nepiktnaudžiauti alkoholiu,

• darbinėje veikloje žmones vertinti atsižvelgiant į jų
kompetenciją, įgūdžius ir pasiekimus;

• vertinti veiklumą, iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir
atvirumą.

nepriekabiauti, nesikeikti.

ETIKOS IR ELGESIO NORMOS
Santykiai su klientais

Santykiai su tiekėjais

Santykiai su konkurentais

STATICUS nuolat siekia tobulėti, todėl mums svarbu žinoti,

STATICUS siekia būti patikimu tiekėjų partneriu. Visą dėmesį

STATICUS pasisako už sąžiningą ir atvirą konkurenciją visose

kaip klientai vertina mūsų elgesį su jais bei mūsų gaminamus

skiriame ilgalaikiams, geriems verslo ryšiams ir sveikam

rinkose.

gaminius ir teikiamas paslaugas. Būtent dėl šios priežasties

bendradarbiavimui. Tikimės, kad mūsų tiekėjai laikysis

STATICUS siekia konkuruoti sąžiningai, vadovaudamasi verslo

mes nuolat informuojame klientus, kaip jie gali pareikšti savo

tarptautinių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkosaugos

etikos principais ir laikydamasi veikiančių įstatymų. Nugalėti

nuomonę, o gavę klientų nusiskundimų, į juos reaguojame

ir antikorupcinių standartų. Tiekėjus skatiname savo veiklą

konkurencinėje kovoje STATICUS siekia efektyvindama

profesionaliai.

grįsti principais, panašiais į šį Kodeksą, - tai svarbus kriterijus

valdymą, didindama našumą bei mažindama sąnaudas.

STATICUS sėkmės pamatas – klientams parduodamų

užmezgant ar toliau plėtojant verslo santykius.

STATICUS neplatina neigiamos informacijos apie konkurentus,

gaminių bei teikiamų paslaugų kokybė ir veiklos efektyvumas.

Tiekėjus renkamės ir vertiname pagal iš anksto nustatytus

siekiant komercinio pranašumo.

Bendraudami su savo klientais Darbuotojai:

kriterijus, tokius kaip kokybė, kaina, prieinamumas, sugebėjimas

• vienodai vertina visus klientus;

įgyvendinti, patikimumas, korporatyvinė atsakomybė, įskaitant

Aplinkosauga

• bendradarbiauja, siekdami partnerystės ir abipusės naudos;

socialinius bei aplinkosaugos aspektus.

STATICUS yra įsipareigojusi veikti vadovaudamasi darnios

• santykius su klientais grindžia abipuse pagarba ir tolerancija;

plėtros principais. Prisidedame prie pasaulio aplinkos tvarumo,

• laiku vykdo pažadus;

skatindami naudotis ir patys naudodamiesi mažiau išteklių

• pateikia teisingą informaciją apie gaminius, paslaugas ir

reikalaujančiomis bei aplinkai draugiškomis paslaugomis ir

kainas, vengia klaidinančių teiginių;

• yra atidūs ir objektyvūs;
• vengia kategoriškumo;
• neskleidžia neigiamos informacijos apie kitus klientus (klientų
konkurentus).

mažindami savo veiklos poveikį aplinkai. Nuolat ieškome
galimybių pritaikyti geriausią mūsų verslo patirtį ir sinergiją.

ETIKOS IR ELGESIO NORMOS
Santykiai Bendrovės viduje
STATICUS palaiko tarptautines žmogaus teises ir gerbia

funkcijas žinotiną informaciją, netrukdo bendradarbių darbui ir

simpatijų ir antipatijų pavaldiniams bei kitiems

visų darbuotojų orumą, kaip tai yra apibrėžta Jungtinių Tautų

nesudaro situacijų, kai bendradarbis būtų verčiamas paskelbti

darbuotojams, objektyviai vertinti pavaldinių dalykines

deklaracijoje ir pagrindinėse Tarptautinės darbo organizacijos

kitam asmeniui neleistiną žinoti informaciją.

savybes bei pasiekimus veikloje.

konvencijose:

Darbuotojai laikosi geranoriškumo principų, stengiasi įtvirtinti

Vadovaujantys kitiems turi šias papildomas pareigas:

• mes nesinaudojame vaikų, kalinių ar per prievartą dirbančių

savitarpio pasitikėjimą. Priekabiavimas, diskriminavimas ar

• būti pavyzdžiu – rodyti, ką reiškia elgtis sąžiningai bei

darbu;

• visus darbuotojus vertiname vienodai ir teisingai. Siekiame

kitoks netinkamas elgesys darbo vietoje nėra toleruojamas.

teisingai;

Santykiuose su bendradarbiais vengiama:

• užtikrinti, jog jų pavaldiniai yra kvalifikuoti;

sukurti tokią darbo aplinką, kurioje asmenys būtų gerbiami

• asmens žeminimo ar įžeidinėjimo;

• stebėti, ar jų vadovaujami Darbuotojai, įskaitant ir

nepaisant individualių skirtumų, gabumų ar asmeninių

• darbuotojo charakterio, jam būdingų savybių viešo aptarimo;

laikinus darbuotojus, laikosi įstatymų ir Bendrovėje

bruožų. Nė vienas darbuotojas ar kandidatas neturi būti

• darbuotojo darbo ar nuosavybės menkinimo;

taikomų procedūrų, šio Kodekso nuostatų;

diskriminuojamas ar persekiojamas dėl amžiaus, rasės, lyties,

• apkalbų, šmeižto skleidimo, reputacijos žeminimo;

religijos, negalios, tautybės, lytinės orientacijos, šeiminės

• nesantaikos kurstymo, naudojantis pareigybiniais ar

padėties ar politinių pažiūrų.

psichologiniais privalumais;

• palaikyti Darbuotojus, kurie gera valia užduoda
klausimus ar išreiškia rūpestį dėl įstatymų ir Bendrovės
nuostatų laikymosi ir sąžiningumo. Niekada jokia forma

STATICUS kuria ir nuolat tobulina saugią bei sveiką darbo

• neigiamų emocijų demonstravimo.

negali būti keršijama Darbuotojui, kuris kelia tokius

aplinką, užtikrina darbų saugą, užkerta kelią galimai žalai ir

Vadovai pagarbiai ir santūriai elgiasi su jiems pavaldžiais

klausimus ar išreiškia susirūpinimą;

reaguoja į sveikatai kenksmingas sąlygas, remdama sveikatą ir

darbuotojais – nurodymai, pavedimai, pastabos pavaldiniams

gerovę skatinančias priemones.

daromos tik korektiškai, stengiantis sukurti vadovaujamame

arba tiesiogiai Bendrovės vadovui, naudojantis

Vykdydami pavestas užduotis ir nurodymus Darbuotojai teikia

kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią

anonimine pranešimų linija:

bendradarbiams iš savo ir kitų padalinių pagal pareigines

konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis; viešai nereikšti savo

www.anonymouse.org/anonemail

• pranešti apie galimų pažeidimų atvejus savo vadovui

ETIKOS IR ELGESIO NORMOS
Svetingumas ir dovanos
Verslo pramogų ir dovanų komercinėje aplinkoje tikslas – sukurti

Papildomos rekomendacijos dėl dovanų ir pramogų gali būti

savo reikalus taip, kad Bendrovė nedalyvautų ir neskatintų jokios

geranoriškus ir tvirtus verslo santykius, nesiekti nesąžiningo

pateiktos konkrečių valstybių, kuriose vykdoma veikla, teisės

formos korupcijos.

pranašumo klientų ar pardavėjų atžvilgiu. Darbuotojai arba jų

aktuose. Jei nesate tikras dėl kurios nors dovanos ar pramogos

Darbuotojai niekada nesiūlys ir nepriims jokių mokėjimų arba

šeimos nariai negali siūlyti, duoti, teikti arba priimti dovanas

tinkamumo, prašome pasitarti su savo tiesioginiu vadovu.

atlyginimų, išskyrus įprasto svetingumo atvejus, kai jie pagrįstai

ar pramogas, išskyrus atvejus, kai jos atitinka visas žemiau

Darbuotojas privalo raštu (pvz., elektroniniu paštu) pranešti apie

nėra laikomi tais, kurių pagalba siekiama įtakoti su verslu

nurodytas sąlygas, t.y:

gautą dovaną savo vadovui, jeigu ji neatitinka aukščiau nurodytų

susijusius sprendimus.

• įteikiamos be išankstinio susitarimo;

kriterijų. Taip pat Darbuotojai turi pranešti savo vadovui, ar

STATICUS draudžia savo Darbuotojams duoti, siūlyti arba

• nėra išreikštos grynųjų pinigų suma;

tiesiogiai Bendrovės vadovui, naudojantis anonimine pranešimų

žadėti pinigus arba perduoti vertingus daiktus, taip pat teikti

• atitinka įprastą verslo praktiką;

linija: www.anonymouse.org/anonemail, jeigu pastebi,

paslaugas, dovanas ar pramogas valstybės institucijose

• nėra ypatingai didelės vertės, t.y. ne daugiau kaip 100 EUR;

jog kito Darbuotojo gauta dovana galimai neatitinka aukščiau

dirbantiems asmenims, pareigūnams arba kitiems asmenims,

• negali būti suprantamos, kaip kyšis arba kita neteisėta

minėtų kriterijų.

jei šiais veiksmais siekiama neteisėtai įgyti arba išsaugoti verslą

išmoka;

arba siekiama kitų tikslų.

Kyšininkavimas ir korupcija

STATICUS neteikia finansinės paramos politinėms partijoms,

STATICUS netoleruoja bet kokios formos korupcijos. Mūsų

grupėms ar politikams. Siekdami užkirsti kelią bandymams apeiti

įsipareigojimas dėl sąžiningos veiklos vykdymo reiškia

Bendrovėje galiojančias taisykles dėl kyšininkavimo ir korupcijos,

atlyginti už netinkamą pareigų atlikimą ar veiklos vykdymą,

įsipareigojimą vengti bet kokios rūšies korupcijos, įskaitant

įsipareigojame, kad su konsultantais, brokeriais, agentais ir kitais

arba siekiant įgyti arba išsaugoti verslą arba įgyti pranašumą

kyšininkavimą, bei laikytis kiekvienoje valstybėje, kurios

tarpininkais sudarytos sutartys niekada nebus naudojamos kaip

versle;

teritorijoje vykdome savo veiklą, galiojančių kovos su korupcija

priemonė mokėjimams kuriai nors partijai nukreipti.

• įteikiamos arba gaunamos be jokių su tuo susijusių
įsipareigojimų;

• įteikiamos neturint tikslo priversti atlikti tam tikrą darbą arba

• įteikiamos nepažeidžiant atitinkamų įstatymų ar teisės aktų.

įstatymų. STATICUS įsipareigojo vykdyti savo veiklą ir tvarkyti

ETIKOS IR ELGESIO NORMOS
Interesų konfliktai
Interesų konfliktas, tai situacija, kai Darbuotojas, atlikdamas
pareigas, priima sprendimą, dalyvauja jį priimant ar atlieka kitus

Bendrovei arba sukeltų interesų konfliktą;

• atlikti sprendimo galią suteikiančių finansinių investicijų

veiksmus, pažeisdamas Bendrovės interesus jo ar jam artimų

įmonėse, kurios konkuruoja su Bendrove, tiekia jai prekes ar

asmenų privačių interesų naudai.

paslaugas arba turi kitokių verslo santykių;

Turi būti vengiama situacijų, kai Darbuotojų asmeniniai, šeimos

• būti kitų pelno siekiančių organizacijų, įmonių vadovais ir/

ar finansiniai interesai galėtų susikirsti su Bendrovės interesais.

ar valdybos nariais, išskyrus atvejus, kuomet jie paskiriami

Atsiradus interesų konflikto prielaidai, Darbuotojai privalo

Bendrovės vadovybės;

nedelsiant informuoti savo vadovą arba tiesiogiai Bendrovės
vadovą.

• skleisti neigiamą informaciją apie Bendrovę ir jos vykdomą
veiklą.

Darbuotojams draudžiama:

Darbuotojai, kurie susidūrė su interesų konflikto situacija arba

• siekti asmeninės naudos arba Bendrovės sąskaita dengti

įtaria ar mano, jog toks interesų konfliktas atsirado arba atsiras,

asmenines išlaidas, naudodamiesi savo padėtimi;

• siekti šeimos interesų sandoryje tarp Bendrovės ir bet kurio
tiekėjo ar kliento;

• dirbti kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų naudai, naudoti

turi nedelsdami pranešti apie tai savo vadovui ar tiesiogiai
Bendrovės vadovui ir turėtų nusišalinti arba nesiekti įtakoti
su atitinkamu sandoriu, dėl kurio atsirado interesų konfliktas,
susijusių derybų, diskusijų arba sprendimų.

Bendrovės turtą, vardą ir reputaciją antraeilėms pareigoms

Jeigu Darbuotojas nustato, kad kitas darbuotojas galimai

atlikti. Darbuotojas privalo iš anksto pranešti ir su tiesioginiu

susidūrė su interesų konflikto situacija, jis turi apie tai pranešti

vadovu susiderinti galimybę dirbti antraeilėse pareigose,

savo vadovui ar tiesiogiai Bendrovės vadovui, naudojantis

užsiimti verslu ar kita papildoma veikla.

anonimine pranešimų linija:

• užsiimti veikla, kuri konkurencijos požiūriu būtų žalinga

www.anonymouse.org/anonemail

ETIKOS IR ELGESIO NORMOS
Konfidencialumas

Bendrovės turto naudojimas ir tausojimas

Politinė ir visuomeninė veikla

Bendrovės Darbuotojai privalo žinoti, kuri informacija yra

Bendrovės įranga, įvairaus pobūdžio ištekliai, kita

Darbuotojai gali dalyvauti politinėje ir visuomeninėje

konfidenciali ir užtikrinti jos konfidencialumą. Jeigu darbuotojas

medžiaga bei darbo laikas yra naudojami tik teisėtiems

veikloje, kelti savo kandidatūrą rinkimuose, vadovauti

nežino, kokia informacija yra konfidenciali, turi tai išsiaiškinti su

Bendrovės verslo interesams.

rinkiminei kampanijai, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie

savo vadovu. Konfidencialios informacijos sąrašas yra nuolat

Darbuotojai privalo tausoti visą Bendrovės turtą, reikalingą

organizacijos ar partijos vykdomos veiklos, tačiau tik

atnaujinamas.

atlikti darbui, o taip pat imtis reikalingų veiksmų, siekdami

su sąlyga, kad šie veiksmai yra aiškiai atskirti nuo jų

Darbuotojai, išeinantys iš Bendrovės, turi ir toliau saugoti bei

užkirsti kelią neteisėtam tokio turto panaudojimui,

profesinės veiklos ir atsakomybės bei netrukdo tinkamai

neviešinti konfidencialios informacijos, kurią sužinojo dirbdami

sugadinimui arba vagystei.

atlikti tiesiogines pareigas Bendrovėje.

STATICUS.

Darbuotojų įsipareigojimas dėl STATICUS turto apsaugos

Darbuotojai turi informuoti savo vadovus apie savo

taip pat apima ir Bendrovei priklausančią informaciją.

dalyvavimą ar ketinimą dalyvauti renkamuose politinių

Neteisėtas tokios informacijos naudojimas arba platinimas

partijų, valdžios ir savivaldos organuose.

laikomas STATICUS politikos pažeidimu, tokie veiksmai

Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų vieši pasisakymai

laikomi neteisėtais ir už juos taikoma civilinė ir/ar

ir vertinimai būtų suprasti tik kaip jų asmeninė, o ne

baudžiamoji atsakomybė Bendrovės turtas negali būti

Bendrovės nuomonė.

skolinamas ar perduodamas.

ETIKOS KODEKSO VEIKSMINGUMO UŽTIKRINIMAS
Verslo etikos kodekso laikymasis

Skatinimas

Atsakomybė

STATICUS patvirtino šį Verslo etikos kodeksą tikėdamasi, jog

Bendrovė visapusiškai remia savo Darbuotojus, kurie sąžiningai

Kiekvienas Darbuotojas privalo perskaityti šį Kodeksą ir jo

visi Darbuotojai tinkamai laikysis jame įtvirtintų principų bei

laikosi Kodekso nuostatų, ypač kai jie susiduria su spaudimu iš

laikytis. Kodekso pažeidimo atveju Darbuotojams gali būti

normų. STATICUS įmonės vadovas atsako už šio Kodekso

šalies jas pažeisti.

skiriamos atitinkamuose įstatymuose numatytos bausmės,

vykdymo priežiūrą ir privalo pranešti apie šio kodekso

įskaitant ir atleidimą iš darbo.

nevykdymo atvejus bendrovių valdyboms. Darbuotojai

Bendrovių vadovai privalo užtikrinti šio Kodekso principų

privalo neatidėliodami ir tinkamai reaguoti į visus šio Kodekso

laikymąsi ir patvirtinti išsamesnes rekomendacijas dėl šiame

pažeidimus ir apie ta informuoti savo vadovus ar tiesiogiai

Kodekse numatytų sričių, jei pagal konkrečios valstybės

Bendrovės vadovą naudojantis anonimine pranešimų linija:

įstatymų ir teisės aktų nuostatas būtina atsižvelgti į specifinius

www.anonymouse.org/anonemail

toje valstybėje taikomus reikalavimus.

