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ATEITIES
KARTOMS
MŪSŲ ELGESIO KODEKSAS



Sveiki, tai yra mūsų elgesio kodeksas

„Henkel“ sudaro įvairialypė maždaug 53 000 žmonių komanda visame pasaulyje 
ir kasdien savo gaminiais, paslaugomis ir sprendimais dalyvaujame milijardų 
žmonių gyvenimuose. Mes darome didžiulį poveikį mus supančiam pasauliui, todėl 
tai, ką darome, ir, dar svarbiau, kaip tai darome, yra tikrai svarbu.

Esame sąžininga ir aukštus etikos standartus turinti įmonė, o jų laikymasis yra ir 
visada bus neatsiejama mūsų mąstymo ir verslo praktikos dalis. Štai kodėl mūsų 
elgesio kodeksas yra toks svarbus. Tai bus mūsų veiksmų ir elgesio kompasas, 
kuris padės orientuotis sudėtingose situacijose, kad priimtume teisingus spren-
dimus ir išlaikytume puikią pasaulinę reputaciją, kurią per kelias kartas susikūrėme 
tarp klientų, partnerių ir bendruomenių, kuriose dirbame. Šia prasme mūsų elgesio 
kodeksas yra mūsų verslo pagrindas. 

Mūsų tikslas „Pradininkai širdyje ateities kartų gerovei“ pabrėžia šį siekį. Tai 
reiškia, kad elgiamės etiškai ir sąžiningai vykdydami verslą kiekvienoje šalyje, kurioje 
veikiame, visuose verslo padaliniuose ir atlikdami visas savo funkcijas. Novatoriška 
dvasia ir taisyklių laikymasis neprieštarauja vienas kitam, jie eina koja kojon.

Ir ištikimai šeimos verslo tradicijoms, mūsų vertybės perduodamos iš kartos į 
kartą. Viena karta rodo pavyzdį ir yra sektinas pavyzdys kitai, išsaugodama tai, 
kas daro mus sėkmingais ir unikaliais pasaulyje. Mes turime būti šiais pavyzdžiais 
ir visada atsižvelgti į tuos, kuriems mūsų veiksmai ir elgesys turės didžiausią įtaką: 
ateities kartoms. 

Geriausi

Simone        Carsten

2022 m. vasario mėnesis 
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Kai milijonai žmonių kasdien laiko mūsų gaminius rankose, jie 
taip pat susipažįsta su mūsų vertybėmis ir elgesiu. Su tuo ateina 
didelės galimybės ir didelė atsakomybė. 

Mūsų stiprus paveldas ir novatoriška dvasia padės mums šioje 
kelionėje puoselėti ryšius, draugystę ir tikrą rūpinimąsi vieni kitais, 
stiprinant mūsų rūpinimosi palikimą. 

Mūsų vienybės jausmas yra mums brangus, nes tai yra mūsų 
įvairialypės bendruomenės pagrindas. Naudosime bendrą sąži-
ningumo suvokimą, kad visapusiškai panaudotume vieningą 
„Henkel“ galią, subalansuotume unikalų progresyvumo ir nova-
toriškumo dvilypumą su šeimos tradicijomis ir atsakingais 
veiksmais.

Aukšti sąžiningumo standartai, kuriuos nustatome patys, leis 
mums tarnauti geriausiems „Henkel“ ir visos visuomenės inte-
resams, kad pabrėžtume savo įsipareigojimą pirmauti tvarume 
ir būti pavyzdžiu ateities kartoms.

KĄ
MUMS REIŠKIA 
SĄŽININGUMAS? 
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KAIP 
SĄŽININGUMAS
PADEDA 
MUMS 
ĮGYVENDINTI
SAVO 
TIKSLĄ? 

Kaip elgiamės būdami 

pavyzdžiu, kad  

įgyvendintume savo  

vertybes ir lyderystės 

įsipareigojimus ir  

įgyvendintume savo  

tikslą. 

5KĄ MUMS REIŠKIA SĄŽININGUMAS



VEIKSMAI IR 
ELGESYS ATEITIES 
KARTOMS
Kaip atrodo pavyzdys ir ar esate kada  
nors jį matę?
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MŪSŲ

Įvairovės, teisingumo ir įtraukties kultūros puoselėjimas, 
komandinis darbas ir šeimyninė dvasia yra kertiniai mūsų 
sėkmės akmenys. Tik sąžiningoje, sveikoje ir saugioje darbo 
aplinkoje mūsų žmonės galės išnaudoti visas savo galimybes. Tai 
mąstysena, kurią norime atstovauti ir palaikyti ne tik „Henkel“, 
bet ir už jos ribų, visuomenėje, kad mūsų žmonės būtų pa-
vyzdys ateities kartoms.

ŽMONĖS
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Esame įsipareigoję 
puoselėti pagarbią ir 
įtraukią kultūrą, kuri 
leistų mūsų žmonėms 
būti geriausiais  
kiekvieną dieną.

Mūsų įvairus ir visa apimantis darbuotojų 
kolektyvas yra viena iš mūsų stiprybių. Tai pade-
da mums pritraukti ir išlaikyti talentus, kurti 
novatoriškas idėjas, suprasti savo suinteresuo-
tuosius asmenis ir klientus bei prisidėti prie 
teisingesnio ir labiau įtraukiančio pasaulio. 
Mums įvairovė ir įtrauktis reiškia savo skirtumų 
suvokimą, pasitikėjimą vienų kitais ir darbą 
kartu kaip viena komanda. 

Mes visada elgiamės vienas su kitu ir su visais 
kitais oriai ir pagarbiai. Mes netoleruojame 
priekabiavimo, patyčių ar bet kokios formos 
diskriminacijos, susijusios su rase, odos spalva, 
lytimi, seksualine orientacija, religija, politine 
priklausomybe, naryste profesinėje sąjungoje, 
negalia, tautybe, socialine kilme, arba amžiumi 
ir kitais dalykais. 
 
Nešališkas požiūris į mūsų žmones yra pagrin-
dinis mūsų verslo kultūros principas. Visiems 
savo žmonėms suteikiame visiems vienodai priei-
namas galimybes, leidžiančias jiems prisidėti 
prie „Henkel“ ir augti tiek profesionaliai, tiek 
asmeniškai. 

Pirmiau minėti principai sudaro mūsų vidinio 
bendradarbiavimo pagrindą, taip pat bendra-
darbiaujant su tiekėjais, rangovais ir verslo 
partneriais apskritai.

PAGARBUS 

ELGESYS 

Man patinka žaisti su 
draugais. Kartais  
darome visokias 
kvailystes. Bet aš  
niekada nedaryčiau 
jiems nieko blogo,  
nes man jie patinka.

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 
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https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.1_01_Respectful%20Behavior.pdf


MŪSŲ
REPUTACIJA 

Esame įsipareigoję  
visada veikti ir elgtis 
taip, kad būtų naudinga 
ir nepakenktų „Henkel“ 
reputacijai. 

„Henkel“ susikūrė savo tvirtą reputaciją vykdyda-
ma garbingą verslą daugelį dešimtmečių. Mūsų 
žmonės yra glaudžiai susiję su mūsų pasauline 
reputacija. 

Mes sveikiname bet kokį asmeninį mūsų žmonių 
dalyvavimą asociacijose, klubuose ir pan., jei 
jie neperžengia įstatymų nustatytų ribų, gerbia 
mūsų vertybes ir nekelia pavojaus mūsų, ir jų 
kaip darbuotojų, reputacijai ir pareigoms.

Kai reikia reikšti nuomonę ir asmenines pa-
žiūras viešoje erdvėje, pavyzdžiui, socialinėje 
žiniasklaidoje, mūsų žmonės turi aiškiai atskirti 
savo asmenines nuomones ir darbą „Henkel“. 

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 
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https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.1_02_Our%20Reputation.pdf


SVEIKATA 
IR SAUGA DARBO VIETOJE 
Savo žmonių apsauga jau seniai buvo laikoma viena iš pagrindinių 
mūsų vertybių. Užtikriname, kad turime išsamų procesą, skirtą 
nustatyti ir išvengti pavojų sveikatai ir saugai. 

Mes atliekame aktyvų vaidmenį, kad vietos ir bendruomenės, 
kuriose veikiame, būtų gera aplinka gyventi ir dirbti. Taip pat 
esame įsipareigoję siekti tvarios ir socialiai atsakingos plėtros, 
taigi ir saugių bei sveikų darbo sąlygų skatinimo. 

Mūsų principai dėl sveikatos ir saugos darbo vietoje taip pat 
taikomi suinteresuotosioms šalims, kurios dirba su mumis mūsų 
biuruose ir vietose. Taip pat tikimės vienodai aukštų sveikatos  
ir saugos standartų savo tiekėjų, rangovų ir apskritai verslo 
partnerių veikloje. 

Esame įsipareigoję 
savo žmonėms  
užtikrinti sveiką  
ir saugią darbo  
aplinką.

Kartais mama ir tėtis liepia nedaryti  
dalykų, bet aš juos darau vis tiek. Tačiau 
dažniausiai mama ir tėtis yra teisūs.  
Kartą net susižeidžiau kelį.

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 

10MŪSŲ ŽMONĖS

https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.1_03_Workplace%20Health%20and%20Safety.pdf


Mūsų verslas klesti dėl mūsų turimo turto. Mūsų reputacija yra 
bene vertingiausias mūsų turtas. Ji grindžiama pasitikėjimu, 
kuris buvo pelnytas per kelias kartas ir kurią norime išsaugoti 
ir stiprinti per daugelį ateinančių kartų. Taip pat turime 
rūpintis kitu vertingu turtu, pavyzdžiui, naujovėmis, 
produktais ir įrenginiais. Turėtume stengtis veikti ir 
elgtis taip, kad apsaugotume šį turtą.

MŪSŲ

ĮMONĖ
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Esame įsipareigoję 
tvarkyti ir saugoti 
visą „Henkel“ turtą 
itin atsargiai.

ĮMONĖS
TURTAS 
Mūsų turtas – fizinis ar nematerialus – yra mūsų praei-
ties ir ateities sėkmės kertinis akmuo. Mes su jais elgiamės 
atsakingai ir visada juos saugome.
 
Jautri informacija ir intelektinė nuosavybė yra du 
svarbiausi mūsų ištekliai, kurie reiškia dideles investicijas 
finansinės vertės, laiko ir sunkaus darbo prasme ir užtikrina 
verslo sėkmę ateityje. Apsaugodami juos, užtikriname 
savo konkurencinį pranašumą. 

Visa „Henkel“ informacija ir intelektinė nuosavybė turi 
būti laikomi konfidencialiais, nebent ji buvo patvirtinta 
viešam paskelbimui. Mes neatskleisime visuomenei soci-
alinėje žiniasklaidoje ar kitur nieko, kas galėtų būti laikoma 
konfidencialia ar jautria informacija. 

Mes visada saugosime dokumentus, kuriuose yra konfiden-
cialios informacijos. Kalbant apie mūsų tiekėjus, rangovus 
ir kitus verslo partnerius, su jų konfidencialia informacija 
ir intelektine nuosavybe elgiamės taip pat sąžiningai ir 
rūpestingai, iš jų tikimės to paties. 

Mes saugome visus turimus įmonės išteklius nuo prara-
dimo, sugadinimo, vagystės ir netinkamo naudojimo. Įmonės 
turtas turi būti naudojamas atsakingai ir negali būti pa-
sisavintas asmeniniam naudojimui.

Kartais su draugu Sam žaidžiame 
su mano žaislais. Tai gerai, nes jis 
yra mano draugas. Tačiau jis 
sudaužė mano raudoną automobilį, 
ir man buvo šiek tiek liūdna. Bet 
jis vis tiek yra mano draugas.

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 
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https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.2_04_Company%20Assets.pdf


Esame įsipareigoję  
visada teikti teisingą 
finansinę informaciją.

FINANSINIS
SĄŽININGUMAS 

Finansinis sąžiningumas yra mūsų, kaip įmonės, 
sukurto pasitikėjimo ir pagarbos kertinis 
akmuo. Svarbiausia pareiga yra kaupti tikslius 
įrašus, kurie pateikia skaidrų mūsų verslo vaizdą. 

Griežtai laikomės visų teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų ir tarptautinių finansinės atskaito-
mybės standartų, kad galėtume tinkamai 
tvarkyti apskaitą ir finansinę atskaitomybę. 
Tas pats pasakytina apie mokesčių įstatymus 
ir kitus teisės aktus. Be to, mums labai svarbu 
kurti apskaitą, atspindinčią tikrąjį joje fiksuojamų 
operacijų ir veiklos pobūdį. 

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 

13MŪSŲ ĮMONĖ

https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.2_05_Financial%20Integrity.pdf


Esame įsipareigoję 
visada veikti  
ir elgtis  
atsižvelgdami 
į „Henkel“ 
interesus. 

INTERESŲ
KONFLIKTAS 
Mes norime būti žinomi ir norime, kad mumis pa-
sitikėtų, nes visada dirbame su itin sąžiningai. 
Štai kodėl mes laikomės aukščiausių etikos stan-
dartų ir savo verslo bei asmeninius interesus 
atskiriame. 

Todėl vengsime situacijų, kurios gali sukelti konf-
liktą tarp asmeninių ir „Henkel“ interesų. Priimdami 
verslo sprendimus, visada turime veikti objektyviai 
ir paisydami geriausių „Henkel“ interesų, negau-
dami jokios asmeninės naudos. 

Interesų konflikto atsiradimas pats savaime nėra 
mūsų elgesio kodekso pažeidimas. Pažeidimas 
įvyksta tik tada, kai konfliktas yra neatskleidžiamas 
ir neišsprendžiamas prieš priimant paveiktus 
sprendimus. Kitų įsivaizduojami interesų konfliktai 
gali būti tokie pat žalingi, kaip ir realūs konfliktai. 
Veiksmingos priemonės tokiems galimiems konf-
liktams išspręsti yra atviras pokalbis su atsakingu 
tiesioginiu vadovu, personalo vadovu arba susisie-
kimas su atitikties komanda, jei kyla abejonių. 

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 
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https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.2_06_Conflict%20of%20Interest.pdf


MŪSŲ KLIENTAI, 
VARTOTOJAI IR  
TIEKĖJAI
Mūsų gaminiai kasdien paliečia milijonus žmonių. Todėl 
mums labai svarbu rodyti pavyzdį, kad jie yra saugūs, 
nekenkiantys aplinkai ir aukščiausios kokybės 
kiekviename žingsnyje, todėl įdedame į juos 
visą savo energiją ir širdį. Taip pat galvojame 
ir užtikriname vientisumą, kai kalbame apie 
skaitmeninę erdvę, ir nuolat prisitaikome 
prie šio nuolat besikeičiančio pasaulio. 
Mums svarbiausia užtikrinti glaudžius 
ir pasitikėjimu pagrįstus santykius 
su klientais, vartotojais ir tiekėjais, 
kurie yra mūsų verslo pagrindas 
šiandien ir ateinančiose kartose. 
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SĄŽININGA KONKURENCIJA IR  
KOVA SU KORUPCIJA
Būdami pradininkais, tikime, kad sąžininga 
konkurencija yra pagrindinis inovacijų variklis 
ir padės sukurti geresnius gaminius, naudingus 
klientams ir vartotojams. 

Mes visiškai pasitikime savo gaminiais ir pas-
laugomis, kad pasiektume konkurencinį skirtumą. 
Esame įsipareigoję sąžiningai konkurencijai ir 
laikomės visų atitinkamų antimonopolinių ir 
konkurencijos įstatymų, kad ir kur vykdytume 
veiklą. Neužsiimame veikla, kuri blokuoja ar ri-
boja konkurenciją neteisėtai, nesąžiningai ar 
neetiškai. 

Mūsų verslo veikloje nėra tolerancijos jokios 
formos kyšininkavimui ar korupcijai, nei vals-
tybės pareigūnų ir vyriausybių, nei privačiojo 
sektoriaus atžvilgiu. Mes nepriimame jokios 
įtakos sprendimams ar bandymams įgyti netin-
kamų verslo pranašumų suteikiant, priimant, 
siūlant ar žadant pinigus ar bet ką vertingo 
trečiosioms šalims ar iš jų. 

Esame įsipareigoję  
užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją, pagrįstą 
mūsų gaminių ir  
paslaugų pranašumais. 

Galiu bėgti tikrai greitai. Kartą netgi buvau
greitesnis už savo vyresniąją seserį, bet ji  
pasakė,kad aš sukčiauju. Tačiau to nedariau.

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 
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https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.3_07_Fair%20Competition%20and%20Anti-Corruption.pdf


Esame įsipareigoję 
tiekti saugius  
aukščiausios kokybės 
gaminius, kad tai būtų 
naudinga visoms mūsų 
suinteresuotosioms 
šalims. 

PRODUKTŲ SAUGA
IR KOKYBĖ
Mūsų gaminiai yra mūsų veiklos pagrindas. Per 
dešimtmečius sukūrėme pasitikėjimu pagrįstus 
santykius su klientais ir vartotojais. Štai kodėl 
mes niekada nedarome kompromisų, kai kalbama 
apie mūsų gaminių ir procesų saugumą ir 
kokybę. 

Mes laikomės sveikatos ir saugos bei ženklinimo 
reikalavimų, taikomų mums regionuose, kuriuose 
veikiame. Nuolat peržiūrime ir vertiname savo 
gaminius, kad užtikrintume jų nuolatinį tinka-
mumą. 

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 

17MŪSŲ KLIENTAI, VARTOTOJAI IR TIEKĖJAI

https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.3_08_Product%20Safety%20and%20Quality.pdf


SKAITMENINĖ SAUGA
IR ETIKA
Skaitmeninimas radikaliu tempu formuoja mūsų pasaulį. Mūsų 
verslas vis labiau grindžiamas duomenimis, todėl atsiranda 
daug naujų galimybių. Dėl to iškyla ilgas iššūkių ir etinių klausimų 
sąrašas. Mūsų pareiga spręsti šiuos iššūkius ir juos įveikti atsi-
žvelgiant į visas suinteresuotąsias šalis. 

Mūsų pareiga yra maksimaliai diskretiškai rūpintis jautria ir 
konfidencialia informacija. Kibernetinėje erdvėje naršome rū-
pestingai ir taikome tinkamas saugumo priemones. Taip pat lai-
komės aukštų standartų tvarkydami savo darbuotojų, verslo 
partnerių ir vartotojų asmens duomenis. Asmens duomenis 
naudosime tik teisėtais ir skaidriais tikslais bei laikydamiesi ati-
tinkamų duomenų apsaugos taisyklių. 

Dirbtinis intelektas žada naujas galimybes mums ir mūsų su-
interesuotosioms šalims. Tačiau kartu su tuo ateina ir didelė at-
sakomybė. Naudodami dirbtinio intelekto technologijas privalome 
laikytis pagrindinių skaidrumo, paveiktų asmenų teisių, atskai-
tomybės ir tikslumo principų, visa tai turint aiškius priežiūros 
mechanizmus, skirtus susijusiai rizikai sumažinti. 

Esame įsipareigoję  
skaitmeninėje erdvėje 
elgtis taip pat sąžiningai 
kaip ir realiame  
pasaulyje.

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 
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https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.3_09_Digital%20Safety%20and%20Ethics.pdf


Kai buvau mažas, mėgau  
ryklius. Bet dabar man  
patinka visa gamta ir  
gyvūnai. Mes privalome
apsaugoti juos.

MŪSŲ
BENDRUOMENĖS
Suvokdami savo atsakomybę pasaulyje ir už jį, 
įtraukėme ją į mūsų įmonės vertybes nuo pat veiklos 
pradžios. Mes vienodai gerbiame visus žmones ir 
aplinką, bei siekiame turėti teigiamą poveikį. Štai 
kodėl viskuo, ką darome, stengiamės prisidėti prie 
atsinaujinančios planetos ir klestinčių 
bendruomenių.
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Esame įsipareigoję 
gerbti žmogaus 
teises, nes tai yra 
visų mūsų veiksmų 
pagrindas. 

ŽMOGAUS TEISĖS, ĮSTATYMAI
IR SOCIALINĖS NORMOS 
Gerbti žmogaus teises yra etinė pareiga. Tai 
taip pat leidžia mums daryti teigiamą poveikį 
žmonių gyvenimui. Štai todėl mes visada labai 
gerbiame visų žmonių teises ir orumą. Su visais 
žmonėmis darbo vietoje, veiklose ir bendruo-
menėse, kuriose esame, elgiamės sąžiningai, 
vienodai ir pagarbiai. Tuo pačiu metu mes nuolat 
dirbame taikydami tvarią ir etišką verslo praktiką 
mūsų vertės grandinėje.

Esame daugelyje gaminių rinkų ir daugelyje pa-
saulio regionų, todėl mums galioja įvairių teisinių 
sistemų įstatymai ir reglamentai. Būti atsakingu 
juridiniu asmeniu reiškia, kad mūsų personalas 
laikosi visų galiojančių įstatymų, taisyklių ir re-
guliavimo bendruomenėse, kuriose veikiame, 
kartu gerbdami vietines tradicijas ir kitas soci-
alines normas. Teisės laikymasis apima, be kita 
ko, prekybos taisykles, pvz., eksporto kontrolę 
ir sankcijas, arba taikomus pinigų plovimą re-
glamentuojančius teisės aktus.

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 

20MŪSŲ BENDRUOMENĖS

https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.4_10_Human%20Rights,%20Laws%20and%20Social%20Norms.pdf


Esame įsipareigoję 
saugoti aplinką ir  
prisidėti prie  
atsinaujinančios  
planetos. 

APLINKOS
TVARUMAS 
Mes turime apsaugoti aplinką ateities kartoms. 
Todėl aplinką tausojanti ir atsakinga verslo 
praktika yra visų mūsų veiksmų ir sprendimų 
priėmimo pagrindas. Esame pasiryžę nuolat 
tobulinti savo verslą ir vertės grandinę, kad 
ji taptų tvaresnė ir galiausiai prisidėtume prie 
atsinaujinančios planetos. 

Savo veikla ir gaminiais nuolat mažiname savo 
poveikį aplinkai, naudodami medžiagas ir pas-
laugas, kurios yra žiedinės ekonomikos dalis, 
mažindami savo ekologinį pėdsaką ir užtikrindami 
atsakingą gamtos išteklių naudojimą. Mūsų pa-
stangos taip pat apima visą mūsų vertės grandinę, 
kurioje dirbame kartu su partneriais, siekdami 
laikytis tvarios ir aplinką tausojančios praktikos. 

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 

21MŪSŲ BENDRUOMENĖS

https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.4_11_Environmental%20Sustainability.pdf


BENDRUOMENĖS
ĮSITRAUKIMAS 
„Henkel“ remia socialinę gerovę, švietimą ir 
mokslą, sportavimą ir sveikatą, meną ir kultūrą 
bei aplinką, be kita ko, teikdama finansines ir 
materialines aukas. Turime aiškius aukojimo 
procesus ir taip pat apibrėžėme sritis, kurios 
neįtraukiamos, pvz., „Henkel“ aukojimas politi-
nėms partijoms, politikams ar kandidatams į 
politines pareigas.

Mes skatiname savo žmones įsitraukti asmeni-
niame lygmenyje, aiškiai atskiriant privatų da-
lyvavimą ir dalyvavimą įmonės veikloje. Mes 
skatiname savanorystę ir dalyvavimą labda-
ringoje ar socialinėje veikloje, laikydamiesi vietos 
įstatymų ir nedarbo metu. 

Būdami atsakingu juridiniu asmeniu, įsitraukdami 
į viešąjį ir politinį diskursą, veikiame skaidriai ir 
remdamiesi faktais.  

Esame įsipareigoję  
daryti poveikį savo  
bendruomenėms.

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 

22MŪSŲ BENDRUOMENĖS

https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.4_12_Community%20Engagement.pdf


Esame įsipareigoję  
savo žmonėms užtikrinti  

sveiką ir saugią  
darbo aplinką.

Esame įsipareigoję 
visada teikti 

teisingą finansinę 
informaciją.

Esame įsipareigoję 
tvarkyti ir saugoti visą 

„Henkel“ turtą  
itin atsargiai.

Esame įsipareigoję  
visada veikti ir elgtis  

atsižvelgdami į  
„Henkel“ interesus. 

Esame įsipareigoję  
skaitmeninėje erdvėje  

elgtis taip pat sąžiningai kaip 
ir realiame pasaulyje.

Esame įsipareigoję tiekti  
saugius aukščiausios kokybės  

gaminius, kad tai būtų 
naudinga visoms mūsų  

suinteresuotosioms šalims. 

Esame įsipareigoję užtikrinti 
sąžiningą konkurenciją,  

pagrįstą mūsų gaminių ir  
paslaugų pranašumais. 

Esame 
įsipareigoję daryti 

poveikį savo 
bendruomenėms.

Esame įsipareigoję saugoti  
aplinką ir prisidėti prie  

atsinaujinančios planetos. 

Esame įsipareigoję 
gerbti žmogaus teises, 
nes tai yra visų mūsų  
veiksmų pagrindas. 

Esame įsipareigoję visada  
veikti ir elgtis taip, kad  

būtų naudinga ir nepakenktų  
„Henkel“ reputacijai. 

Esame įsipareigoję puoselėti  
pagarbią ir įtraukią kultūrą,  

kuri leistų mūsų žmonėms būti  
geriausiais kiekvieną dieną.



KUO JŪS 
PRISIDEDATE?
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JŪSŲ
BALSAS
Ne visada lengva išreikšti susirūpinimą, tačiau 
„Henkel“ puoselėjame kultūrą, kurioje visi 
gali patogiai kalbėti. Tai vienintelis būdas 
kiekvienam iš mūsų apsaugoti savo vertybes 
ir sąžiningumą. 

Prašom pasisakyti, jei pastebėjote ką nors, 
kas gali būti negerai. Nesvarbu, ar esate teisus, 
ar neteisus – jei kažkas verčia jaustis nepato-
giai, nelaikykite to savyje. Į kiekvieną išreikštą 
susirūpinimą žiūrime rimtai. 

Apie problemą galite pranešti tiesioginei 
vadovybei. Arba galite susisiekti su personalo 
vadovu, pasauline atitikties komanda* arba, 
pavyzdžiui, anoniminėmis „Henkel“ atitikties 
linijomis (žr. „Henkel“ vidaus tinkle mūsų 
žmonėms ir „Henkel“ svetainėje, kur rasite 
daugiau informacijos ir patarimų).

*compliance.office@henkel.com

Kai išreikšite susirūpinimą, „Henkel“ imsis ati-
tinkamų veiksmų, kad kuo greičiau išspręstų 
problemą. Mūsų organizacijoje nėra tolerancijos 
jokiam kerštui ir mes apsaugosime visus, kurie 
kalba sąžiningai, net jei informacija apie proble-
mą pasirodys klaidinga. 

Kartą darželyje  
patempiau Lisa už  
plaukų, Ben pasakė poniai 
Platt, o ponia Platt  
papasakojo mano mamai, 
tada mano mama pasakė, 
kad turėčiau atsiprašyti 
Lisa, ir aš tą padariau.

SUŽINOKITE DAUGIAU

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI

TIK „HENKEL“ VIDINIAM NAUDOJIMUI 
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https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_4.0_13_How%20you%20contribute.pdf


DRAUGE
Į PRIEKĮ PAVYZDŽIAI 

ATEITIES  
KARTOMS

Mūsų elgesio kodeksas padės mums ir bus kaip kompa-
sas, rodantis kelią. Tačiau, kaip tikri pradininkai, mes 
patys turime tai pasiekti. Štai kodėl mes visi turime 
prisidėti kolektyviai ir elgtis kaip tikri pavyzdžiai. 
„Henkel“ vadovai prisiima dar didesnę atsakomybę, kad 
tą darytume. Galime semtis įkvėpimo iš savo tvirto pa-
veldo, kurio šaknys yra vertybės ir sąžiningumas, ir kas-
dien savo veiksmais bei elgesiu įgyvendinti savo elgesio 
kodeksą. Kita karta pasikliauna mumis.
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