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Tiekimo grandinės verslo etikos kodeksas 

1. Įžanga 

Tikimės, kad visi mūsų valdybos nariai, direktoriai ir darbuotojai bei kiti mūsų vardu dirbantys 
asmenys visuomet laikysis įstatymų, veiks etiškai ir sąžiningai, kaip numatyta „Keller“ elgesio kodekse 
Code of business conduct | Keller Group plc. To paties tikimės ir iš savo tiekimo grandinės dalyvių. 
Siekiame, kad dirbdami kartu galėtume kurti abiem šalims tvarius verslo santykius. 

„Keller“ reikalauja, kad bendrovės tiekėjai veiktų pagal principus, išdėstytus šiame „Keller“ tiekimo 
grandinės verslo etikos kodekse (toliau – Tiekimo grandinės kodeksas), ir tinkamai laikytųsi visų 
taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Tiekimo grandinės kodeksas numato papildomus reikalavimus nei 
taikomi įstatymai. Jis skatina socialinę atsakomybę ir atsakomybę už aplinkos apsaugą remdamasis 
tarptautiniu mastu pripažintais standartais. Esant šių standartų ir teisės aktų reikalavimų skirtumams, 
taikomas griežtesnis standartas, tačiau nepažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimų. 

Tiekimo grandinės kodeksas apibrėžia „Keller“ lūkesčius dėl mūsų tiekimo grandinės dalyvių elgesio, 
susijusio su darbo ir žmogaus teisėmis, sveikata ir sauga, aplinkos apsauga, etika ir valdymo praktika. 

„Keller“ palaiko JT Pasaulinį susitarimą ir siekia laikytis visų 10-ies jo principų kovos su korupcija, 
aplinkos apsaugos, žmogaus teisių ir darbo srityse. Tikimės, kad mūsų tiekimo grandinės dalyviai 
skatins savo pačių tiekimo grandinių dalyvius siekdami užtikrinti, kad ir jie dirbtų pagal JT Pasaulinio 
susitarimo principus (www.unglobalcompact.org). „Keller“ elgesio kodekse bei Tiekimo grandinės 
kodekse aprašyti principai grindžiami JT Pasauliniu susitarimu (www.unglobalcompact.org), 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijomis (Conventions and Recommendations (ilo.org)), 
Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija (Universal Declaration of Human Rights | United 
Nations) ir JT Vaiko teisių konvencijomis (OHCHR | Convention on the Rights of the Child). 

2. Tvarumas 

„Keller“ įsipareigojimas tvarumo srityje apima veiksmingą išteklių naudojimą, pagarbą aplinkai, 
saugias ir sveikas darbo vietas. 

Tiekimo grandinės įmonės privalo: 

 laikytis visų vietos ir šalies sveikatos ir saugos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat savo 
sektoriui taikomų reikalavimų; 

 laikytis visų vietos ir šalies įstatymų ir kitų teisės aktų aplinkos apsaugos srityje; 
 vykdyti veiklą taip, kad ji kuo mažiau kenktų aplinkai ir bendruomenei; 
 užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką savo darbuotojams, įskaitant mokymus, darbo tvarką 

ir asmenines apsaugos priemones; 
 laikytis visų taikomų sveikatos ir saugos darbe įstatymų; ir 
 įdiegti ir naudoti valdymo sistemą arba programą, kuri skatina nuolat gerinti rezultatus 

sveikatos ir saugos srityje. 

3. Etikos ir teisiniai reikalavimai 

„Keller“ savo veiklą vykdo etiškai, laikydamasi įstatymų ir tikisi, kad bendrovės tiekimo grandinės 
dalyviai savo veiklą vykdys tuo pačiu būdu. 

3.1 Kovos su korupcija įstatymai 

Pabrėžiame, kad svarbu laikytis visų vietos ir šalies įstatymų bei vengti bet kokios formos korupcijos, 
kyšininkavimo arba kitos neetiškos veiklos. Kai tiekimo grandinės įmonės veikia mūsų vardu, tikimės, 
kad jos: 

https://www.keller.com/how-we-work/code-business-conduct
http://www.unglobalcompact.org/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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 iš anksto atskleis visus santykius su bet kokiu „Keller“ valdybos nariu, direktoriumi ar 
darbuotoju arba su „Keller“ dirbančiu asmeniu, dėl kurio gali kilti interesų konfliktas;  

 laikysis visų taikomų antimonopolinių ir konkurencijos įstatymų; 
 laikysis visų taikomų kovos su kyšininkavimu ir korupcija įstatymų, įskaitant 2010 m. 

Jungtinės Karalystės įstatymą dėl kyšininkavimo ir JAV įstatymą dėl korupcinių veiksmų 
užsienyje bei panašius įstatymus, taip pat bus patvirtinusios tinkamas taisykles bei 
patikimas procedūras, skirtas užkirsti kelią kyšininkavimui ir korupcijai; 

 turės visus išsamius, tikslius ir patikimus dokumentus visais savo verslo su „Keller“ 
klausimais ir, paprašius, pateiks atitinkamų dokumentų kopijas; ir 

 saugos konfidencialią „Keller“ informaciją ir imsis visų pagrįstų veiksmų užkirsti kelią jos 
atskleidimui, praradimui, vagystei, pakenkimui jai arba jos naudojimui be leidimo. 

Tiekimo grandinės įmonėms draudžiama: 

 kurti bet kokius finansinius ar kitokio pobūdžio santykius su bet kokiu „Keller“ valdybos nariu, 
direktoriumi ar darbuotoju arba su „Keller“ dirbančiu asmeniu, kurie gali būti nesuderinami 
arba atrodyti, kad yra nesuderinami, su tokio asmens pareiga veikti „Keller“ interesais; 

 vykdyti bet kokios formos kyšininkavimą arba siūlyti bet kokią paskatą kokiam nors „Keller“ 
valdybos nariui, direktoriui ar darbuotojui, arba tokio asmens šeimai ar draugams, siekiant 
pradėti ar išlaikyti verslo santykius su „Keller“ arba daryti tokiems santykiams įtaką; 

 teikti kokią nors asmeninę naudą (pvz., mokėjimus ar paskolas, įskaitant mažesnes dovanas 
ilgesniu laikotarpiu) valstybės pareigūnams; arba 

 priimti arba duoti kažką vertingo, kas pagrįstai galėtų būti laikoma kaip potencialiai turinčiu 
įtakos verslo sprendimams arba sandoriams, ypač priimti kažką vertingo arba duoti kažką 
vertingo bet kuriam „Keller“ vadovui arba darbuotojui. 

3.2 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija 

„Keller“ yra įsipareigojusi griežtai laikytis visų taikomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos įstatymų ir taisyklių. Tikimės, kad mūsų vardu veikiančios tiekimo grandinės įmonės 
nedalyvaus veikloje, dėl kurios gali atsirasti pinigų plovimo arba kita neteisėta veikla, ypač: 

 sąmoningai nevykdys arba nebandys vykdyti jokio sandorio, susijusio su įplaukomis iš 
neteisėtos veiklos; 

 sąžiningai atliks taikytinas su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusias 
pareigas ir iš karto mums praneš apie bet kokius veiksmus, įtariamai susijusius su pinigų 
plovimu ar teroristų finansavimu; ir 

 neturės reikalų su nurodytais fiziniais ir juridiniais asmenimis (pvz., įtariamais teroristais ar 
narkotikų prekeiviais), kuriems taikomos tarptautinės ekonominės sankcijos. 

3.3 Duomenų privatumas ir saugumas 

Tiekimo grandinės įmonės privalo: 

 užtikrinti, kad konfidenciali „Keller“ informacija būtų saugoma griežtai paslaptyje, ir imtis visų 
pagrįstų veiksmų užkirsti kelią jos atskleidimui, praradimui, vagystei, pakenkimui jai arba jos 
naudojimui be leidimo; ir 

 saugoti mūsų duomenų privatumą ir laikytis visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų, 
taisyklių ir kitų teisės aktų. 

4. Žmogaus teisės ir darbo standartai 

Tikimės, kad „Keller“ tiekimo grandinės dalyviai gerbia savo darbuotojų ir tiekėjų žmogaus teises ir su 
jais elgiasi sąžiningai bei laikydamiesi visų taikomų įstatymų reikalavimų. 

Tiekimo grandinės įmonės privalo: 
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 laikytis visų taikomų įstatymų dėl vaikų darbo; 
 nustatyti darbo valandas, darbo užmokestį ir užmokestį už viršvalandžius pagal visus 

taikomų įstatymų reikalavimus. Darbuotojams turėtų būti mokamas ne mažesnis nei teisės 
aktuose numatytas minimalus darbo užmokestis arba vietos ūkio šakos standartus 
atitinkantis darbo užmokestis, atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis; 

 užtikrinti, kad tiekėjo ir jo darbuotojų darbo santykiai būtų pagrįsti laisva valia, vyktų be 
grasinimų ir kad visi darbuotojai galėtų laisvai nutraukti darbo santykius arba baigti darbą 
įspėję pakankamai iš anksto pagal visus taikomų teisės aktų reikalavimus; 

 laikytis visų taikomų įstatymų dėl priekabiavimo ir smurto darbuotojų atžvilgiu; 
 darbuotojus priimti į darbą pagal jų gebėjimą atlikti darbą, o ne pagal jų asmenines savybes 

arba įsitikinimus (įskaitant rasę, odos spalvą, lytį, etninę kilmę, tautybę, religiją, lytinę 
orientaciją, amžių, neįgalumą, motinystę arba šeiminę padėtį); 

 sudaryti sąlygas burtis į asociacijas. Darbuotojai turi turėti galimybę laisvai prisijungti prie 
savo pačių pasirinktų asociacijų ir laisvę dalyvauti kolektyvinėse derybose, kai vietos teisės 
aktai suteikia tokias teises; ir 

 taikyti tinkamas taisykles bei patikimas sistemas, skirtas užkirsti kelią naudoti neteisėtai arba 
neetiškai gautas medžiagas, ypač plieno, cemento ir betono gavimo iš tinkamų šaltinių 
politiką ir sistemas ir, „Keller“ pareikalavus, iš karto pateikti duomenis, įrodančius tų 
medžiagų kelią atitinkamoje tiekėjo tiekimo grandinėje. 

Tiekimo grandinės įmonėms draudžiama: 

 naudotis priverstiniu arba vaikų darbu; arba 
 savo darbuotojų atžvilgiu taikyti psichologinį, žodinį, lytinį arba fizinį priekabiavimą arba bet 

kokios kitos formos smurtą. 

5. Atitiktis 

„Keller“ pasilieka teisę vertinti ir stebėti tiekėjų atitiktį šiam Tiekimo grandinės kodeksui. Tikimasi, kad 
visi kodekso neatitinkantys tiekėjai imsis korekcinių veiksmų, arba su jais nebebus ketinama tęsti 
verslo santykių. Bet kokie šio Tiekimo grandinės kodekso pažeidimai gali turėti neigiamos įtakos 
tiekėjo verslo santykiams su „Keller“, o tai gali baigtis net tokių santykių nutraukimu. 

Tiekimo grandinės įmonės privalo: 

 laikytis visų taikomų įstatymų tiekdamos produktus arba teikdamos paslaugas „Keller“; 
 įdiegti ir naudoti sistemas bei kontrolės priemones, užtikrinančias taikomų teisės aktų ir 

Tiekimo etikos kodekse išdėstytų principų laikymąsi, įskaitant politiką, mokymus, 
stebėsenos ir audito mechanizmus; ir 

 taikyti šiuos arba panašius principus savo tiekimo grandinei, su kuria jos dirba tiekdamos 
prekes ir teikdamos paslaugas „Keller“. 

6. Praneškite 

Tiekėjai ir verslo partneriai gali pranešti apie įtariamus Tiekimo etikos kodekso pažeidimus arba 
kreiptis su kodeksu susijusiais klausimais šiuo adresu: 

secretariat@keller.com 

Jei norite kreiptis išoriniu anoniminiu būdu, tiekėjai ir verslo partneriai gali susisiekti šiuo būdu: 

Praneškite apie incidentus (safecall.co.uk) 

7. Papildoma informacija 

„Keller“ elgesio kodeksas 

mailto:secretariat@keller.com
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