SĖKMINGOS
VEIKLOS VADOVAS
PMI ELGESIO KODEKSAS

MŪSŲ GENERALINIO DIREKTORIAUS LAIŠKAS
Gerb. kolegos!
Visus mus dirbančius PMI vienija bendras tikslas – įgyvendinti visą organizaciją
keičiančius verslo pokyčius. Šis metas PMI yra labai įdomus, ir aš didžiuojuosi turėdamas
garbę vadovauti mūsų įmonei jai siekiant įgyvendinti bedūmės ateities viziją.
Kaip žinote, tokie ambicingi užmojai neapsieina be iššūkių – norint įgyvendinti pokyčius,
reikia imtis rizikos, susidurti su netikrumu, o kartais susitaikyti su nesėkme. PMI esame
labai vieningi, ir dar svarbiau – įsipareigoję vykdyti atitinkamus reikalavimus, laikytis
etikos ir sąžiningumo principų, kurie oficialiai išdėstyti PMI sėkmingos veiklos vadove,
mūsų Elgesio kodekse.
Labai svarbu, kad vykdydami PMI pertvarką ir ateityje susidūrę su iššūkiais, toliau
remtumėmės savo pagrindinėmis vertybėmis – sąžiningumu, pagarba ir teisingumu.
Pagrindinių vertybių nepaisymas gali kainuoti labai brangiai: rizikuojame prarasti
pasitikėjimą, kurį užsitarnavome partnerių, mūsų akcininkų ir mūsų bendruomenių
akyse. Todėl esame įsitikinę, kad išskirtinių rezultatų galime pasiekti tik visiškai
laikydamiesi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų raidės ir dvasios, mūsų vidaus
politikos ir mūsų vertybių.
Šiame Kodekse pristatomi mūsų principai, išdėstytos taisyklės ir gairės, kurių turi laikytis
visi PMI darbuotojai. Jei turite klausimų ar abejonių dėl mūsų Kodekso, kreipkitės į savo
vadovą, „P&C“ verslo partnerį arba etikos ir atitikties partnerį.
Dėkojame už jūsų nuolatinį įsipareigojimą užtikrinti atitiktį, etiką ir principingumą PMI.
Nuoširdžiai,

Jacek Olczak
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PAGRINDINĖS IDĖJOS

pagrindinės idėjos

Prieš imdamiesi veiksmų, mes stabtelime. Mūsų sprendimai turi išlaikyti laiko išbandymą. Prieš atlikdami
galutinį veiksmą, užduodame sau klausimą, ar tai, ką mes planuojame, atitinka PMI veiklos principus:
gero etiško sprendimo;

Ką mes darome

šio Vadovo; ir
įstatymų.
Mes nedarome kompromisų dėl šių pagrindinių principų. Įstatymai gali neturėti prasmės, mes jais
galime abejoti, bet vis tiek jų laikomės. Konkurentai gali laikytis žemesnių standartų, bet mes vis tiek laikysimės savo.
Taip pat svarbu, kad suprastume, jog taisyklių nepakanka; jos nepakeičia gero etiško sprendimo poreikio.
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pagrindinės idėjos
Geram etiškam sprendimui priimti reikalingas sąžiningumas, pagarba ir teisingumas. Šios bendros
etinės vertybės yra PMI veiklos principų dalis. Jos vienija ir veda mus, kaip PMI darbuotojus, ir yra šio Vadovo esmė.

Sąžiningumas. Jis susijęs su patikimumu: ar mūsų bendrovės darbuotojai ir žmonės už jos ribų gali ir
turėtų mumis tikėti, ar mūsų darbai atitinka žodžius? Akivaizdu, kad niekas nenori dirbti, priimti patarimus
ar pirkti gaminius iš tų asmenų, kurie iškraipo faktus arba stengiasi apkvailinti žmones. Suprantame, kad
pasitikėjimas ateina, kai dirbama nieko neslepiant.

Pagarba. Visi žmonės yra verti pagarbos, idėjos – taip pat. Pagarba yra susijusi su orumu, priėmimu,
empatija ir gailestingumu. Kai yra pagarba, karšti nesutarimai, iššūkiai ir netgi konfliktai yra pažangos
varomoji jėga, bet jei pagarbos nelieka, jie tampa destruktyvūs.

Kaip tai darome

Teisingumas. Tai, kas atrodo teisinga vienam žmogui, kitiems gali atrodyti neteisinga. Norint būti
teisingam, reikia galvoti apie visus susijusius su sprendimu ar tuos, kuriems sprendimas turės poveikį. Norint
būti teisingam, reikia atsižvelgti į visas aplinkybes, su kuriomis susiduria žmonės. Tam tikrose situacijose
reikia gerai pagalvoti ir įdėti daug pastangų, kad pasielgtumėte teisingai. Todėl kils neaiškumų. Nevienodai
taikyti taisykles, kaip ir neatsižvelgti į žmones ar jų idėjas dėl lyties, tautybės, religijos, lytinės orientacijos ar
kitų panašių veiksnių yra neteisinga.

Reikia gebėti pažvelgti iš kitos perspektyvos, kad galėtumėte priimti gerą etišką sprendimą.
Svarbu, ką galvoja kiti žmonės. Mūsų klientai, kolegos ir platesni visuomenės sluoksniai yra suinteresuoti mūsų veikla.
Visi turi pasitikėti tuo, ką sakome ir darome. Prieš imdamiesi veiksmų, mes užduodame sau klausimą, ar mūsų veikla
prieštarauja jų vertybėms. Mes žinome, kad ne visi sutiks su viskuo, ką mes darome, bet visada turime būti tikri, kad
mūsų veiksmai yra sąžiningi, garbingi ir teisingi.

pagrindinės idėjos

Dėl gyvenimo realybės gali būti praleisti akivaizdūs dalykai. Spaudimas, nuovargis ir rutina aptemdo mūsų
sprendimų priėmimo procesus. Mes visi būname išsiblaškę ir būna akimirkų, kai į gyvenimą žvelgiame pro rožinius akinius.
Prieš imdamiesi veiksmų, skirkite šiek tiek laiko ir apsvarstykite, ar elgiatės pagal PMI veiklos principus – laikotės šio
Vadovo, įstatymų ir priimate gerus etiškus sprendimus. Visada yra laiko pagalvoti prieš priimant galutinį sprendimą.

Taisyklės nepakeis tinkamo sprendimo. Taisyklės gali veikti ne pagal savo paskirtį. Tinkamas sprendimas apsaugo
mus nuo tokių nesėkmių. Jeigu įstatymai arba bendrovės taisyklės neturi prasmės, praneškite ape juos, tada galėsime

Ką turime prisiminti

bandyti juos pakeisti. Supraskite, kad kol nepadaryta pakeitimų, mes laikomės įstatymų ar taisyklių, netgi jei su jais
nesutinkame, nes nuoširdžiai gerbiame teisinės valstybės principą.

Nė vienas žmogus nežino visų atsakymų. Tai puiku, nes mes siekiame rasti geriausius atsakymus. Mes tai darome
kartu. Pasikalbėkite apie sunkius pasirinkimus su kitais žmonėmis. Gero sprendimo įgūdžiai tobulinami pasitelkiant kitus
asmenis ir apsvarstant kitų žmonių nuomones. Atminkite, tai padeda ne tik mums asmeniškai, bet kreipdamiesi į kitus
asmenis, jūs galite padėti mums visiems mokytis.

Apie klaidas mes kalbame, mokomės iš jų ir jas pripažįstame. Mes visi darome klaidų. Jos netgi naudingos,
jeigu tinkami žmonės sužino, kas atsitiko, ir remiantis patirtimi atliekami pataisymai. Tačiau supraskite, kad yra skirtumas
tarp klaidos ir mūsų verslo veiklos principų nepaisymo – įstatymų, šio Vadovo ar mūsų bendrų etikos vertybių ignoravimo.
Nepaisymas mums visiems kelia riziką ir jo bendrovėje neturėtų būti.
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PASISAKYMAS

pasisakymas
Ką mes darome

Kaip tai darome

Ką turime prisiminti

Jei ką nors galima
patobulinti arba reikia
ištaisyti, imamės veiksmų.

Pasidalykite savo idėjomis ir patirtimi, kaip
pagerinti tam tikrus dalykus. Jei reikalavimas

Tiriame ataskaitas apie įtariamą nusižengimą. Etikos ir atitikties skyriuje dirba
išmokyti darbuotojai, kurie ištirs susirūpinimą keliantį atvejį. PMI tyrimo standartai yra

arba procesas trukdo našiai dirbti arba atrodo

taikomi visiems Etikos ir atitikties skyriaus tyrimams, be to, po tyrimo mes naudojame

kiek per sudėtingas siekiant tikslo, netylėkite.

kokybės užtikrinimo programą, kad užtikrintume, jog procesas išliks sąžiningas,

Jei pastebite, kad kas nors vyksta

Taisyklės ir procesai turi būti prasmingi ir padėti

nešališkas ir pagarbus.

netinkamai, turite apie tai pasisakyti.

atlikti darbą. Jūs taip pat turėtumėte kažką pasakyti,

Kai jūs pasisakysite, bendrovė klausysis

jei pajusite, kad, siekiant apsaugoti bendrovę nuo

Jei nesate tikri, klauskite. Jei nerimaujate, kas nutiks pasisakius, pasikalbėkite su

ir imsis veiksmų. Norint pagerinti

galimos verslo, teisinės ar reguliavimo rizikos,

vietos vadovybe arba Etikos ir atitikties skyriumi. Jie gali išklausyti, kas jus neramina, ir

padėtį, vienodai svarbu atvirai

nebuvo imtasi veiksmų.

atsakyti į visus dėl proceso galimai kylančius klausimus.

pasisakyti. Jums pasisakius gera valia,
PMI jus visiškai palaikys.

Klauskite, kai kas nors neaišku. PMI visiems
mums (visais organizacijos lygiais) suteikia galimybę
kreiptis į kolegas, galinčius atsakyti į klausimus, padėti
išspręsti problemas ir duoti patarimų. Jei nesate tikri,
ko imtis, klauskite ir sulauksite pagalbos.

Užkirskite kelią negerovėms. Klaidų pasitaiko.
Jei taip nutiktų, jūsų pareiga padėti jas ištaisyti. Jei
kas nors atrodo neteisinga arba buvo pažeistas šis
Vadovas, veiklos principai ir praktikos ar įstatymas,
privalote apie tai pasisakyti. Ignoruojant galimą etikos
ir atitikties problemą, pakankamai nedidelė problema
gali peraugti į didelę, padarysiančią tikros žalos

SUŽINOKITE DAUGIAU

kolegoms ir bendrovei.

Kaip pasisakyti
Yra daugybė būdų, kaip galite pasisakyti. Kreipkitės į:
- savo vadovą arba skyriaus viršininką;
- Žmogiškųjų išteklių skyrių;
- Teisės skyrių;
- Etikos ir atitikties skyrių:
		+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com;
		
+ regioninio Etikos ir atitikties s kyriaus direktorių;
		
+ Etikos ir atitikties grupės vadovą.
Trečiosios šalies valdoma Atitikties pagalbos linija taip pat
prieinama 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę
visomis PMI kalbomis.
Susisiekite su pagalbos linija internetu arba telefonu. Vietiniai telefonų numeriai

PMI 16-C: Pasisakymas
PMI tyrimo standartai

yra pateikti Jūsų intranete. Galite skambinti nemokamai.
Pagalbos linija galite naudotis anonimiškai, išskyrus skambinant iš kelių šalių,
kuriose vietos įstatymai riboja tokią praktiką. Jei nesate tikri dėl anonimiškumo
apribojimų jūsų vietoje, apie tai pasiteiraukite Pagalbos linijoje arba pasitarkite su
Teisės skyriumi.
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SĄŽININGUMAS
DARBO VIETOJE

SĄŽININGUMAS DARBO VIETOJE
Ką mes darome

Kaip tai darome

Ką turime prisiminti

Palaikome pagarbią,
visus jungiančią ir saugią
darbo aplinką.

Visus su darbo santykiais susijusius
sprendimus priimame atsižvelgdami į
nuopelnus. Neribokite darbuotojų galimybės

Stabtelėkite ir paklausykite. Elgesys gali būti nepagarbus ir ribojantis, netgi jei mes
to nenorime. Kartais žmonės netyčia įžeidžia kitus ir padaro gėdą bendrovei, kadangi

prisidėti arba tobulėti dėl amžiaus, vaikų priežiūros,

Pavyzdžiui, jei pastebėsite, kad galvojate ir elgiatės tarsi būtumėte pats protingiausias

Visiems mums turi būti

negalios, tautybės, lyties, lyties tapatybės,

asmuo kabinete ir manote, kad kiti neturi jokių gerų idėjų, tikriausiai parodote

suteiktos lygios galimybės

seksualinės orientacijos, religijos, nėštumo ar kitų

nepagarbą ir jus supančių žmonių nesupratimą. Galite juos įžeisti ir visiškai nepastebėti

prisidėti ir pasiekti laimėjimų

ginamų asmeninių savybių.

įžvalgių idėjų.

Toks scenarijus naudingas visiems.

Čia nėra vietos priekabiavimui. Elkitės su kitais

Kartais žmonės nieko nesako iš baimės ar pagarbos, bet jie vis tiek yra įžeisti.

Diskriminacija, priekabiavimas

pagarbiai. Netoleruokite agresyvaus, žeminančio

Išmokite atpažinti, kada žmogus toleruoja, bet kenčia, ir kada asmuo iš tiesų priima

ir nesaugios darbo sąlygos yra

arba užgaulaus elgesio. Žodinis priekabiavimas,

pateiktą požiūrį ar pažangą. Būkite teisingi kitiems žmonėms ir pagalvokite, ką jūsų

neteisinga; tai prieštarauja mūsų

bauginimas, nepageidaujamos seksualinės

reakcija į jų požiūrį gali jiems pasakyti. Jeigu jums kas nors nepatinka arba manote, kad

veiklos principams.

užuominos, gąsdinimas ir užgaulus elgesys –

kas nors jus neteisingai suprato, pasakykite – nesitikėkite, kad kiti žmonės atspės, kaip

tai netinkamo elgesio pavyzdžiai. Smurtas bei

jūs jaučiatės ar ką jūs turėjote omenyje.

paprasčiausiai neskiria laiko įsiklausyti ar suprasti, kaip gali jaustis arba reaguoti kiti.

pagal mūsų darbo nuopelnus.

grasinimas smurtu, be abejonės, taip pat yra
nepriimtini.

Žmonės turi nebijoti laisvai išreikšti save darbe. Mūsų verslui naudingi įvairiausi
požiūriai ir nuomonės. Puoselėjame įvairią ir visus vienijančią aplinką, kurioje visi

Tegul saugumas tampa prioritetu.

darbuotojai jaučiasi patogiai. Visi mes turime skirtingų poreikių ir esame skirtingo būdo,

Laikydamiesi visų bendrovės ir vyriausybės

todėl turime labai pasistengti prisitaikyti prie tų skirtumų.

SUŽINOKITE DAUGIAU

nustatytų sveikatos, saugumo ir saugos taisyklių,
apsisaugokite ir apsaugokite aplinkinius nuo

Mūsų standartai galioja ne tik biuro aplinkoje. Nuotolinis darbas, susitikimai ne

traumų. Informuokite savo vadovybę apie visas

biure, verslo kelionės ir komandų socialiniai renginiai – tai su darbu susijusi aplinka.

traumas ir vos nelaime nesibaigusius atvejus.

Pavyzdžiui, taisyklės dėl priekabiavimo galioja ir švenčiant išleidimo į pensiją vakarėlį

Dirbti paveiktiems ar apsvaigusiems nuo teisėtai

ne biure. Visais atvejais turite pagalvoti, kaip jūsų elgesys gali paveikti kolegas ir

ar neteisėtai įsigytų medžiagų, įskaitant alkoholį ar

bendrovės reputaciją.

receptinius medikamentus ir vaistus, yra nesaugu ir
PMI 2-C. Sąžiningumas
darbo vietoje

neleistina. Jei pagal bendrovės praktiką negavote

Darbuotojų atstovavimas. Mes gerbiame darbuotojų teisę jungtis (arba nesijungti) į

specialaus leidimo nešiotis ginklą, nesineškite jo į

pasirinktas profesines sąjungas ir atstovų organizacijas.

PMI 8-C. Aplinkosauga,
sveikatos apsauga, darbų
sauga ir saugumas

darbą ar tvarkydami bendrovės verslo reikalus.
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RINKODARA IR
PARDAVIMAS

RINKODARA IR PARDAVIMAS
Ką mes darome

Kaip tai darome

Ką turime prisiminti

Savo gaminius tiekiame į rinką
ir parduodame atsakingai – tik
rūkantiems suaugusiesiems.

Mes teikiame informaciją apie gaminius ir
juos parduodame suaugusiems asmenims,
kurie rūko arba vartoja bedūmius gaminius.

Visi rinkodaros sprendimai - tik po konsultacijų. Kadangi

Suaugusieji geba priimti informuotą sprendimą

su atliekama reikiama patikra. Peržvelgdami pasiūlytus rinkodaros

Mūsų prekės ženklai yra tarp turinčių

rūkyti ar vartoti bedūmius gaminius. Mūsų gaminiai

sprendimus, įtraukiame skirtingas pareigas vykdančius ir skirtingą

didžiausią vertę ženklų pasaulyje.

bei rinkodaros ir pardavimo veikla yra skirta

patirtį turinčius žmones.

Panaudojame savo kūrybiškumą

suaugusiesiems, kurie rūko arba perėjo prie bedūmių

ir novatoriškumą plėtodami ir

gaminių. Kaip pirmaujanti tabako bendrovė, esame

palaikydami prekės ženklo vertę.

atsakingi, kad nepilnamečiai asmenys nenaudotų

Įprasti ir bedūmiai gaminiai yra iš esmės skirtingi
gaminiai. Mūsų pagrindiniai principai, pateikti skyrelyje „Kaip tai

Tačiau tuo pat metu žinome, kad

mūsų gaminių.

darome“, taikomi visiems gaminiams, bet šie principai įgyvendinami

turime atitikti labai aukštus standartus, mūsų procesas apima
pasitikėjimą bei pagarbą asmens sprendimui ir kūrybiškumui kartu

naudojant specialias taisykles ir procesus, skirtus įprastiems ir

tabako gaminiai kelia pavojų

Informuojame vartotojus apie mūsų gaminių
poveikį sveikatai. Visoje reklamoje ir ant pakuočių

bedūmiams gaminiams. Pavyzdžiui, PMI 4-C taikoma įprastiems

Todėl vykdome tik atsakingą pardavimo

skirtų vartotojams turi būti nurodyti įspėjimai

būdu kaitinamiems gaminiams.

ir rinkodaros veiklą.

dėl galimos žalos sveikatai – net jei įstatymai šių

vartotojų sveikatai.

įspėjimų nereikalauja.

gaminiams, tuo tarpu Geroji perėjimo praktika yra skirta elektroniniu

Apie mus dažnai sprendžiama pagal trečiųjų šalių veiklą.

SUŽINOKITE DAUGIAU

Dažnai rinkodaros ir pardavimo veikloje dalyvauja trečiosios šalys,

Rinkodara turi būti sąžininga ir tiksli.

pvz., agentūros, asistentai ir ambasadoriai. Jų veiksmai atspindi

Informacija arba teiginiai apie mūsų gaminius

mūsų įmonę tiek pat, kiek ir mūsų pačių. Jei vykdydami kokią nors

rinkodaros ir prekybos medžiagoje turi būti pagrįsti

rinkodaros ir pardavimo veiklą dirbate su trečiosiomis šalimis,

faktais. Su sveikata susiję teiginiai apie gaminį turi

informuokite jas apie mūsų principus ir atkreipkite dėmesį į bet ką,

PMI 4-C. Rūkomųjų tabako
gaminių rinkodara ir
pardavimas

būti pagrįsti moksliniais įrodymais, kuriuos mes

kas galėtų kompromituoti mūsų vertybes arba nusižengti taisyklėms.

PMI 7-C. PMI gaminių
reglamentavimas, kūrimas ir
gamyba

Mes gerbiame įstatymus. Rinkodaros ir

Geroji perėjimo prie
IQOS praktika

pasisakyti, jei žinote apie kokią nors veiklą, kuri

pateikiame viešai.

prekybos reikalavimai dažnai yra sudėtingi, o norint
juos išsiaiškinti reikia konsultacijos. Jūs turėtumėte
galimai neatitinka įstatymų arba bendrovės politikos.
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KONKURENCIJA

konkurencija
Ką mes darome

Kaip tai darome

Ką turime prisiminti

Mūsų veikla klesti
sąžiningoje,
konkurencingoje rinkoje.

Veikiame nepriklausomai nuo savo
konkurentų. Net negalvokite apie kainų aptarimą

Siekiant viską atlikti tinkamai, reikia kreiptis pagalbos.

ar susitarimą su konkurentais arba bet kurias kitas

intuicija. Teisės skyrius ir bendrovės filialų vadovybė supranta,

konkurencingumui jautrias temas. Jei jums vykdant

kas tinkama jūsų rinkai, ir gali pakonsultuoti. Prieš imdamiesi

Mūsų intensyvi konkurencija

savo pareigas būtina bendrauti su konkurentu,

veiksmų, paklauskite savęs, ar jūsų sprendimai neatrodys kaip

remiasi produktų kokybe, vartotojų

kreipkitės patarimų į Teisės skyrių ir sužinokite, kaip

bendradarbiavimas su konkurentais, arba siekiantys pašalinti iš

įžvalgomis, naujovėmis, kainomis

tai daryti tinkamai. Venkite pokalbių apie kainas,

rinkos tam tikrus konkurentus ar padaryti taip, kad konkurentams

ir kitomis priemonėmis, kurias

prekių pristatymus rinkai, prekybos programas ar kitas

būtų brangiau konkuruoti. Jei taip, turite pasitarti su savo vadovybe

skatina konkurencijos įstatymai.

konkurencijai jautrias temas.

ir kolegomis iš Teisės skyriaus.

Nesiimame jokių veiksmų kartu su verslo
partneriais, kad pašalintume konkurentus
arba pakenktume konkurencijai. Susitarimai

Bet koks ryšys su konkurentais gali sukelti teisinių
problemų. Dažnai tinkamiausias požiūris būtų vengti nebūtino
bendravimo su konkurentais, ypač, jei dirbant jūsų darbą arba dėl

su klientais ir pardavėjais gali tapti problema, jei dėl

tam tikrų aplinkybių galėtų susidaryti nors menkiausias įspūdis, kad

jų konkurentai būtų pašalinti iš rinkos arba jiems

aptariamas kainų nustatymas, prekybos sąlygos ir programos ar

taptų brangu konkuruoti, taip pat, jei tai pakenktų

kiti konkurencijos aspektai. Jei kas nors pradeda kalbėti tokiomis

konkurencijai tarp platintojų, mažmenininkų ar

temomis, baikite pokalbį. Visiems aplinkiniams aiškiai parodykite,

pardavėjų. Kur užimame žymią rinkos dalį,

kad nenorite dalyvauti jokiuose antikonkurenciniuose susitarimuose.

dirbdami su prekybos ir tiekimo grandine turime

Tuomet nedelsdami susisiekite su Teisės skyriumi.

Konkurencijos taisyklės yra sudėtingos ir gali nesutapti su

Žinome, kad konkurencinga
rinka yra gerai verslui ir mūsų
vartotojams.

būti ypač jautrūs.

SUŽINOKITE DAUGIAU

PMI 5-C. Konkurencija

Konkuravimo būdas yra tiek pat svarbus, kiek
ir rezultatai. Kai kurie apimties ir pelno didinimo būdai
paprasčiausiai nesiderina su mūsų verslo veikla. Panašiai, nebūtinai
teisinga rinkti informaciją apie konkurentų veiklą. Tam, kokio
tipo informaciją renkame, ir jos rinkimo būdui dažnai taikomi
teisiniai apribojimai. Bendradarbiaukite su vietos teisininkais, kad
sužinotumėte ir laikytumėtės taikomų vietos taisyklių.
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KYŠININKAVIMO
PREVENCIJA IR KORUPCIJA

KYŠININKAVIMO PREVENCIJA IR KORUPCIJA
Ką mes darome

Kaip tai darome

Ką turime prisiminti

Mes niekam, niekur ir
dėl jokių priežasčių
nesiūlome kyšių.

Niekada nesiūlykite arba neduokite kyšio
ir neleiskite kitiems taip elgtis mūsų vardu.

Prieš siūlydami arba duodami ką nors vertingo valstybės tarnautojui,
išsiaiškinkite PMI ir vietinius reikalavimus. Deramas elgesys vienoje

Turime elgtis itin atsargiai, kai siūlome ką nors

rinkoje gali būti neteisėtas arba kitaip nepriimtinas kitoje. Pavyzdžiui,

vertingo, įskaitant pinigus, dovanas, paslaugas arba

pasiūlymas pavalgyti restorane tarnautojui kai kuriose šalyse yra neteisėtas, tuo

Kyšininkavimas pažeidžia teisinės

pramogas, kadangi tai gali atrodyti kaip bandymas

tarpu kitose tai teisėta ir įprasta.

valstybės principą ir kenkia

netinkamai daryti įtaką asmens profesiniams

visuomenės gerovei. Pripažįstame,

veiksmams arba sprendimams. Jei kyla abejonių,

O jei kyšis ar lengvinantis mokestis atrodo yra vienintelė išeitis? Jei

kad dėl mūsų atsisakymo dalyvauti

pasikliaukite sveika nuovoka ir konsultuokitės su

manote, kad reikia duoti kyšį, arba kas nors jus spaudžia kyšininkauti, tuomet

korumpuotoje veikloje kai kuriose

Teisės skyriumi, kad suprastumėte, ką galite ir ko

turite apie tai pranešti. Bendrovė paskirs tinkamus žmones, surasiančius

rinkose gali kilti verslo sunkumų,

negalite daryti.

tinkamą sprendimą. Dažnai problemas galime išspręsti susisiekdami su
aukštesnio valdžios lygio arba verslo asociacijų atstovais. Situacijose, kuriose

tačiau PMI kyšininkavimas yra

negalime išspręsti neatidėliotinos problemos, susilaikysime nuo verslo

Mes esame nuoseklūs ir tvirti;

Nemokėkite lengvinančių mokesčių – net
jei jų nedraudžia vietos įstatymai ar tai yra
„įprasta“ visuomenėje. Lengvinantys mokesčiai

be to, mes ne kartą įrodėme,

yra simboliniai mokėjimai ar nedidelės dovanėlės

Valstybės tarnautojo apibrėžimas jums gali būti netikėtas. Bendraudami

kad galiausiai galime pasiekti

valstybės tarnautojams, siekiant pagreitinti įprastą

su valstybės tarnautojais, turite elgtis itin atsargiai. Taip yra todėl, kad

verslo tikslų, nesirinkdami tokių

procesą ar paslaugą. Jei susidaro įspūdis, kad to

įstatymuose numatyti labai apibrėžti bendravimo su valstybės tarnautojais

nepriimtinų kelių.

reikia, arba jaučiate spaudimą atlikti tokį mokėjimą,

reikalavimai. Valstybės tarnautojams priskiriami valstybės ir vietos valdžios

nedarykite to. Pasikalbėkite su Teisės skyriumi, kaip

darbuotojai ir politiniai kandidatai. Be to, apibrėžimas gali apimti valstybinių

geriausiai išspręsti situaciją.

įmonių darbuotojus, pvz., valstybinio laikraščio žurnalistus ar netgi valstybinės

paprasčiausiai nepriimtinas.

galimybių arba peržiūrėsime tikslus.

SUŽINOKITE DAUGIAU

degalinės vadovą.

Dokumentuokite viską, ką vertingo davėte
valstybės tarnautojams. Visada turėtumėte

Trečiosios šalys turi laikytis mūsų taisyklių. Visos trečiosios šalys,

registruoti įteiktas dovanas ir suteiktas pramogas

bendraujančios su valstybės tarnautojais mūsų vardu, turi laikytis tokių pačių

valstybės tarnautojams. Taip laikysitės teisinių

taisyklių, kaip ir mes, ir neduoti kyšių (tiesiogiai arba per tarpininkus).

reikalavimų dėl tikslios apskaitos ir įrašų bei padėsite
PMI 14-C. Santykiai su

valstybės tarnautojais
ir verslo partneriais.
Politinė veikla

išvengti netinkamo įspūdžio.
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INFORMACIJOS
APSAUGA

INFORMACIJOS APSAUGA
Ką mes darome
Mes saugome informaciją
dėl konkurencinių, etinių ir
teisinių priežasčių.
Dažniausiai dalytis informacija
yra gerai, bet kartais to negalima
daryti. Pagalvokite apie savo
naudojamą informaciją ir
sužinokite, kokius įsipareigojimus
turite dėl jos rinkimo, apdorojimo,

Kaip tai darome
Saugokite mūsų sunkiu darbu susikurtą
konkurencinį pranašumą. Jeigu informacija
sukuria konkurencinį pranašumą arba jei
konkurentas jos norėtų, tuomet tai tikriausiai
komerciškai jautri informacija, kurią reikia saugoti.
Prie komerciškai jautrios informacijos pavyzdžių
priskiriamos naujų gaminių ir technologijų
specifikacijos, rinkodaros ir korporacijos reikalų
strategijos, tyrimo duomenys, biudžetas ir kita
finansinė informacija.

Gerbkite žmones, kurių duomenis renkate ir
naudojate. PMI filialai gali rinkti informaciją apie
žmones ir naudoti ją savo įprastos veiklos tikslais (pvz.,
žmogiškiesiems ištekliams, rinkodarai ir pan.), bet tik
jei laikosi pagrindinių privatumo apsaugos taisyklių.
Pagrindinės taisyklės
1) Nurodykite aiškų, teisėtą, įprastą duomenų naudojimo
tikslą, kuriuo nepažeidžiamas žmonių privatumas.
2) Informuokite žmones apie šį tikslą.

laikymo ir platinimo.

Saugokite mūsų intelektinės nuosavybės teises.
Yra daugybė būdų, kaip gera, tačiau nesaugoma idėja
gali netekti savo vertės. Įsitikinkite, kad naudojamos
atitinkamos apsaugos priemonės, kai dalijatės mūsų

3) Sąžiningai naudokite informaciją, nenaudokite daugiau,
nei būtina, informacijos tikslui pasiekti ir pašalinkite ją (ar
padarykite anonimišką), kai tikslas yra pasiektas.

bendra intelektine nuosavybe su kitais asmenimis,
įskaitant ne PMI partnerius. Bendradarbiaukite su Teisės
skyriumi norėdami suprasti, kaip autorių teisės, patentai,
prekių ženklai ir kitos intelektinės nuosavybės teisių
formos saugo mūsų idėjų ir mūsų darbo produkto vertę.

4) Taikykite tinkamas apsaugos priemones, kad
užkirstumėte kelią neleistinai prieigai.
5) Išlaikykite informaciją tikslią ir suteikite žmonėms
prieigą prie informacijos, jeigu jie jos prašo.
6) Užtikrinkite, kad trečiosios šalys saugotų informaciją
taip, kaip tai darome mes.
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INFORMACIJOS APSAUGA
Kaip tai darome (tęs.)
Nesikeiskite vidaus informacija arba nepalengvinkite
apsikeitimo ja. Jūs galite turėti neviešos informacijos, kuria
protingas investuotojas gali pasinaudoti, spręsdamas, ar įsigyti,
ar parduoti vertybinius popierius. Geras vertinimas ir įstatymai
draudžia naudoti šią informaciją perkant ar parduodant
vertybinius popierius ar ja „pasidalinti“ su kitais asmenimis
(sutuoktiniu, bendradarbiu, draugu, brokeriu ir t. t.). Įmonės
Teisės skyriaus sekretoriatas yra pasiruošęs padėti suprasti
keitimosi vidaus informacija ir susijusias temas bei atsakyti į
turimus klausimus.
Gerbkite kitų konfidencialumą ir intelektinės nuosavybės
teises. Nevokite kitų asmenų paslapčių ar jų turto (intelektinio ar
kitokio). Tai taikoma tiek dideliems dalykams, tokiems kaip kitos
bendrovės slaptas procesas, tiek mažiems, pvz., internete paskelbtam
autoriaus teisių saugomam vaizdui.

Atsargiai žiūrėkite į neprašytai siūlomas idėjas. Jei ne
bendrovės darbuotojas ateina ir pasiūlo nepriklausomą idėją, prieš ja
pasinaudodami ar ja pasidalydami, nedelsdami susisiekite su Teisės
skyriumi. Tai padės sumažinti trečiųjų šalių mūsų jau turimos idėjos
nusisavinimo riziką arba tariamai pavogtos iš jų idėjos riziką.

INFORMACIJOS APSAUGA
Ką turime prisiminti
Konfidencialu ar ne, tai, ką mes darome, turi išlaikyti gero etiško
sprendimo, įstatymų ir šio vadovo testą. Atminkite, kad prarasti
konfidencialią informaciją yra gėda, bet pati informacija neturėtų kelti
gėdos. Mes saugome informaciją dėl komercinių, teisinių ir etinių
priežasčių – nieko neslepiame, tačiau įvertiname, ar žmonės turi
teisę žinoti.
Neapgalvojimas yra pagrindinė informacijos netekimo priežastis.
Kartais tai įvyksta labai paprastai – pavogtas neužkoduotas nešiojamasis
kompiuteris ar USB atmintukas arba pokalbis konfidencialiu klausimu
traukinyje. Kartais pernelyg didelis noras bendradarbiauti su
išoriniais partneriais, prieš pradedant naudoti tinkamas
informacijos apsaugos priemones.
PMI 1-C. Bendrovės
informacijos valdymas

SUŽINOKITE DAUGIAU

Informacijos vogimo metodai visada keičiasi. Mūsų technologija gali
padėti apsaugoti informaciją, bet geriausia apsaugos priemonė esate
jūs. Būkite skeptiškas. Žinokite, su kuo turite reikalų, ir atminkite, kad
apsimetimas PMI darbuotoju yra mėgstama nusikaltėlių, mėginančių
pavogti tai, kas priklauso mums, gudrybė.

PMI 3-C. Asmens duomenų
apsauga
PMI 6-C. Intelektinės
nuosavybės teisės
PMI 17-C. Prekyba vidaus
informacija
PMI 18-C. Kompiuterinių
technologijų naudojimas
PMI 18-CG2. Socialinės
žiniasklaidos principai
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BENDROVĖS
PAREIŠKIMAI IR ĮRAŠAI

bendrovės pareiškimai ir įrašai
Ką mes darome

Kaip tai darome

Ką turime prisiminti

Mes bendraujame sąžiningai,
teisingai ir pagarbiai.

Mūsų finansinės ataskaitos yra tikslios ir suprantamos.

Mes visi esame PMI. Tik keli mūsų esame išmokyti ir

Investuotojai priima sprendimus, remdamiesi mūsų pasakymais. Mūsų

galime daryti pareiškimus žiniasklaidai, investuotojams,

finansinės ataskaitos ir kita finansinė informacija, kuria dalijamės su

vyriausybės ar mokslo institucijoms, bet mes visi

Siekiant ilgalaikio verslo tvarumo,

reguliuojančiomis įstaigomis ir visuomene, turi atspindėti suprantamą

bendraujame su visuomene. Atminkite, mes

svarbus visuomenės pasitikėjimas

ir išbaigtą mūsų verslo vaizdą. Prieš suteikdami neviešos finansinės ar

bendraujame sąžiningai ir nepateikiame su gaminiais

PMI. Norint išlaikyti šį pasitikėjimą,

verslo informacijos investicinės bendruomenės nariui, pasitarkite su

susijusių teiginių apie sveikatą be mokslinių įrodymų,

visas mūsų neoficialus ar oficialus

mūsų ryšių su investuotojais biuru.

netgi šeimai ir draugams.

tinkamas ir neklaidinantis. Tą

Atskleidžiame savo paramą. Elgiamės skaidriai atskleisdami savo

pačią praktiką taikome savo

vaidmenį kuriant medžiagas, kurių tikslas yra daryti įtaką teisiniam

Tie patys principai yra taikomi bendraujant
bendrovės viduje. Kasdien bendraudami elkitės

vidinei komunikacijai ir įrašams.

reguliavimui bendrovės naudai. Tam priskiriami mūsų gaminių pasekmių

sąžiningai, teikite visapusišką ir tikslią informaciją. Siekdami,

sveikatai vertinimo, kurį finansavome, rezultatai, taip pat atvejai, kai

kad jus suprastų, skirkite tam laiko. Nepainiokite faktų su

trečiosios šalys pateikia duomenis ar požiūrį mūsų vardu – mums

nuomone. Jei reikėtų hipotetiškai kalbėti tam tikra tema,

finansavus – kad galėtų padaryti įtaką politiniams sprendimams. Jeigu

aiškiai tai išreikškite. Jei tai nėra jūsų darbas, neatlikite jokių

žinojimas apie mūsų finansinę paramą, dalyvavimą projekte ar kokius

teisinių vertinimų ar nesiūlykite raštu teisinės nuomonės.

komunikavimas turi būti teisingas,

nors santykius būtų svarbus veiksnys priimant sprendimus dėl bendrovei
aktualių temų, tuomet tikriausiai mes privalome tai atskleisti.

Jūsų privatus naudojimasis socialine žiniasklaida
ne visada yra tik privatus. Nenaudokite privačių

Vedame tikslią apskaitą ir įrašus. Tiksli apskaita ir įrašai neapsiriboja

socialinių tinklų mūsų įprastiems ar bedūmiams prekių

tik mūsų finansinėmis ataskaitomis. Verslo informacija, kurią perduoda

ženklams reklamuoti. Laikykitės bendrovės principų dėl

darbuotojai ir bendrovė, turi būti tiksli, visapusiška ir savalaikė.

socialinės žiniasklaidos naudojimo. Supraskite, kad tai, ką

SUŽINOKITE DAUGIAU

sakote socialiniuose tinkluose, yra viešas bendravimas,

PMI 1-C. Bendrovės
informacijos valdymas
PMI 18-CG2. Socialinės
žiniasklaidos principai

Saugokite įrašus, kurių reikalauja įstatymai ir bendrovė. Visi

kuris gali būti suprastas kaip bendrovės pareiškimas,

filialai turi išsaugojimo grafiką, kuriame nurodyta, kuriuos dokumentus

o ne jūsų asmeninė nuomonė, arba netyčia galite

ir kiek laiko reikia saugoti. Šie grafikai užtikrina, kad įmonė turės

atskleisti bendrovės konfidencialią informaciją. Mes

informaciją, kurios jai reikia vykdant veiklą ir atitiks teisinius reikalavimus.

neturime klaidinti visuomenės ar pažeisti investicijų ir

Gavę pranešimą apie informacijos saugojimą teisiniais tikslais, turite

konfidencialumo įstatymų.

vykdyti jo nurodymus ir išsaugoti visus jame aprašytus dokumentus.

PMI 31-C. Išorinis
komunikavimas ir
vieši pareiškimai
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MOKSLINIS
SĄŽININGUMAS

Mokslinis sąžiningumas
Ką mes darome

Kaip tai darome

Ką turime prisiminti

Mes naudojame mokslo
pasiekimus taip, kad žmonės
galėtų juos vertinti ir pasitikėti.

Mes kuriame bedūmius gaminius, naudodami objektyvius
daugiadisciplinius mokslinius metodus. Vykdydami tyrimų

Mūsų moksliniai tyrimai vykdomi be jokio
spaudimo gauti konkrečių rezultatų. Mūsų darbo

projektus, interpretuodami duomenis ir atlikdami teisinį vertinimą,

metodai skatina mokslininkus dirbti savarankiškai ir išsakyti

mes laikomės galiojančių standartų ir Gerosios laboratorinės praktikos

nuomonę moksliniais klausimais. Kiekvienas moksliniame

Vykdome mokslinius tyrimus, kad

bei Gerosios klinikinės praktikos principų. Mes imamės iniciatyvos

projekte dirbantis asmuo privalo pranešti apie galimą

galėtume geriau suprasti savo

kurti naujus metodus, jeigu jų nėra. Naudojame įvairių sričių

netinkamą mokslinį elgesį.

gaminius. Visas mūsų ir mums

mokslininkų patirtį, kad įvykdytume ar pranoktume reiklių

vykdomas mokslinis darbas yra

reguliavimo tarnybų reikalavimus.

Žmonės priima svarbius sprendimus, remdamiesi
mūsų pateikta moksline informacija. Atlikite mūsų
nustatytą vidinį peržiūros procesą, prieš pranešdami

bedūmiams gaminiams, bet visas

Mūsų kokybės kontrolė ir kiti procesai užtikrina, kad
duomenys būtų tikslūs ir patikimi. Mes turime stiprią mūsų

mūsų mokslinis darbas turi būti

bedūmių gaminių mokslinių tyrimų vykdymo kokybės sistemą kūrimo,

vartotojams skirtus teiginius. Supraskite pamatinius mokslo

kruopštus, skaidrus ir objektyvus.

vertinimo ir stebėjimo pateikus į rinką fazėse. Savo moksliniame darbe

dalykus, prieš pranešdami apie mokslinius klausimus.

sutelktas į tai. Šiame skyrelyje
pagrindinis dėmesys skiriamas

mokslinius rezultatus, pateikdami bendrovės pareiškimus ar

neieškome lengvesnių kelių. Užtikriname, kad mūsų mokslinių tyrimų
Mūsų mokslinio darbo patikimumas

rezultatai yra atsekami ir nuskaitomi.

yra ypač svarbus, kad gaminiai
būtų priimami. Žinome, kad jei
nesilaikysime geriausios praktikos

Mes raginame nepriklausomus specialistus patikrinti
mūsų rezultatus. Mūsų bedūmių gaminių moksliniai tyrimai yra

principų arba nepaisysime

spausdinami kolegų peržiūrėtuose žurnaluose, o savo mokslines išvadas

mokslininkų sąžiningumo vertybių,

pagrindžiame, viešai dalydamiesi moksliniais duomenimis. Mes aktyviai

mums nepasiseks.

bendradarbiaujame su nepriklausomais mokslininkais ir naudojame jų

SUŽINOKITE DAUGIAU

darbų rezultatus.

PMI 7-C. PMI gaminių
reglamentavimas,
kūrimas ir gamyba
PMIScience.com
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FINANSAI IR PREKYBA

finansai ir prekyba
Ką mes darome

Kaip tai darome

Ką turime prisiminti

Padedame išvengti neteisėtos
prekybos mūsų gaminiais ir
netinkamo mūsų bendrovės
išteklių panaudojimo.

Naudojamės verslo veiklos principais, kad būtų išvengta
kriminalinio išnaudojimo. Pinigų plovimas yra procesas, kurio metu
fiziniai ar juridiniai asmenys bando paslėpti neteisėtų lėšų šaltinį arba

„Pažinkite savo klientą“ ir kiti fiskaliniai ir prekybos
standartai padės greičiau atlikti darbą ir mums
visiems išvengti bėdų. Bendrovės praktika, taikoma

kitokiu būdu pasirūpinti, kad jų neteisėtos lėšos atrodytų teisėtos. PMI,

tikrinant klientus ir kitas trečiąsias šalis, gali pasirodyti

laikydamasi kovos su pinigų plovimu įstatymų, naudoja procedūras, kad

komplikuota ir ilgai trunkanti, tačiau ji padeda našiau ir

išvengtų grynųjų pinigų ar jų ekvivalentų, kurių kilmė yra nusikalstama

teisėtai vykdyti verslą. JAV ir kitos šalys taiko apribojimus

veika, gavimo. Siekdami užkirsti kelią kontrabandai, mūsų filialai prižiūri

sandoriams su įvairiomis šalimis ir tūkstančiams asmenų,

klientų prekybos apimtis ir imasi veiksmų, jei įtaria neteisėtą mūsų

o sąrašas keičiasi kasdien. Mūsų sistemos padeda išvengti

gaminių nukreipimą.

pažeidimų ir surinkti informaciją, kurios mums prireiktų

Didelė dalis pasaulio rūkančiųjų
pirmenybę teikia mūsų prekės ženklams.
Žinoma, tai yra labai gerai, tačiau tai
didina paskatas nusikaltėliams nelegaliai
prekiauti mūsų gaminiais, pažeidžiant
muitų ar mokesčių įstatymus arba
naudotis mūsų bendrove pinigams
plauti. PMI standartai yra aiškūs:
Mes netoleruosime, pastebėsime,
neskatinsime ir neremsime
kontrabandos arba pinigų plovimo. Mes
dirbame kartu su vyriausybėmis, kad
sustabdytume neteisėtą prekybą mūsų
gaminiais. Mūsų patikimumą šioje srityje
lemia budrumas bet kuriai veiklai ar
praktikai, kuri galėtų sukompromituoti
mūsų standartus.

vykdant vyriausybės prašymą.

Tikriname galimus naujus klientus, pardavėjus ir trečiųjų
šalių gamintojus. Verslą vykdome tik su tais, kuriems priimtini
mūsų atitikties ir sąžiningumo standartai. Vidaus kontrolės skyriuje
naudojami procesai, kurie padeda nustatyti galimas problemas su verslo
partneriais. Kelis kartus patikriname, kad įsitikintumėme, jog nedirbame
su šalimis, režimais, organizacijomis ar asmenimis, kuriems taikomos
prekybos sankcijos, kurių turime laikytis. Tokią patikrą būtina atlikti prieš
užmezgant naujus verslo ryšius.

Laikomės kovos su boikotu apribojimų. Pagal JAV įstatymus,
reikalaujama, kad PMI teiktų informaciją JAV vyriausybei ir nevykdytų
jokių prašymų, susijusių su užsienio boikotu ir prieštaraujančių JAV
vyriausybės politikai. Darbuotojams draudžiama imtis kokių nors

SUŽINOKITE DAUGIAU

veiksmų, suteikti informacijos ar teikti pareiškimą, kuris galėtų būti

PMI 9-C. Pažinkite
savo tiekėją

suprastas kaip dalyvavimas neteisėtame užsienio boikote. Dabartinę
informaciją apie draudžiamus tarptautinius boikotus galima gauti iš
Teisės skyriaus.

PMI 10-C. Pažinkite savo
klientą ir antidiversiją
PMI 11-C. Priimtinos
mokėjimo formos
PMI 15-C. Apmokestinimas
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INTERESŲ KONFLIKTAI,
DOVANOS IR PRAMOGOS

Interesų konfliktai, dovanos ir pramogos
Ką mes darome

Kaip tai darome

Ką turime prisiminti

Priimame sąžiningus ir
objektyvius sprendimus.

Atskleiskite informaciją apie galimus interesų konfliktus.
Jūsų asmeninis gyvenimas yra asmeninis. Bendrovė tai gerbia, tačiau

Interesų konfliktų atskleidimo procesas yra paprastas,
konfidencialus ir sąžiningas. Bendrovė darbuotojams suteikia

mums reikia žinoti apie visus atvejus, kai jūsų asmeniniai interesai

paprastas priemones, skirtas interesų konfliktams atskleisti. Daugelis

Interesų konfliktai įvyksta, kai asmeninė,

gali susikirsti su profesine atsakomybe. Net jei manote, kad problemą

galimų konfliktų išsisprendžia susijusiems asmenims laikantis

socialinė, finansinė ar politinė veikla susikerta

galite išspręsti be pagalbos, privalote informuoti Etikos ir atitikties

atitinkamų sąlygų. Apie interesų konfliktą atskleistą informaciją

su darbuotojo darbo atsakomybėmis. Didžioji

skyrių apie galimus interesų konfliktus. Daugelis žmonių pervertina

peržiūrės tik apie jį turintys žinoti asmenys.

interesų konfliktų dalis apima asmeninius

savo gebėjimą priimti objektyvius sprendimus, kai susiduria su

ryšius, pvz., kai bendrovėje, norinčioje

konkuruojančiais asmeniniais interesais. Geriausias būdas patikrinti

Kas yra artimas giminaitis? „Artimas giminaitis“ yra gyvenimo

dirbti kartu su PMI, dirba artimas giminaitis.

savo objektyvumą yra pasikliauti tais žmonėmis, kurie paprastai gali

partneris, tėvai ir įtėviai, vaikai ir įvaikiai, broliai ir seserys, įbroliai ir

rasti būdų sušvelninti konfliktą.

įseserės, sūnėnai ir dukterėčios, tetos ir dėdės, seneliai, anūkai ir

Mūsų darbiniai sprendimai visada turi būti
grindžiami tuo, kas geriausia PMI, o ne mums
asmeniškai. Konfliktas nebūtinai yra problema.
Mūsų interesų konflikto reikalavimai
skatina priimti sprendimus sąžiningai,
atskleidžiant, peržiūrint ir galimai sušvelninant
konfliktus, kurie gali paveikti mūsų profesinį
objektyvumą. Mūsų taisyklės dėl dovanų ir
pramogų draudžia gauti arba siūlyti ką nors,
kas darytų įtaką profesiniam vertinimui. Tai
reiškia, jog mes galime pasikliauti vieni kitais,
kad priimsime gerus sprendimus, o tai gerina
mūsų reputaciją dėl sąžiningos veiklos.

sutuoktinio giminės. „Artimo giminaičio“ taisyklės taip pat apima

Nesiūlykite dovanų arba pramogų, kad nulemtumėte kitų
asmenų profesinį sprendimą. Dovanų ir pramogų teikimas yra

žmones, su kuriais palaikote glaudžius asmeninius santykius. Jei

teisėtas būdas kurti verslo ryšius ir parodyti pagarbą. Tačiau dovanos

atitikties skyriumi ir pasikonsultuokite.

nesate tikri, ar asmuo yra „artimas giminaitis“, susisiekite su Etikos ir

ir pramogos neturėtų būti naudojamos žmonių, su kuriais vykdomas
taisyklėse. Visada pasikliaukite sveika nuovoka ir venkite bet ko, kas yra

Netaikykite taisyklių dėl dovanų tais atvejais, kai jūs
neduodate dovanos. Įsitikinkite, kad suprantate, kas yra dovana.

pernelyg dosnu, neįprasta arba padarytų gėdą kolegoms ar bendrovei.

Bendraudami su politikos formuotojais ir kitais asmenimis mūsų

Nedalyvaukite jokiame įžeidžiančiame ar seksualaus turinio renginyje.

darbo su bedūmiais gaminiais kontekste, kartais mes paliekame

Norėdami teikti dovanas, kurių vertė siekia daugiau nei 250 JAV dolerių

įrenginį ar ribotą skaičių vartojamo tabako gaminių, kurie yra skirti

per vienerius kalendorinius metus, turite gauti patvirtinimą; filialuose

ne asmeniniam naudojimui, bet informavimui ar išbandymui.

gali būti nustatytos žemesnės ribos.

Įsitikinkite, kad suprantate taisykles, kurios taikomos šiems

verslas, objektyvumui paveikti. Išsamiau aprašyta mūsų dovanų

paliekamiems gaminiams.

Nepriimkite dovanų arba pramogų, kurios gali paveikti
jūsų profesinį objektyvumą. Nepriimkite nieko, kas pažeidžia
bendrovės dovanų taisykles arba darytų gėdą kolegoms ar bendrovei.

SUŽINOKITE DAUGIAU

Jums gali prireikti patvirtinimo, kad galėtumėte priimti dovanas ar
PMI 13-C. Interesų konfliktai
PMI 14-C. Santykiai su valstybės
tarnautojais ir verslo partneriais.
Politinė veikla

pramogas, viršijančias tam tikrą vertę per kalendorinius metus, todėl
pasitikrinkite atitinkamus PMI veiklos principus ar vietines ribas.

Pranešti apie interesų konfliktą
Naudokite mūsų internetinę formą arba tiesiogiai
susisiekite su Etikos ir atlikties skyriumi. Jei nemanote,
kad reikalas turi likti privatus, praneškite savo vadovui.
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TIEKIMO
GRANDINĖS ATSAKOMYBĖ

TIEKIMO grandinės atsakomybė
Ką mes darome

Kaip tai darome

Ką turime prisiminti

Esame įsipareigoję dėl
ilgalaikio augimo.

Ir toliau mažiname anglies dvideginio paliekamą
pėdsaką. Turime iškėlę metinius, 5 ir 20 metų tikslus

Dirbame kartu su tiekėjais, kurie laikosi mūsų
įsipareigojimo dėl principų laikymosi ir sąžiningumo.

sumažinti mūsų tiekimo grandinės anglies dvideginio

Mūsų reputacijai ir verslui poveikį daro mūsų pasirinkti subjektai

Ilgalaikį augimą lemia mūsų

paliekamą pėdsaką. Mūsų iniciatyva apima tvarumą žemės

darbui tiekimo grandinėje, taip pat partnerių ir tiekėjų veikla. Jei

vidinių ir išorinių tiekimo grandinių

ūkio gamyboje, įskaitant miškų kirtimą, energijos ir vandens

renkatės naują tiekėją ar iš naujo vertinate esamą, įsitikinkite, kad

tvarumas. Vykdydami veiklą

sąnaudas, perdirbimą ir CO2 emisiją. Kasmet pranešame

jie supranta mūsų principus, ir stebėkite, ar nėra nieko, kas galėtų

mažiname poveikį aplinkai ir

apie savo pažangą.

sukompromituoti mūsų standartus.

skatiname mums būtinų gamtos
išteklių tvarumą.
Jautriai reaguojame ir dirbame
siekdami išspręsti susirūpinimą

Dirbame siekdami pašalinti piktnaudžiavimą
vaikų, priverstiniu ir kitu darbu mūsų tiekimo
grandinėje. Mes netoleruojame vaikų ar priverstinio
darbo ir nesamdome vaikų bei nenaudojame priverstinio

keliančius klausimus dėl

darbo savo bendrovėje. Dirbame kartu su ūkininkais

vaikų ir priverstinio darbo. Šie

naudodami tinkamą žemės ūkio praktiką, kad pagerintume

veiksmai pagerina mūsų veiklos

pasėlių tvarumą. Tikimės, kad ūkininkai įgyvendins mūsų

rezultatus ir žmonių gyvenimus

Žemės ūkio darbo veiklos kodekso reikalavimus. Mūsų

bendruomenėse, kuriose

labdaringa programa padeda sukurti galimybes žemės

vykdome veiklą.

ūkio bendruomenėms.

SUŽINOKITE DAUGIAU

Tikimės, kad mūsų tiekėjai kruopščiai ir skaidriai
įdiegs mūsų Atsakingos išteklių paieškos
principus. PMI mes vykdome veiklą pagal tarptautiniu
PMI Žemės ūkio darbo
veiklos kodeksas
PMI 8-C. Aplinkosauga,
sveikatos apsauga, darbų
sauga ir saugumas
PMI 12-C. Labdaringa veikla

mastu pripažintus žmogaus teisių, aplinkosaugos, verslo
sąžiningumo ir antikorupcijos principus. Tikime,
kad bendros pastangos su mūsų tiekėjais kuriant
darnesnę tiekimo grandinę suteiks dideles galimybes
stiprinti mūsų verslo santykius ir kurti vertę mūsų
atitinkamoms bendrovėms.

PMI atsakingos išteklių
paieškos principai
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Vadovo
atsakomybė

Vadovo atsakomybė
Mūsų organizacijos kultūra daro poveikį mūsų veiksmams.
Daugelis veiksnių kuria bendrovės kultūrą. Pavyzdžiui, kai dirbame komandose, mūsų reputacija dėl sąžiningumo,
organizacijos teisingumas, pagarba, kurią rodome vieni kitiems ir vartotojams, įmonės politikos suvokimas, konkurencinis
spaudimas ir netgi gandai, visa tai prisideda prie mūsų bendrovės kultūros (gerąja ar blogąja prasme). Asmenims, kuriais bendrovė
pasitiki ir kuriems patiki vadovauti kitiems, tenka itin didelė atsakomybė formuojant mūsų bendrovės kultūrą ir savo komandų
darbo aplinką.

Žino ir supranta šį vadovą, PMI veiklos principus, tiesiogiai susijusius su jų darbu.
Visi vadovai turi
užtikrinti, kad
jų komandos:

Supranta, kad šis vadovas, PMI veiklos principai yra taikomi sąžiningai ir nuosekliai.
Nesibaimindami pasisako apie etikos ir atitikties problemas tikėdamiesi, kad bendrovė išklausys, kas
jiems kelia susirūpinimą.
Mato, kad mes sąžiningai vykdome veiklą, demonstruodami sąžiningumą, teisingumą ir pagarbą.

Išsaugoti tinkamą kultūrą yra daug sunkiau nei tiesiog liepti darbuotojams laikytis taisyklių. Be viso to, vadovavimas turi būti
nuoširdus. Parodykite, ką tai reiškia dirbti sąžiningai. Kalbėdami apie šiame vadove išdėstytas temas, užsitarnaukite savo komandos pasitikėjimą.
Užduokite klausimus, klausykitės jų ir imkitės atitinkamų veiksmų.

Vadovauti kitiems reikia drąsos. Nuoseklumas ir patikimumas eina kartu. Atminkite, kad buvimas lyderiu – tai ne pastangos padaryti laimingais
daugumą ar įtikti ypač sudėtingo charakterio komandos nariui; tai įkvėpti kitus sekti jus, kurti bendruomeniškumo pojūtį ir konstruktyvius iššūkius.

Kam nors pranešus apie įtariamą nusižengimą, atminkite, kad jie, kaip darbuotojai, vykdo savo pareigą ir su jais būtina elgtis
pagarbiai. Netirkite patys. Norint kad bendrovė galėtų objektyviai spręsti susirūpinimą keliančias problemas, nedelsdami susisiekite su Etikos ir
atitikties skyriumi dėl visų tokių atvejų.

Pasitikėjimas turi būti abipusis. Jei manote, kad jūsų vadovas turi daugiau pasistengti, kurdamas etikos ir atitikties kultūrą, apie tai pasakykite
savo vadovui ar kitiems bendrovės darbuotojams.
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TAIKYMAS IR ATSISAKYMAI
Šiame vadove yra pateikiamos privalomosios nuostatos, taikomos visiems PMI darbuotojams,
pareigūnams ir direktoriams bei visiems mūsų vardu veiklą vykdantiems subjektams. Dėl šio vadovo ar
veiklos principų laikymosi pažeidimų gali tekti imtis drausminamųjų veiksmų, įskaitant atleidimą iš darbo.
Be Direktorių valdybos patvirtinimo negalima atsisakyti jokios šio vadovo nuostatos.
Šis vadovas yra taikomas „Philip Morris International Inc.“ ir jos tiesioginiams bei netiesioginiams
padaliniams, kurie drauge vadinami „Philip Morris International“, PMI arba bendrove.
© „Philip Morris International Management SA“
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