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Verslo etikos vadovas – Joe Kaeser įžanginis žodis

Miunchenas, 2018 m. gruodis

Mes, Siemens darbuotojai, siekiame būti sektinais pavyzdžiais, todėl visada turime elgtis tinkamai, paisydami
įmonės interesų, bendraudami su klientais, darbuotojais,
akcininkais ir prisiimdami socialinę atsakomybę.
Įmonės yra neatsiejama visuomenės dalis ir jos yra
ypatingai atsakingos prieš visuomenę. Kadangi įmonės
darbuotojų elgesys turi didelės įtakos tam, kaip įmonė
vertinama, dabar dar svarbiau nei kada nors anksčiau
rūpintis socialine atsakomybe, ją sąmoningai prisiimti ir
veikti tvariai, kad būtų kuriama nauda visuomenei. Mums
rūpi ne tik pelnas, bet ir būdas, kaip mes jo siekiame.
Vykdydama savo veiklą, Siemens laikosi aukščiausių etikos
ir moralės standartų. Taip elgdamiesi pelnėme didžiulę
pagarbą tarp visų suinteresuotųjų šalių. Jie visi mumis
pasitiki, nes mes savo veikloje laikomės šių standartų. Ir tai
visų Siemens darbuotojų pareiga – nesvarbu, kokias
pareigas užimame. Galų gale, įmonei atstovaujame visada
ir visur, kur tik bebūtume.
Todėl turime aiškiai nustatyti atsakomybes, kurias už savo
veiksmus turi prisiimti kiekvienas darbuotojas. Visa tai
vadiname atsakomybės kultūra (*Ownership Culture). Ją
kurdami, vadovaujamės savo vertybėmis: „atsakingumas,
inovatyvumas, profesionalumas“. Taip mes paverčiame
tikrove tai, kas išties svarbu.

Mūsų strategija „Vision 2020+“, kurią paskelbėme 2018 m.
rugpjūtį, Siemens įmonėms suteiks daugiau verslo laisvės
ir lankstumo. Daugiau laisvės visada reiškia ir daugiau
įsipareigojimų. Vienu svarbiu požiūriu nesitaikstome su
jokiais kompromisais ar pokyčiais: tai teisėto ir etiškai
teisingo verslo taisyklių laikymasis. Siemens veikla visada
reiškia skaidrią veiklą, kad ir kur ji būtų vykdoma. Kitokia
galimybė net nesvarstytina.
Laikydami rankose Verslo etikos vadovą, savo rankose
laikote elgesio kodeksą, kurio privalote laikytis. Jo turinys
pagrįstas mūsų vertybėmis ir yra privalomas visiems mums
–Siemens darbuotojams, vadovams ir valdybai. Verslo
etikos taisyklėse nustatomi pagrindiniai principai ir
taisyklės, kuriais reglamentuojamas mūsų elgesys įmonėje,
su mūsų partneriais bei visuomene. Kartu jose pateikiamos
vertingos rekomendacijos ir atsakymai į svarbius
klausimus.
Mes turime itin kompetentingą ir principingą verslo etikos
atitikties skyrių. Nedelsdami kreipkitės į jį, jei reikės
patarimo ir pagalbos tuo atveju, jei kada kiltų dvejonių ir
nežinotumėte, ką daryti. Prašau atidžiai perskaityti verslo
etikos taisykles ir visada elgtis taip, lyg Siemens būtų jūsų
pačių įmonė.

Joe Kaeser
Siemens AG prezidentas ir generalinis direktorius
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Verslo etikos vadovas – Joe Kaeser įžanginis žodis

„Mūsų įmonės atsakomybės
kultūra (*ownership culture)
yra ypatinga tuo, kad be
išradingumo, žmonės įmonę
Siemens teisingai sieja su
patikimumu ir sąžiningumu.”
– Joe Kaeser
Siemens AG prezidentas ir generalinis direktorius

Joe Kaeser

5

Verslo etikos vadovas – Martina Maier ir dr. Andreas Hoffmann įžanginis žodis

„Mes tikime, kad sėkminga atitiktis verslo
etikai yra nuolatinis procesas: Siemens
verslo etikos atitikties organizacija ir
sistema turi būti nuolat tobulinamos, kad
prisitaikytų prie besikeičiančių rinkos
sąlygų bei įmonės veiklos.”
– Martina Maier
Siemens AG vyriausioji atitikties pareigūnė

Dr. Andreas C. Hoffmann

Martina Maier
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Verslo etikos vadovas – Martina Maier ir dr. Andreas Hoffmann įžanginis žodis

Miunchenas, 2018 m. gruodis
Gerb. kolegos,
Siemens pasisako už sąžiningą veiklą visame pasaulyje – tai
mūsų nepalenkiama pozicija. To tikimės tiek iš savęs, iš savo
darbuotojų, vadovų ir valdybos narių, tiek iš savo klientų,
partnerių ir visų kitų su įmone susijusių suinteresuotųjų
šalių.
Mūsų įmonė išmoko praeities pamokas, visų pirma susijusias su 2006 m. korupcijos skandalu, kuris vos nesužlugdė
įmonės. Nuo tada padarėme viską, kas mūsų galioje, kad
ištaisytume padarytas klaidas ir padėtume naują Siemens
pamatą. Šiandien Siemens gali pasigirti kur kas stipresne
pozicija nei prieš dešimtmetį. Už tai turime padėkoti
visiems jums. Atkūrėme savo reputaciją ir esame laikomi
patikimu partneriu visame pasaulyje. Ir toliau dirbkime
kartu, kad šią poziciją išlaikytume ir ateityje.
Verslo etikos vadovas atspindi mūsų principus ir pastangas
siekiant šio tikslo. Visi darbuotojai, vadovai ir valdybos
nariai privalo žinoti ir suprasti verslo etikos taisyklių turinį
ir taikyti šias taisykles savo kasdienėje veikloje.

„Siemens dalyvauja
sąžiningoje konkurencijoje
mūsų rinkose ir kovoja su
korupcija už įmonės ribų.”
– Dr. Andreas C. Hoffmann
Siemens AG vyriausiasis teisininkas ir teisės bei atitikties
skyriaus vadovas

Nedvejodami kreipkitės į savo kolegas iš teisės ir verslo
etikos atitikties skyriaus, jei turite klausimų dėl verslo
etikos taisyklių taikymo ar interpretavimo arba jei įtariate,
kad verslo etikos taisyklės buvo pažeistos. Be to, galite
pranešti bet kokią informaciją, susijusią su galimu
netinkamu elgesiu, naudodamiesi mūsų informavimo
kanalu „Tell Us“ arba susisiekę su mūsų ombudsmenu. Kad
ir kurį būdą pasirinksite, galite būti tikri, jog jūsų pranešimas bus tiriamas profesionaliai, greitai ir sąžiningai.
Pasikliaujame jumis!
Martina Maier ir dr. Andreas C. Hoffmann
Siemens AG vyriausioji atitikties pareigūnė ir vyriausiasis
teisininkas bei teisės ir atitikties skyriaus vadovas
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Verslo etikos vadovas – motyvacija

Mes paverčiame tikrove tai,
kas išties svarbu
Motyvacija ir bendrosios vertybės

Mūsų aistra technologijoms skatina mus
nustatyti standartus ir kurti ilgalaikę
pridėtinę vertę savo klientams,
visuomenei bei kiekvienam žmogui.

Mūsų įmonės įkūrėjas Werner von
Siemens visa tai pavadintų
„išradingumu”.

Mes paverčiame
tikrove tai, kas
išties svarbu
/
We make real
what matters

Mūsų patirtis elektrifikacijos,
automatizacijos ir skaitmenizacijos
srityse leidžia gerinti žmonių
gyvenimus šiandien ir kurti ilgalaikę
vertę ateities kartoms.

Šiandien mes tai vadiname:

Ar izdomu – dzīvei
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Verslo etikos vadovas – motyvacija

5

vertybės, elgesys,
lyderystė, orientacija į
žmones ir lygybė.

Mūsų sėkmės pagrindas – stipri
įmonės kultūra. Todėl skatiname
atsakomybės kultūrą, kurią sudaro
penki komponentai:

Mūsų pagrindinis
principas:

Verslo etikos taisyklės leidžia mums
susiorientuoti.

visada elkitės taip, lyg
tai būtų jūsų įmonė.

Jos nustato mūsų elgesio ir įsipareigojimų
gaires.

Verslo etikos vadovas padeda laikytis savo vertybių: inovatyvumo,
profesionalumo ir atsakomybės.
• Esame inovatyvūs kurdami tvarią vertę.
• Esame profesionalūs ir pasiekiame aukštų rezultatų.
• Veikiame atsakingai.
Taip kartu mes paverčiame tikrove tai, kas išties svarbu.
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Pagrindiniai principai
Pagrindiniai principai nustato mūsų, kaip Siemens
darbuotojų, priimamų sprendimų ir veiklos gaires.

A

Mes elgiamės tinkamai

B

Mes gerbiame vieni kitus

C

Mes kuriame pasitikėjimą

D

Mes saugome savo įmonę

E

Kaip vadovai, mes prisiimame
ypatingą atsakomybę
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Verslo etikos vadovas – pagrindiniai principai

A

Mes elgiamės tinkamai

Laikomės šalių, kuriose vykdome savo veiklą, įstatymų ir
užtikriname visų įmonės taisyklių, procesų bei kontrolės
priemonių įgyvendinimą.

Kokių įstatymų privalome laikytis?
Privalome žinoti ir laikytis tų įstatymų ir taisyklių, kurie
taikomi mūsų kasdieniame darbe. Atsižvelgiant į šalį, šie
įstatymai ir taisyklės gali skirtis. Jei nesame tikri ar turime
klausimų, kreipiamės į teisės ir atitikties skyrių.

Kokios yra pažeidimų pasekmės mūsų įmonei ir
mums, kaip darbuotojams?
Įstatymų pažeidimų arba profesinio elgesio taisyklių
nesilaikymo atvejais, mūsų įmonei ir mums gali grėsti
rimtos pasekmės.
Šios pasekmės gali būti:
kiekvienam iš mūsų:
• drausminė nuobauda
• baudos ir žalų atlyginimas
• laisvės atėmimas

mūsų įmonei:
Priimdami sprendimus Siemens vardu, savęs klausiame:
• žala Siemens reputacijai, prekės ženklui ir rinkos vertei
• didelės baudos ir nuostoliai
• pelno netekimas
• pašalinimas iš viešojo ir privataus sektoriaus pirkimų

• Ar tai atitinka Siemens interesus? Ar tai atitinka Siemens
ir mūsų vertybes?
• Ar tai teisėta?
• Ar tai galėtų turėti įtakos mūsų prekės ženklui, jei mūsų
sprendimas taptų žiniasklaidoje aptarinėjama tema?
• Ką apie mūsų sprendimą pagalvotų žmonės, kurie mums
rūpi?
• Ar esame pasiruošę prisiimti atsakomybę už savo
sprendimą?
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Verslo etikos vadovas – pagrindiniai principai

B

Mes gerbiame vieni kitus

Gerbiame kiekvieno asmens orumą, privatumą ir teises.
Tikime, kad įvairovė praturtina mūsų darbo aplinką.
Dirbame kartu, nepaisydami etninės kilmės, kultūros,
religijos, amžiaus, negalios, odos spalvos, lyties,
seksualinės tapatybės ir orientacijos ar pasaulėžiūros.
Netoleruojame diskriminacijos, seksualinio ar kitokio priekabiavimo arba netinkamo elgesio su asmenimis ar
grupėmis.

C

Mes kuriame pasitikėjimą

Esame atviri ir sąžiningi. Rimtai žiūrime į savo atsakomybę,
esame patikimi ir pažadame tik tai, ką galime ištesėti.
Esame nuoširdūs. Padedame išsiaiškinti ir pašalinti galimus
trūkumus, problemas ir nesusipratimus. Darome viską, kad
pateisintume savo klientų ir produktų, paslaugų bei pramonės
sprendimų vartotojų rodomą pasitikėjimą mumis.

Ką darome suklydę?
Šiuos pagarbos principus taikome vieni kitiems ir trečiosioms šalims, su kuriomis bendradarbiaujame, įskaitant
mūsų tiekėjus, klientus ir verslo partnerius.

Ką tai reiškia praktikoje? Koks elgesys yra
nepriimtinas? Štai keletas pavyzdžių:
• Rasiniu požiūriu įžeidžianti arba ksenofobinė medžiaga,
palikta ant kolegos stalo.
• Užuominos arba komentarai, priešiški neįgaliesiems.
• Su lytimi susijęs priekabiavimas arba smurtas, įskaitant
užpuolimus, nepadorius pasiūlymus arba netinkamas
pastabas ar juokelius.
• Netinkamų vaizdų ar objektų rodymas, įskaitant vaizdus
ar objektus su seksualiniu turiniu.
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Visi klystame dirbdami. Mes skatiname kultūrą, kurioje
mokomasi iš savo klaidų. Atvirai sprendžiame su jomis
susijusius klausimus, kad jos nesikartotų. Tai vienintelis
būdas mokytis ir užtikrinti, kad klaidų nekartosime. Kai
kurios klaidos yra nedidelės, kitos - gali turėti rimtų
pasekmių ir apie jas būtina pranešti.

Verslo etikos vadovas – pagrindiniai principai

Tarpusavyje bendraujame
pagarbiai ir su pasitikėjimu.

Ką darome pastebėję verslo etikos taisyklių
pažeidimą?
Neignoruojame nustatytų verslo etikos taisyklių galimų
pažeidimų, net jei jie nėra susiję su mumis asmeniškai.
Įmonė turi daugybę būdų pranešti apie galimus verslo
etikos taisyklių pažeidimus (žr. skyrių “Informavimo
tvarka”). Daugeliu atvejų svarbu laiku pranešti apie
pažeidimą, kad būtų galima išvengti arba sumažinti
neigiamas pasekmes įmonei.

D

Mes saugome savo įmonę

Saugome Siemens reputaciją ir vertybes bei prisidedame
prie jų skatinimo. Jos yra mūsų verslo sėkmės pagrindas,
užtikrinantis tvarią mūsų įmonės ateitį. Jei elgsimės
neteisėtai arba netinkamai, galime labai pakenkti įmonei.
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Verslo etikos vadovas – pagrindiniai principai

Mūsų vadovai savo darbais
rodo gerą pavyzdį ir skatina
jais sekti.
E

Kaip vadovai, prisiimame
ypatingą atsakomybę

Kaip vadovai, prisiimame ypatingą atsakomybę ir rimtai
žiūrime į savo pareigą rūpintis mums patikėtais
darbuotojais.
Kuriame pasitikėjimu grįstą darbo aplinką ir esame visada
pasiruošę su darbuotojais aptarti abejones keliančius
klausimus, atitiktį teisiniams reikalavimams arba profesinį
ir asmeninį susirūpinimą keliančius nuogąstavimus.
Rodome gerą pavyzdį ir rūpinamės, kad mūsų komandos
suprastų, kaip svarbu laikytis verslo etikos taisyklių.
Rimtai reaguojame į bet kokius galimo netinkamo elgesio
požymius ir apie tai pranešame teisės ir atitikties skyriui.
Saugome darbuotojų, kurie praneša apie galimą netinkamą
elgesį, tapatybę ir saugome juos nuo atsakomųjų veiksmų
arba kito neigiamo poveikio.
Vykdome savo organizacines ir su vadovavimu susijusias
pareigas.

Kokios yra mūsų organizacinės ir su vadovavimu
susijusios pareigos?
• Kruopščiai atrenkame darbuotojus, atsižvelgdami į jų
asmeninę ir profesinę kvalifikaciją bei tinkamumą.
Vadovo pareiga rūpintis didėja kartu su užduoties, kurią
darbuotojas turi įvykdyti, svarba (atrankos pareiga).
• Tiksliai ir iki galo apibrėžiame privalomas užduotis, ypač
susijusias su atitiktimi teisiniams reikalavimams
(instruktavimo pareiga).
• Rūpinamės, kad atitiktis teisiniams reikalavimams būtų
nuolat prižiūrima (priežiūros pareiga).
• Vykdydami kasdienę veiklą, aiškiai išreiškiame atsakingo
verslo etikos ir atitikties teisiniams reikalavimams svarbą
bei netinkamo elgesio pasekmes (informavimo pareiga).

Vadovų ypatingos atsakomybės ir pareigos
neatleidžia jų nuo asmeninių atsakomybių, kurias jie
turi kaip darbuotojai. Privalome dirbti kartu, kad
užtikrintume atitiktį įstatymams ir Siemens taisyklėms.
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Verslo etikos vadovas – pagrindiniai principai
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Atsakomybė
Mes paverčiame tikrove tai, kas išties svarbu!

F

Rūpinamės vieni kitais ir savimi

G

Mūsų rinkos: veikiame sąžiningai ir patikimai

H

Mūsų įmonė: kuriame pasitikėjimą ir saugome tai,
dėl ko Siemens yra vertinama

I

Mūsų veiklos: aukščiausios klasės produktai,
paslaugos ir pramonės sprendimai

J

Mūsų partneriai: dirbame su atsakingais
partneriais

K

Mūsų atsakomybė visuomenei ir aplinkai
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Verslo etikos vadovas – atsakomybė

F

Rūpinamės vieni kitais ir savimi

Siemens gina mūsų pagrindines darbuotojų teises, saugo
mūsų sveikatą, užtikrina asmens saugumą ir darbų saugą
visose pasaulio vietose ir tuomet, kai vykstame į verslo
keliones.

F1

Pagrindinės darbo sąlygos

Siemens skatina sąžiningą vadovybės, darbuotojų ir
darbuotojų atstovų bendradarbiavimą ir gina pagrindines
darbuotojų teises.

Jokios diskriminacijos ar bauginimo

Darbo valandos

Užtikrinamos lygios galimybės ir lygios teisės, nepaisant
odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, religijos,
amžiaus, negalios, seksualinės tapatybės, pasaulėžiūros ar
lyties. Laikantis šalių, kuriose Siemens vykdo savo veiklą,
darbo teisės aktų, jokia aukščiau paminėta diskriminacija,
seksualinis priekabiavimas arba kitas netinkamas elgesys
su asmenimis ar grupėmis nebus toleruojami.

Siemens laikosi visame pasaulyje taikomų darbo laiko
apskaitos taisyklių.

Laisvas darbo pasirinkimas
Niekas neturi būti įdarbinamas arba priverčiamas dirbti
prieš savo norą. Bet kokios priverstinio darbo formos yra
draudžiamos.

Vaikų darbo draudimas

Asociacijų laisvė
Siemens pripažįsta darbuotojų teises formuoti arba
prisijungti prie esamų profesinių sąjungų ir dalyvauti
kolektyvinėse derybose. Darbuotojų organizacijų arba
profesinių sąjungų nariai neturi išskirtinių privilegijų ir taip
pat nėra diskriminuojami. Siemens konstruktyviai
bendradarbiauja su darbuotojais, darbuotojų atstovais ir
profesinėmis sąjungomis.
Net ginčų atveju Siemens siekia užtikrinti tvarų ir konstruktyvų ilgalaikį bendradarbiavimą, kad būtų priimti
įmonės ir jos darbuotojų interesus atitinkantys sprendimai.

Vaikų darbas yra griežtai draudžiamas.

Tinkamas atlygis
Siemens moka sąžiningus atlyginimus už darbą ir laikosi
visų pasaulyje taikomų darbo užmokesčio ir atlygio
įstatymų. Siemens laikosi vienodo darbo užmokesčio
principų ir nediskriminuoja lyties pagrindu.
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Verslo etikos vadovas – atsakomybė

F2

Sveikata, darbuotojų sauga ir asmens saugumas

Siemens, kaip atsakinga įmonė, rūpinasi savo darbuotojais.

Mūsų sveikata
Siemens rūpinasi mūsų sveikata bei gerove, saugo nuo
nelaimingų atsitikimų darbe pavojaus ir siūlo įvairią
pagalbą mūsų fizinės bei psichinės sveikatos palaikymui ir
skatinimui.

Mūsų darbuotojų sauga
Siemens užtikrina saugią darbo aplinką ir rūpinasi, kad po
darbo dienos darbuotojai namo grįžtų sveiki ir gyvi. Mes
patys prie to prisidedame.

Asmens saugumas
Siemens veiklą vykdo visame pasaulyje, taip pat srityse ir
situacijose, kai saugumas yra kritiškai svarbus. Siekdama
kiek įmanoma geriau apsaugoti savo darbuotojus, įmonę ir
verslą, Siemens nustato ir analizuoja pasaulinius saugumo
pavojus ir įvertina jų galimą poveikį.

Elgiamės taip:
• Iš anksto aiškinamės saugumo pavojus šalyse, į
kurias ketiname keliauti, ir laikomės nurodytų
saugumo procedūrų bei reikalavimų.

Elgiamės taip:
• Laikomės saugumo reikalavimų savo darbo vietoje.
• Vengiame rizikingo elgesio.
• Nustatę pavojingas situacijas, imamės atitinkamų
veiksmų.

• Nesukeliame sau ar savo kolegoms pavojaus
nerūpestingu elgesiu ar nesilaikydami saugumo
reikalavimų.
• Kritinėje situacijoje reaguojame greitai, skambiname skubiosios pagalbos karštosios linijos
numeriu +49 (89) 636 – 12345 (kuris veikia
24 valandas per parą) ir vykdome atitinkamus
saugumo nurodymus.
• Apie saugumo incidentus nedelsiant pranešame
saugumo pareigūnui ir (arba) užregistruojame
pranešimą – IncidentReporting@Siemens(IR@S).

Rodome gerą pavyzdį.

„Mūsų darbuotojai yra
vertingiausias mūsų turtas.
Jūsų sveikata ir sauga – mūsų
didžiausias prioritetas.”
– Janina Kugel
Siemens AG valdybos narė
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Sąžininga konkurencija atitinka mūsų vertybes:
profesionalumą, inovatyvumą ir atsakomybę. Siemens
pasisako už sąžiningą konkurenciją, kurioje vieninteliai
lemiami verslo sprendimų priėmimo veiksniai yra
rinkos ekonomikos kriterijai (kokybė, kaina, inovacijos,
aptarnavimas ir pan.). Konkurencija negali būti
iškraipoma nesąžiningais metodais ar priemonėmis.
G

Mūsų rinkos: veikiame sąžiningai ir patikimai

G1

Sąžininga konkurencija: sąžiningumas yra mūsų
veiklos pagrindas

Netoleruojame jokios formos korupcijos ir kyšininkavimo.
Savo verslo sandoriuose, sudaromuose visame pasaulyje,
netoleruojame jokios formos korupcijos. Tai apima ir verslo
sandorius, kuriuos mūsų vardu sudaro išoriniai partneriai.

Korupcija
Korupcija yra nesąžiningas arba neteisėtas elgesys, ypač tų
žmonių, kurie yra susiję su valdžia. Paprastai ji pasireiškia
kyšininkavimu. Ji taip pat gali pasireikšti ir kitu elgesiu,
pvz., sukčiavimu, turto pasisavinimu, favoritizmu ir
nepotizmu.

Dažniausiai pasitaikanti korupcijos forma yra kyšininkavimas.
Siemens netoleruoja jokių kyšininkavimo formų.
Kyšininkavimas – tai pinigų, dovanų arba kitos
naudos siūlymas, žadėjimas arba davimas valstybės
pareigūnui arba viešam ar privačiam asmeniui su tikslu
gauti nederamos naudos. Kyšininkavimas visame pasaulyje
laikomas nusikalstama veika.

Terminas „valstybės pareigūnas“ arba „viešojo sektoriaus atstovas“ apima bet kokį asmenį, kurį įdarbino
arba kuriam pareigas pavedė valdžios institucija. Jis apima
visus valstybės pareigūnus ir nevyriausybinių organizacijų
darbuotojus, kurie pagal taikytinus įstatymus yra laikomi
valstybės pareigūnais.

Elgiamės taip:
• Nei aktyviai, nei pasyviai nedalyvaujame jokios
formos korupcinėje veikloje.
• Apie bet kokią įtariamą korupcinę veiklą pranešame
savo teisės ir atitikties organizacijai.
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Netoleruojame jokių
kyšininkavimo formų.
Elgiamės taip:
Mes to nedarome:
• neteikiame ir nepriimame įprastą verslo praktiką
viršijančių dovanų ar kvietimų pramogauti;

Dovanos ir svetingumas – taip, tačiau tik iki tam tikros
ribos
Daugumoje kultūrų dovanos ir pakvietimai į pramoginius
renginius yra svarbūs kuriant ir stiprinant verslo ryšius.
Tačiau kai kurios dovanos ir pakvietimai gali nepagrįstai
paveikti ar netinkamai įtakoti gavėjo sprendimo priėmimą.

• neapmokame įprastą verslo praktiką viršijančių
išlaidų kelionėse ir patys tuo nesinaudojame;
• neteikiame ir nepriimame netinkamos labdaros,
paramos, aukų ar narysčių;
• nepervedame ir nepriimame netinkamų piniginių
mokėjimų;
• nesinaudojame trečiosiomis šalimis, kad duotume
kyšį Siemens vardu;

Elgiamės taip:
• Nesiūlome įprastą verslo praktiką viršijančių
dovanų ar svetingumo.
• Nesiūlome dovanų ar svetingumo mainais į verslo
ar kitą naudą.

• neduodame ir nepriimame kyšių už viešąsias
paslaugas.
Dovanos ir svetingumas turi:
• atitikti taikomus įstatymus ir taisykles;

Kas yra kyšis už viešąsias paslaugas?
Kyšis už viešąją paslaugą – tai santykinai nedidelės pinigų
sumos kyšis arba kitos naudos suteikimas, paprastai žemo
rango valstybės pareigūnams, už asmeninę naudą arba
siekiant paspartinti įprastų viešųjų paslaugų teikimą.
Kyšiai už viešąsias paslaugas yra draudžiami ir už juos gali
būti baudžiama.

Taisyklės
Mūsų įmonės partneriai, ypač valstybės pareigūnai, dažnai
turi savo vidines taisykles, kurios riboja jų galimybes priimti
dovanas ir svetingumą. Šios taisyklės gali būti labai griežtos,
tad mes turime jas žinoti ir jų laikytis:
• skaidrumas ir tinkamas fiksavimas įmonės apskaitoje;
• tinkamas elgesys atsižvelgiant į vertę, dažnumą bei
gavėjo pareigas;
• negalima nieko siūlyti, teikti, reikalauti arba priimti
tikintis bet kokios naudos;
• niekada negalima sudaryti nesąžiningo ar netinkamo
elgesio įvaizdžio.
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Politiniai įsipareigojimai

Parama, aukos, labdara ir narystės – taip, bet tik norint
pasiekti įmonės tikslų
Parama, aukos, labdara ir narystės yra svarbios mūsų
socialiniams įsipareigojimams ir įmonės tikslams.

Elgiamės taip:
Parama, aukos, labdara ir narystės:

Nuolatinis dialogas su politinių sprendimų priėmėjais yra
labai svarbus pasaulinei įmonės sėkmei. Esame įsipareigoję siekti politinio neutralumo. Siemens veikla politikų,
partijų ir jų pozicijų atžvilgiu bus nešališka ir susijusi tik su
Siemens verslo tikslų siekimu. Mes laikomės įstatymų ir
Siemens taisyklių.
Kelionių išlaidų apmokėjimas – taip, bet tik tuomet, kai
jis pagrįstas ir leistinas
Sudarant tam tikrus verslo sandorius, Siemens gali reikėti
padengti trečiųjų šalių kelionių išlaidas. Tačiau pernelyg
didelė kompensacija gali netinkamai paveikti arba įtakoti
gavėją.

• turi būti atidžiai išanalizuotos siekiant nustatyti, ar
jos padeda siekti teisėtų įmonės tikslų;
• negali būti žadamos, siūlomos ar teikiamos siekiant
gauti nederamos verslo naudos arba kitais
neetiškais tikslais;

Elgiamės taip:
• Apmokame tik pagrįstas ir tinkamas kelionių
išlaidas.

• religiniu ir politiniu atžvilgiu turi būti neutralios;
• turi stiprinti mūsų prekės ženklą ir socialinius
įsipareigojimus. Nepakanka atsižvelgti vien tik į
teisinius reikalavimus.

• Laikomės aukščiau paminėtų dovanų ir svetingumo
taisyklių.
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Mokėjimai – taip, bet tik tuo atveju, jei jie teisėti
Vykdant Siemens veiklą, mokėjimai trečiosioms šalims
atliekami kasdien. Procesai ir įrankiai padeda mums užtikrinti tinkamą šių mokėjimų dokumentavimą ir tikslingumą.

Elgiamės taip:
• Sąskaitas arba fondus tvarkome tik teisėtais tikslais.
• Mokėjimus atliekame tik teisėtoms trečiosioms
šalims, turinčioms teisėtus tikslus.
• Mokėjimus atliekame tik turėdami tinkamus
dokumentus.

Trečiųjų šalių įtraukimas – taip, bet be kyšininkavimo
Turime daug teisėtų priežasčių įtraukti trečiąsias šalis į
verslo ryšius. Tačiau naudotis trečiosiomis šalimis siekiant
neteisėtai arba netinkamai daryti įtaką valstybės pareigūnams ar privatiems asmenims yra draudžiama. Todėl prieš
pradėdami verslo santykius, patikriname verslo partnerius
ir stebime tolimesnius žingsnius.

Yra keletas grėsmių, į kurias privalome žiūrėti
kritiškai ir išsiaiškinti:
• Neatitikimai įrašuose ir mokėjimuose.
• Aukštos kainos su didelėmis nuolaidomis arba pernelyg
didelės pelno maržos.
• Sutarčių šalys su neaiškiomis atsakomybėmis arba
abejotinomis kvalifikacijomis.
• Įtartini asmeniniai ryšiai arba verslo susitarimai.

Elgiamės taip:
• Tikriname ir stebime verslo partnerius bei atsižvelgiame į galimas rizikas.
• Esame įsipareigoję užtikrinti, kad mūsų partneriai
žinotų ir laikytųsi mūsų vertybių ir atitikties
standartų.
• Primygtinai reikalaujame į sutartis įtraukti
nuostatas, kurios įpareigotų mūsų verslo partnerius
laikytis visų taikomų taisyklių ir reglamentų.

22

• Neįprastai dideli mokesčiai, komisiniai, dovanos,
pramogos ar svetingumas.
• Nesutikimas su antikorupcinėmis sutarčių sąlygomis.
• Išankstinio apmokėjimo reikalavimas be aiškių verslo
priežasčių.
• Reikalavimas mokėti grynaisiais pinigais arba pervesti į
ofšorines bankų sąskaitas ar trečiosioms šalims.

Verslo etikos vadovas – atsakomybė

„Neparduosiu ateities dėl
greito pelno.”
– Werner von Siemens

Sėkmingai dalyvaujame sąžiningoje
konkurencijoje: antimonopoliniai įstatymai
ir sąžininga konkurencija

G2

Antimonopoliniai įstatymai gina laisvą, neiškreiptą ir efektyvią konkurenciją klientų, įmonių ir visuomenės naudai.
Antimonopolinių įstatymų pažeidimai gali turėti rimtų
pasekmių mūsų įmonei ir susijusiems darbuotojams, pvz.,
gali grėsti didelės baudos, pašalinimas iš viešųjų konkursų,
reikalavimas atlyginti žalą, pakenkimas reputacijai ir laisvės
atėmimas.

Su konkurentais niekada nekalbame apie:
• Kainas, kainų komponentus ar kitas sąlygas.
• Rinką, klientus ar teritorijų paskirstymą.
• Verslo galimybes ar gaunamus užsakymus.
• Pajėgumus, gamybos apimtis ar kvotas.
• Įmonės strategijas arba rinkos elgesį ateityje; pavyzdžiui,
pardavimo strategijas, esamų ir būsimų produktų
vystymą, investicijas ir boikotus.
• Pasiūlymus ir konkursus.
• Veiklą konkursų metu arba fiktyvių pasiūlymų pateikimą.

Elgiamės taip:
• Niekada nesudarome antikonkurencinių susitarimų
su konkurentais.

Elgiamės taip:
• Palaikome atvirą konkurenciją, palaikydami ryšius
su klientais, pardavimo partneriais ir tiekėjais.

Kas yra antikonkurenciniai susitarimai?
Antikonkurenciniai susitarimai apima susitarimus dėl kainų,
rinkos, klientų ar teritorijų pasiskirstymo ir projektinius
susitarimus su konkurentais. Piktnaudžiauti dominuojančia
padėtimi taip pat draudžiama (rodiklis: daugiau nei 30–50
procentų rinkos dalies).

• Su klientais, pardavimo partneriais arba tiekėjais
niekada nekalbame apie:
– Perpardavimo kainų susitarimus. Tačiau daugeliu
atvejų neįpareigojančios rekomendacijos be jokio
spaudimo ar skatinimo dėl perpardavimo kainų ir
maksimalių pardavimo kainų nustatymo yra
leistinos.
– Eksporto ar pakartotinio importo trukdžiai.

Elgiamės taip:
• Su konkurentais kalbame tik tuo atveju, jei turime
įtikinamą verslo priežastį ir nėra jokių
konkurencijos taisyklių pažeidimų.

• Atidžiai tvarkome konfidencialią informaciją apie
Siemens ir trečiąsias šalis, pvz., konkurentus,
klientus, pardavimo partnerius ir tiekėjus.
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Kas yra konfidenciali informacija, kuriai
reikalinga ypatinga apsauga?
Konfidenciali informacija – tai informacija, kuri nėra skirta
skelbti viešai. Ji gali apimti neviešą informaciją, susijusią su
Siemens, tiekėjais, klientais, darbuotojais, agentais,
konsultantais ar kitomis trečiosiomis šalimis, kuri yra
saugoma pagal teisinius ir sutartinius reikalavimus.

Elgiamės taip:
• Dėl produktų, kuriuos parduodama Siemens gali
užimti dominuojančią padėtį (rodiklis: daugiau nei
30–50 procentų rinkos dalies), mes kreipiamės į
Siemens teisės ir atitikties skyrių, kai susiduriame
su tokiais atvejais:

Ji gali apimti, pvz.:

– išimtiniai susitarimai arba lojalumo nuolaidos;

• informaciją apie įmonės organizacinę struktūrą ir
naudojamą infrastruktūrą, kainas, pardavimus, pelną,
rinkas, klientus ir kitus su verslu susijusius dalykus;

– pernelyg didelės arba mažos „konkurencinės
kainos“;

• pasiūlymų dokumentus;
• informaciją apie gamybą, mokslinius tyrimus ir plėtros
procesus;
• techninę informaciją;
• vidinių ataskaitų duomenis.

Keletas pavyzdžių, kaip nesielgiame:
• Niekada nerenkame konfidencialios trečiųjų šalių informacijos be pateisinamų priežasčių ir nenaudojame jos
neteisėtai, pvz., pasiūlymų teikimo procese.
• Nenaudojame konfidencialių ankstesnių darbuotojų
dokumentų ir nesaugome jų Siemens tinkluose.

– su kitais produktais susietas „dominuojančios
rinkos“ produktų pardavimas;
– nevienodas požiūris į verslo partnerius (išskyrus
atvejus, kai yra objektyvus pateisinimas, pvz.,
skirtingos pardavimo kainos dėl kiekio
nuolaidos);
– produktų tiekimo arba licencijos suteikimo
atsisakymas (be objektyvaus pateisinimo).

• Teisės ir atitikties skyrius iš anksto išsiaiškina
galimai antikonkurencines verslo partnerystes,
pvz.:
– darbo/ bendrų pasiūlymų partnerystės,
konsorciumai;
– bendri moksliniai tyrimai ir plėtra;
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– specializacija/ bendra gamyba;
– standartizacija ir derinimas;
– bendri pirkimai;
– išskirtinis platinimas/pirkimas;
– rinkos informacinės sistemos/ lyginamoji analizė;
– išimtiniai susitarimai ir išimtinis teritorijų
paskirstymas platinimo ir licencijavimo
susitarimuose.
• Asociacijų susitikimuose dalyvaujame tik tais
atvejais, jei gauname raštišką pakvietimą su
darbotvarke, kartu dalyvauja asociacijos
atstovas ir yra sudaromas protokolas. Daugiau
informacijos galima rasti „Darbo su asociacijomis
rekomendacijos “.

G3

Laikomės prekybos ir eksporto kontrolės taisyklių

Kadangi Siemens savo veiklą vykdo tarptautiniu mastu,
todėl Siemens labai svarbu laikytis eksporto kontrolės ir
muitų taisyklių, taikomų nacionalinės ir tarptautinės
prekybos srityje.

Elgiamės taip:
• Užtikriname, kad taikytinos muitų ir užsienio
prekybos taisyklės, įskaitant taisykles dėl saugumo
tiekimo grandinėje, yra patikrintos, įgyvendintos ir
jų būtų laikomasi, kai parduodamos arba
transportuojamos prekės, teikiamos paslaugos arba
perduodamos kitos techninės žinios ar programinė
įranga.
• Atidžiai tikriname veiklą šalyse, kurioms taikomos
sankcijos.
• Užtikriname, kad visos taikytinos eksporto
kontrolės taisyklės (pvz., Europos Sąjungos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų) būtų tikrinamos ir jų
būtų laikomasi vykdant Siemens įmonės veiklą net
už atitinkamų teritorijų ribų.

G4

Bendros pastangos: mūsų įsipareigojimas veikti
rinkose sąžiningai - atsiperka

Siemens susiduria su didele atitikties rizika daugelyje rinkų.
Bendros pastangos yra mūsų strateginis atsakas šiam
iššūkiui. Bendradarbiaudami su verslo partneriais:
įmonėmis, viešuoju sektoriumi ir pilietine visuomene
sudarome sąžiningumo ir atitikties susitarimus bei
laikomės įpareigojančių susitarimų, taikomų skirtingiems
sektoriams ir rinkoms.
Bendromis pastangomis siekiame kurti sąžiningas,
vienodas ir skaidrias rinkos sąlygas visiems dalyviams.

• Nustatę galimų su mūsų produktais, paslaugomis
ar pramonės sprendimais susijusių pažeidimų arba
netinkamo jų naudojimo požymių, susilaikome nuo
sandorio ir pranešame eksporto kontrolės skyriui.
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„Siemens prekės ženklas garantuoja naujoves ir kokybę. Jis
privalo būti praktiškas, naudingas ir pritaikomas. Jis turi
atverti duris visame pasaulyje. Taip yra šiandien. Taip turi
likti ateityje.”
– Siemens prezidentas ir generalinis direktorius Joe Kaeser, Siemens metinis akcininkų susirinkimas,
2018 m. sausio 31 d.

H

Mūsų įmonė: kuriame pasitikėjimą ir saugome
Siemens vertę

H1

Siemens prekės ženklas: inovacijų ir kokybės
garantija

Siemens prekės ženklas yra neatsiejama mūsų įmonės
dalis, todėl strateginiu požiūriu jis yra labai svarbus. Tai yra
vienas iš didžiausių mūsų įmonės turtų ir stiprybių, jis kuria
pasitikėjimą ir daro teigiamą įtaką visai mūsų įmonės
veiklai. Siemens prekės ženklas padaro mus išskirtiniais
konkurencinėje kovoje.

Be Siemens prekės ženklo mūsų įmonės sėkmei labai
svarbios intelektinės nuosavybės teisės, patentai, autorių
teisės ir konfidencialios žinios („know-how“) bei jų apsauga.

Elgiamės taip:
• Būdami išradėjais, laiku pateikiame paraiškas dėl
intelektinės nuosavybės teisių.
• Pranešame apie įtariamus mūsų intelektinės
nuosavybės teisių pažeidimus.

Elgiamės taip:
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• Esame inovatyvūs ir nuolat dirbame su naujomis
verslo idėjomis. Priimdami sprendimus visada
saugome ir stipriname Siemens prekės ženklą, o ne
paisome atskirų verslo sričių interesų.

• Savo produktuose ir sprendimuose kompiuterinę
programinę įrangą naudojame tik laikydamiesi
taikomų licencijos sąlygų ir atitinkame visus
integruotos trečiųjų šalių programinės įrangos,
komercinės ir atvirosios programinės įrangos
licencijų reikalavimus.

• Jei prieš priimdami sprendimą dvejojame dėl
Siemens prekės ženklo, siunčiame užklausą prekės
ženklo kūrimo karštąja linija
(design-support.communications@siemens.com).

• Gerbiame trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės
teises.
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Siemens prekės ženklo ir kitų intelektinės nuosavybės
teisių naudojimas

Kodėl Siemens prekės ženklas toks vertingas?
Prekės ženklas…
• atkreipia suinteresuotųjų šalių dėmesį, pvz., klientų,
darbuotojų ir pan.;
• išskiria mus iš konkurentų;
• kuria išskirtinį pasitikėjimą.
Kodėl intelektinės nuosavybės teisės tokios
svarbios Siemens?
Jei mūsų inovacijos nebus apsaugotos, trečiosios šalys
galės kopijuoti mūsų produktus, todėl prarasime konkurencinį pranašumą. Pasikėsinus į mūsų inovacijas, prarandame
savo investicijų vertę į mokslinius tyrimus ir plėtrą.

H2

Interesų konfliktai – verslo sprendimus priimame
atsižvelgdami tik į Siemens interesus

Priimdami verslo sprendimus, nepaisome asmeninių
interesų. Interesų konfliktai gali trukdyti Siemens sėkmei –
priimti sprendimai gali prieštarauti Siemens interesams,
dėl to galime prarasti klientus arba gali būti atskleista
svarbi informacija.

Elgiamės taip:
• Priimdami verslo sprendimus, vadovaujamės
įmonės, o ne asmeniniais interesais.
• Numatome situacijas, kai gali iškilti interesų
konfliktai, ir jų vengiame.
• Vykdydami Siemens veiklą, vengiame įmonių, su
kuriomis turime asmeninių interesų, jei tai galėtų
būti mums asmeniškai naudinga, nesvarbu, ar
turime arba ar galime daryti tiesioginę arba
netiesioginę įtaką Siemens verslo sprendimams.
• Apie bet kokius asmeninius interesų konfliktus,
kurių gali kilti einant oficialias pareigas,
informuojame savo vadovus.

Kad apsaugotume save ir savo įmonę, galimiems
interesų konfliktams skiriame ypatingą dėmesį.
Tolimesni klausimai gali padėti mums įvertinti, ar
konfliktas yra arba ar jis gali atsirasti:
• Ar sprendimui, kurį priimame Siemens vardu, turi įtakos
asmeniniai interesai?
• Kaip situaciją vertintų trečiosios šalys, pvz., klientai,
verslo partneriai ir investuotojai?
• Kaip į mano verslo sprendimą reaguotų visuomenė?

Interesų konfliktai gali, pvz.:
• pakenkti Siemens, jei sutartys sudaromos naudojantis
asmeniniais ryšiais, taikant paprastesnes sąlygas nei
taiko konkurentai; ir
• pakenkti reputacijai, jei jie paviešinami; nepatenkinti
darbuotojai arba buvę klientai apie interesų konfliktus
gali paskelbti informaciją viešai.

Štai klasikinis vidinio interesų konflikto pavyzdys:
Darbuotojas ir vadovas užmezga intymius santykius.
Vadovas privalo atskleisti interesų konfliktą ankstyvajame
etape ir pakeisti santykių atskaitomybės statusą.

Jei mūsų asmeniniai interesai kertasi su Siemens
interesais, tuomet su interesų konfliktu susiduriama
kasdienėje veikloje.
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Konkurencija su Siemens

Investicijos į trečiųjų šalių bendroves

Verslo santykiuose interesų konfliktas gali kilti dėl investicijų
į Siemens konkurento ar kliento verslą.

Interesų konfliktų taip pat gali kilti investuojant į trečiųjų
šalių bendroves.

Elgiamės taip:
• Nedirbame bendrovei, kuri konkuruoja su
Siemens.
• Nedalyvaujame jokioje veikloje, kuri konkuruoja su
Siemens.

Tipiniai konkurencinės situacijos pavyzdžiai:
• Darbuotojas taip pat dirba ar teikia konsultavimo
paslaugas Siemens konkurentui.
• Darbuotojas pats tiesiogiai konkuruoja su Siemens.
• Su konkurentais sieja asmeniniai ar šeimyniniai ryšiai.

Papildomas darbas
Konfliktas gali kilti ir tuo atveju, jei dirbamas papildomas
darbas, dėl kurio nepavyksta tinkamai atlikti savo pareigų
Siemens.
Papildomas darbas gali būti draudžiamas arba
anksčiau suteiktas leidimas gali būti atšauktas tik
tada, jei dėl papildomo darbo pablogėja darbuotojo darbo
rezultatai, tai kliudo jo pareigoms bendrovėje arba kyla
interesų konflikto rizika. Nenuolatinis kūrybinis darbas,
paskaitų skaitymas ar panaši veikla, taip pat laikinas
sezoninis ar kanceliarinis darbas nelaikomas papildomu
darbu.

Elgiamės taip:
• Prieš papildomai įsidarbinant į antraeiles pareigas,
kilus abejonėms, rekomenduojama pasikonsultuoti
su savo vadovu, ar antraeilis darbas neprieštarauja
Verslo etikos taisyklėms.
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Elgiamės taip:
Raštu informuojame žmogiškųjų išteklių skyrių apie
bet kokias tiesiogines ar netiesiogines investicijas į
bendroves:
• kurios yra Siemens verslo partneriai, jeigu
dalyvaujame tokios bendrovės versle arba
priklausome bendrovės valdybai ar vadovybei.
Bendrovių, kurių vertybiniais popieriais
prekiaujama viešai, atveju, tai galioja tik tada, jei
investicijos viršija tris procentus bendro įmonės
kapitalo;
• kurios konkuruoja su mūsų įmone, jei šiomis
investicijomis galime daryti įtaką konkurento
valdymui. Numanoma, kad taip galėtų būti, jei
dalyvavimo dalis viršija tris procentus bendro
įmonės kapitalo.

Verslo etikos vadovas – atsakomybė
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Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas – ne
mums!

Veikla, susijusi su prekių ir paslaugų tiekimu, kelia riziką ja
piktnaudžiauti pinigų plovimo arba terorizmo finansavimo
tikslais.
Siemens siekia palaikyti verslo ryšius tik su
nepriekaištingos reputacijos klientais, partneriais ir
įmonėmis, kurių veikla atitinka teisinius reikalavimus ir
kurių finansiniai ištekliai yra gauti teisėtu būdu.

Elgiamės taip:
• Taikydami rizika pagrįstą metodą, patikriname
klientų, verslo partnerių ir kitų trečiųjų šalių tapatybę, ekonominį pagrindą ir mokėjimų kilmę, kad
įsitikintume, jog jų šaltiniai yra teisėti.
• Nustatę įtartiną veiklą, nedelsdami informuojame
teisės ir atitikties skyrių arba savo vadovą. Tais
atvejais, kai būtina, Siemens apie įtartiną veiklą
praneša teisėsaugos institucijoms.

Pinigų plovimas – tai pinigų ar kito turto, gauto iš
nusikalstamos veikos, kilmės nuslėpimas ir jų
integravimas į teisėtą ekonomiką. Be finansinių išteklių,
terorizmo finansavimas gali apimti kitą turtą, pvz., prekes.
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H4

Finansinis patikimumas – šitaip stipriname
pasitikėjimą mumis

Siemens, kaip tarptautinė įmonė, yra įsipareigojusi teikti
tikslias ir teisingas ataskaitas investuotojams, darbuotojams, klientams, verslo partneriams, visuomenei ir visoms
valdžios institucijoms. Laikomės visų taikytinų įstatymų,
taisyklių, standartų ir praktikų.

Elgiamės taip:
• Užtikriname, kad mūsų finansinės knygos ir įrašai
būtų išsamūs, tikslūs ir teisingi. Jie paruošiami laiku
ir atitinka taikomas taisykles bei standartus.
• Laikomės finansinių ataskaitų teikimo taisyklių ir
vidinių kontrolės procesų.
• Teikiame teisingą ir išsamią informaciją finansinės
atskaitomybės tikslais.

Mūsų sąskaitos ir įrašai apima visus duomenis, sertifikatus ir kitą rašytinę medžiagą, surinktą finansinės
atskaitomybės ir atskleidimo tikslais, bei kitą surinktą
medžiagą.

Elgiamės taip:
• Taikydami mokesčių įstatymus arba esant
mokestinių taisyklių konfliktui, užtikriname, kad
apskaičiuoti mokesčiai atitinka aktualias
ekonomines ir teisines aplinkybes bei mūsų verslo
modelius.
• Mes nenaudojame dirbtinių struktūrų ar
priedangos įmonių, kurių vienintelis tikslas – gauti
neteisėtų mokesčių lengvatų.
• Mokesčius administruojančioms valdžios
institucijoms pateikiame skaidrią informaciją apie
savo mokesčių strategiją ir įmonės veiklą
laikydamiesi galiojančių įstatymų.
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Ar esu atsakingas už mokesčius, net jei tiesiogiai
nedirbu finansų arba mokesčių skyriuje?
Taip. Visi mes esame atsakingi už mokesčius mūsų įmonės
veiklos kontekste. Tinkamas fiskalinis įmonės veiklos
atstovavimas nėra vien tik finansų arba mokesčių skyriaus
atsakomybė. Visos operacijos turi būti tinkamai užfiksuotos
mokesčių tikslais. Pavyzdžiui, kliento sąskaitoje faktūroje
be kitų dalykų turi būti nurodyta tiksli informacija apie
suteiktos paslaugos turinį ir teisingas PVM.

Planuoju sudaryti verslo sandorį su užsienio
klientu. Kokių su mokesčiais susijusių veiksmų
turiu imtis?
Jei nesate tikri dėl su mokesčiais susijusių sandorio
pasekmių, kreipkitės patarimo į mokesčių skyrių.

Verslo etikos vadovas – atsakomybė
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Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant
nevieša informacija – nei mums, nei kitiems!

Viešai neatskleista informacija negali būti naudojama ar
atskleidžiama be leidimo.

Kas yra viešai neatskleista informacija?
Savo darbe dažnai susiduriame su konfidencialia informacija. Jei ji tampa žinoma, dalis šios informacijos netgi gali
būti pakankamai svarbi, kad turėtų materialinės įtakos
Siemens arba kitos įmonės, pvz., vieno iš mūsų klientų
arba tiekėjų, su kuriuo prekyba vykdoma viešai, vienos iš
mūsų patronuojamosios įmonės, su kuria prekyba vykdoma
viešai, arba bendrosios įmonės partnerio akcijų kainoms. Ši
informacija vadinama „viešai neatskleista informacija“, kol
ji nėra paskelbiama. Viešai neatskleistą informaciją taip pat
gali sudaryti daugybė atskirų mūsų gautos informacijos
dalių, pvz., informacija iš susirinkimų ir dokumentai,
naudojami įmonės viduje arba išorėje arba gauti atsitiktinai.
Visada svarbios mūsų asmeninės žinios apie situaciją.

Kas yra viešai neatskleistos informacijos turėtojas
ir kokios pasekmės juo esant?
Viešai neatskleistos informacijos turėtojas yra asmuo,
turintis viešai neatskleistos informacijos. Šiam asmeniui
taikomi griežti teisiniai reikalavimai. Beveik visose šalyse,
kuriose Siemens vykdo veiklą, taikomos griežtos sankcijos
už draudžiamą viešai neatskleistos informacijos naudojimą.
Netinkamas jos naudojimas gali turėti neigiamų pasekmių
atitinkamai įmonei ir dėl jo gali grėsti asmeninė ir
baudžiamoji atsakomybė.

Kaip žinoti, ar esame viešai neatskleistos informacijos turėtojai?
Turime įvertinti, ar informacija, kurią gauname, gali turėti
didelės įtakos mūsų akcijų kainai, jei ji būtų paskelbta.
Tokia informacija vadinama viešai neatskleista informacija.
Galiausiai, Siemens negali priimti sprendimo už mus. Be to,
ne formalus įtraukimas į viešai neatskleistos informacijos
turinčių asmenų sąrašą turi reikšmės, o tai, ar mes iš tiesų
žinome viešai neatskleistą informaciją. Pati įmonė turi
priimti sprendimą, ar viešai neatskleistos informacijos
turėtojų sąrašas yra viešas ir kas į jį įtraukta. Tai taip pat
taikoma viešai neatskleistai informacijai, susijusiai su kita
įmone.

Ar galime būti tikri, kad nepažeidžiame draudimo
dėl prekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant
viešai neatskleista informacija, kai dalyvaujame
darbuotojų akcijų nuosavybės programose?
Siemens siekia suteikti mums galimybę dalyvauti darbuotojų akcijų nuosavybės programose su mažiausia įmanoma
rizika pažeisti prekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija draudimą. Tačiau šiuo
atveju negalima atmesti galimybės, kad atskirais atvejais
galime žinoti viešai neatskleistos informacijos. Todėl aktyviai dalyvaudami darbuotojų akcijų programose, visada
turime paklausti savęs, ar galime priimti pirkimo ar pardavimo sprendimus neveikiami galimos viešai neatskleistos
informacijos.

Elgiamės taip:
• Nedalyvaujame sandoriuose, kurie yra pagrįsti
viešai neatskleista informacija, pvz., akcijų pirkimo
arba pardavimo arba akcijų pirkimo užsakymo
pasirinkimo arba atšaukimo sandoriuose. Šiuose
sandoriuose nedalyvaujame nei savo, nei kitų
vardu.
• Neskatiname kitų asmenų, pvz., draugų arba banko
tarnautojų, dalyvauti vertybinių popierių
sandoriuose, pagrįstuose viešai neatskleista
informacija, ir jiems nerekomenduojame tokių
sandorių.
• Viešai neatskleistą ir galimai neviešą informaciją
laikome griežtai konfidencialia, tad užtikriname,
kad jos negalėtų pasiekti jokie neįgalioti asmenys.
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Kaip atsakingai saugome įmonės turtą

Mūsų įmonės turtas yra itin svarbus įmonės sėkmei. Dėl
šios priežasties užtikriname, kad su šiuo turtu būtų elgiamasi atsakingai ir kad jis būtų visiškai apsaugotas. Mes,
kaip darbuotojai, atliekame svarbų vaidmenį siekiant šio
tikslo.

Identifikuojame itin svarbų įmonės turtą ir taikome
apsaugos priemones jam atitinkamai apsaugoti
Kad tinkamai apsaugotume savo įmonės turtą, turime jį
žinoti ir įvertinti.

Elgiamės taip:
• Itin svarbų įmonės turtą identifikuojame savo
atitinkamose atsakomybės srityse ir klasifikuojame
jį pagal galimą poveikį saugumo pažeidimo atveju.
• Kuriame ir įgyvendiname visapusiškas apsaugos
priemones, pagal įmonės turto klasifikaciją.
• Užtikriname tvarią įmonės turto apsaugą,
reguliariai peržiūrėdami klasifikacijas ir apsaugos
priemones.
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Tinkamai rūpinamės įmonės informacija
Siemens teikia didelę reikšmę tam, kad užtikrintų, jog
neskelbtina įmonės informacija nepatektų į neįgaliotų asmenų ar trečiųjų šalių rankas. Tokiu būdu kuriame pasitikėjimą, kurio reikia mūsų pasauliniam bendradarbiavimui su
klientais ir partneriais užtikrinti.

Verslo etikos vadovas – atsakomybė

Elgiamės taip:
• Klasifikuojame informaciją pagal įmonės specifikacijas ir ją tvarkome pagal jos apsaugos klasę. Tai
reiškia, kad neviešiname informacijos ir
dokumentų, paženklintų užrašais „riboto
naudojimo“ (“restricted”), “konfidencialu“
(“confidencial”) arba „griežtai konfidencialu“
(“strictly confidential”). Šis reikalavimas taikomas
vidinėms socialinių tinklų platformoms, nebent
naudojimo sąlygos leidžia kitaip.
• Konfidencialų arba itin svarbų įmonės turinį
siunčiame tik užšifruotą ir atitinkamai jį saugome.
• Neatskleidžiame asmeninių slaptažodžių ir prieigos
kodų trečiosioms šalims.
• Neatskleidžiame konfidencialios informacijos.
• Tvarkydami įmonės informaciją, visada laikomės
pagrindinių komunikacijos principų. Tai taikoma ir
socialinių tinklų naudojimui įmonės ar asmeniniais
tikslais.
Tinkamai rūpinamės įmonės įranga ir įrenginiais
Pagrindiniai komunikacijos principai

Rūpinamės įmonės įranga ir įrenginiais, kuriuos naudojame
kasdieniame darbe.

• Komunikuodami visada atsižvelgiame į įmonės vidinės
informacijos konfidencialumą.
• Prieš skelbdami neviešą informaciją, patikriname, ar ji
nėra galimai viešai neatskleista informacija.
• Laikomės pagrindinių pranešimų taisyklių, kad
užtikrintume pranešimų nuoseklumą ir patikimumą visos
įmonės mastu.
• Ypač atsargiai elgiamės prognozuodami ir skelbdami
kitas ateities įžvalgas.
• Į gandus ir spekuliacijas atsakome taip:
„Jokių komentarų“.

Elgiamės taip:
• Prisiimame atsakomybę už mums suteiktų įrenginių
ir medžiagų, pvz., telefonų, nešiojamųjų
kompiuterių, el. pašto ir intraneto, vidinių
socialinių tinklų platformų, kopijavimo aparatų,
pašto dėžučių ir įrankių naudojimą tik įmonės
tikslais, atitinkančiais vietinę įmonės politiką.
• Galime naudoti įmonės intraneto prieigą
asmeniniais tikslais (įskaitant išorinius socialinius
tinklus), atitinkančiais vietinę įmonės politiką.

• Esame atsargūs bendraudami privačiai.
• „Tylos laikotarpiu“ nekomunikuojame.
Konfidencialios informacijos pavyzdžių galima rasti
skyriuje apie laisvą konkurenciją (G2 skyrius).

• Kai privačiai paskelbiame tam tikrą turinį socialinių
tinklų platformose ir identifikuojame save kaip
Siemens darbuotojus, konkrečiai ir aiškiai
nurodome, kad išreiškiame savo asmeninę
nuomonę ir kad ji nebūtinai atspindi mūsų įmonės
poziciją.
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• Neieškome ir nesidalijame informacija, palaikančia
ar skatinančia rasinę neapykantą ar smurto ir kitų
nusikaltimų garbinimą, arba turiniu, kuris yra
seksualiai įžeidžiantis tam tikras grupes.
• Pasirūpiname, kad nebūtų kuriami jokie įrašai,
failai, vaizdai arba garso reprodukcijos, naudojant
įmonės įrangą, nebent jie yra tiesiogiai susiję su
mūsų profesine veikla ir mūsų vadovas tai
patvirtina.

H7

Duomenų apsauga ir privatumas –
elgiamės atsakingai

Asmens duomenų apsauga atlieka svarbų vaidmenį mūsų
skaitmeniniame pasaulyje. Juos tvarkome atsargiai ir atsakingai bei gerbiame kiekvieno privatumą. Asmens
duomenų praradimas arba netinkamas naudojimas gali
turėti rimtų pasekmių susijusiems asmenims. Todėl Siemens
labai svarbu užtikrinti, kad šie duomenys būtų efektyviai
saugomi ir naudojami tik teisėtais tikslais.
Visi tie, kurie tvarko darbuotojų, klientų arba trečiųjų šalių
asmens duomenis, prisiima didelę atsakomybę.

Asmens duomenys – tai informacija apie konkrečius
arba identifikuojamus fizinius asmenis, pvz., vardas,
pavardė ir adresas, nuotraukos, asmens kodas, banko
duomenys, skaitiniai identifikatoriai arba sveikatos
duomenys.
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Elgiamės taip:
• Asmens duomenis renkame ir tvarkome
konfidencialiai, tik teisėtais, iš anksto nustatytais
tikslais, ir skaidriai.
• Asmens duomenis apdorojame tik tuo atveju, jei jie
yra apsaugoti nuo praradimo, modifikavimo ir
neleistino naudojimo arba atskleidimo. Tai darome
tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis
priemonėmis.
• Nedelsdami informuojame savo įmonės vietinę
duomenų apsaugos organizaciją apie galimus
duomenų apsaugos pažeidimus.
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Mūsų įmonės veikla: aukščiausios klasės produktai,
paslaugos ir pramonės sprendimai

Siemens yra aukščiausios klasės kokybės standartas ir nori
įkvėpti savo klientus, siūlydama puikius ir inovatyvius
produktus, paslaugas bei pramonės sprendimus.
Pagrindinis prioritetas – mūsų produktų ir paslaugų
saugumas, užtikrinamas klientams ir visiems, kurie tuo
naudojasi, jo teisinė atitiktis, kokybė ir aplinkosauginis
suderinamumas. Siemens parduodami produktai ir
paslaugos nekelia pavojaus gyvybei, sveikatai ar
nuosavybei. Esminis reikalavimas, kad kurdami ir
platindami savo produktus ir paslaugas, atitiktume tose
rinkose keliamus techninius ir rinkodaros reikalavimus. Mes
tesime savo techninius pažadus (techninė atitiktis).
Išmaniųjų produktų ir nuolat augančios skaitmenizacijos
pasaulyje mūsų tikslas yra pateisinti pasitikėjimą Siemens
ir mumis.

Kur gali atsirasti techninės atitikties pažeidimų?
• Tyčinė apgaulė: klaidingos informacijos apie produktą
paskelbimas.

Elgiamės taip:
• Savo atsakomybės srityse užtikriname, kad mūsų
produktai, paslaugos ir pramonės sprendimai būtų
saugūs ir atitiktų taikomus teisinius, saugumo,
patvirtinimo, rinkodaros ir naudojimo reikalavimus
mūsų rinkų šalyse.

• Apgaulė dėl aplaidumo: informacijos apie produktų
defektus nepaisymas bet kuriame jų kūrimo,
reklamavimo arba naudojimo etape.

Dešimt kibernetinio saugumo principų
(pasitikėjimo chartija):

• Mes tesime savo techninius pažadus.

01 Atsakomybė už kibernetinį ir IT saugumą

• Savo atsakomybės srityje nustatę bet kokių
kokybės, saugumo arba kitų atitikties trūkumų arba
jų požymių, juos ištiriame ir pranešame apie juos.

02 Atsakomybė už skaitmeninę tiekimo grandinę

• Visais atvejais laikomės dešimties kibernetinio
saugumo principų.

04 Dėmesys vartotojų poreikiams

03 Kibernetinis saugumas kaip gamyklos standartas

05 Inovacijos ir bendras darbas
06 Kibernetinio saugumo integravimas į mokymus
07 Kritinių infrastruktūrų ir IoT sprendimų sertifikavimas
08 Skaidrumas ir reagavimas
09 Reguliavimo sistema
10 Bendrų iniciatyvų skatinimas
Daugiau informacijos apie Pasitikėjimo chartiją galima
rasti: www.charter-of-trust.com
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Mūsų partneriai: dirbame su atsakingais partneriais

Siemens ypatingai svarbūs verslo ryšiai su mūsų klientais,
tiekėjais ir kitais verslo partneriais.
Verslo ryšius palaikome tik su geros reputacijos partneriais,
kurie laikosi įstatymų.
Giname savo klientų interesus atidžiai rinkdamiesi tiekėjus
ir kitus verslo partnerius ir nustatydami aukščiausius
reikalavimus savo pačių veiklai. Todėl bendradarbiaujame
su puikiais partneriais visame pasaulyje.

Elgesio kodeksas yra pagrįstas JT pasauliniu
susitarimu ir Tarptautinės darbo organizacijos
principais; jis atspindi Siemens verslo etikos taisykles,
taikomas visai įmonei.
Toliau išvardinti principai taikomi bendradarbiaujant su
mūsų partneriais:
• Glaudžiai bendradarbiaujame su savo tiekėjais ir verslo
partneriais.
• Esame partneriai su savo tiekėjais ir padedame jiems
tobulėti.

Elgiamės taip:
• Atsakingai renkamės savo tiekėjus ir kitus verslo
partnerius.
• Sutartimis įpareigojame savo tiekėjus ir verslo
partnerius laikytis vienodo Siemens tiekėjų ir
nepriklausomų tarpininkų verslo etikos kodekso.
• Tvarumas yra mūsų tiekimo valdymo grandinės
pagrindas.

• Nuolat analizuojame esamus verslo ryšius ir nedelsdami
reaguojame į kylančius pavojus.
• Dirbame tik su tais tiekėjais, kurie yra pasiruošę išspręsti
problemas arba įgyvendinti rizikos mažinimo priemones.
• Tinkamai atliekame išsamias patikras, įskaitant atitiktį
eksporto kontrolės ir kovos su pinigų plovimu
įstatymams.
• Spręsdami, ar teikti pasiūlymą, įvertiname projekto
rizikas.
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Mūsų atsakomybė visuomenei ir aplinkai

Kad ir kur vykdytų savo veiklą, Siemens kuria naudą
visuomenei. Kaip visame pasaulyje aktyviai veikianti
įmonė, galinti pasiūlyti inovacijų ir investicijų, Siemens
prisiima atsakomybę už tvarią plėtrą visame pasaulyje ir
įvairiais būdais prisideda prie šios veiklos. Be to, Siemens
yra savanoriškai ir tikslingai įsipareigojusi prisidėti prie
socialinių problemų sprendimo ir su jomis susijusių
poreikių tenkinimo.

Vykdydama savo įsipareigojimus pagal Pasaulinį
susitarimą, Siemens tikisi, kad mes ir mūsų
tiekėjai bei verslo partneriai visame pasaulyje laikysis
žemiau išvardintų gairių:
• Tarptautinė žmogaus teisių chartija, kurią sudaro:
– Visuotinė žmogaus teisių deklaracija;
– Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas;

K1

Mūsų įsipareigojimas laikytis tarptautinių
susitarimų ir rekomendacijų

Siemens dalyvauja Jungtinių Tautų pasauliniame susitarime. Jo dešimt principų ir Pasaulinės pramonės sąjungos
susitarimas yra privalomi visai įmonei.
Esame įsipareigoję skatinti šių principų laikymąsi kiek tai
priklauso nuo mūsų. Pagarba žmogaus teisėms ir
pagrindinėms darbuotojų teisėms, aplinkos apsauga bei
korupcijos draudimas yra neatsiejama mūsų veiklos dalis.

– Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių
paktas;
• Europos žmogaus teisių konvencija;
• TDO (Tarptautinė darbo organizacija) trišalė deklaracija
dėl principų, susijusių su daugiašalėmis įmonėmis ir
socialine politika, ir TDO deklaracija dėl pagrindinių
principų ir teisių darbe (ypač šiose srityse: vaikų darbo
panaikinimas, priverstinio darbo panaikinimas,
diskriminacijos draudimas, asociacijų laisvė ir teisė į
kolektyvines derybas) bei pagrindinės laisvės;
• EBPO rekomendacijos daugiašalėms įmonėms;
• Darbotvarkė 21 dėl tvarios plėtros (baigiamasis
pagrindinės JT konferencijos dėl aplinkos ir plėtros
dokumentas, Rio de Žaneiras);
• JT konvencija prieš korupciją;
• EBPO konvencija dėl kovos su užsienio šalių valstybės
pareigūnų papirkinėjimu.
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Žmogaus teisės

Siemens deklaruoja, kad žmogaus teisės yra pagrindinis
atsakingo verslo etikos taisyklių elementas ir gina žmogaus
teises savo vertybių sistemoje. Siemens veikla glaudžiai
siejasi su Jungtinių Tautų pagrindiniais verslo ir žmogaus
teisių principais.
Atitiktis žmogaus teisių įstatymams ir nuostatoms yra
būtina. Siemens tikisi, kad mes veiksime laikydamiesi
Pasaulinio susitarimo principų.

Pagrindiniai Pasaulinio susitarimo principai
• 1 principas:
Įmonės palaiko ir gerbia tarptautiniu mastu pripažintų
žmogaus teisių apsaugą.
• 2 principas:
Įmonės turi užtikrinti, kad jos neprisidės prie žmogaus
teisių pažeidimų.
• 3–6 principai:
Įmonės pripažįsta pagrindinius darbuotojų teisių
reikalavimus.

Elgiamės taip:
• Sprendimus, kuriuos priimame atstovaudami savo
įmonę, išanalizuojame ankstyvajame etape,
apsisaugodami nuo galimų žmogaus teisių
pažeidimų tiek įmonės viduje, tiek už jos ribų.
• Siekiame išvengti arba sušvelninti neigiamą įtaką
žmogaus teisėms, kuri gali atsirasti vykdant mūsų
įmonės veiklą, nepriklausomai nuo to, ar ją sukėlė
Siemens ar prie jos prisidėjo.
• Gerbiame vietinių bendruomenių ir žmonių, kurie
yra ypač pažeidžiami, žmogaus teises.
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Kurioms grupėms ypač reikalinga apsauga?
Atsižvelgiant į konkrečius faktus ir teisines aplinkybes, jos
apima čiabuvių tautų narius, vaikus, žmones su negalia ir
žmones, kurie yra nepalankioje padėtyje arba kuriems
gresia konkretūs pavojai dėl jų odos spalvos, etninės arba
socialinės kilmės, religijos, amžiaus, negalios, seksualinės
tapatybės, pasaulėžiūros arba lyties.
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K3

Aplinka

Aplinkos apsauga yra įmonės atsakomybė, socialinė atsakomybė ir svarbus Siemens sėkmę lemiantis veiksnys.
Visuose įmonės skyriuose ir visose šalyse, kuriose vykdome
savo veiklą, mūsų tikslas yra saugoti aplinką ir tausoti
išteklius.
Dirbdami įmonėje ir kartu su savo klientais, siekiame
saugoti aplinką, pvz., nuolat gerindami energijos ir išteklių
naudojimo efektyvumą.
Siemens tikisi, kad kiekvieną dieną būsime sąmoningi ir
saugosime gamtą. Aplinkosaugos srityje turėtume būti
pavyzdžiu kitiems.

Kokias aplinkosaugos programas įgyvendina
Siemens?

Elgiamės taip:
• Klimato apsauga glaudžiai susijusi su energijos
naudojimu. Energiją naudojame racionaliai ir
efektyviai.
• Stengiamės išvengti atliekų arba jas perdirbti.
• Savo procesus kuriame taip, kad mūsų produktai ir
gamyklos atitiktų aukščiausius aplinkosauginius
reikalavimus ir taip išvengtume nereikalingų
išmetamų teršalų ir triukšmo taršos.

Siemens aplinkosaugos programos skirtos tausoti išteklius
viso produktų gyvavimo ciklo metu, mažinti atliekų kiekį
jas perdirbant ir siekti mažinti CO2 savo įmonės veikloje.
Siemens aplinkosauginė veikla yra mūsų ir mūsų įmonės
atsakas į klimato pokyčius, išteklių stoką ir grėsmę aplinkai.
Mūsų įmonė atitinka ekologinius savo partnerių
standartus, kurdama į ateitį orientuotus ir išteklių
naudojimo efektyvumą užtikrinančius sprendimus,
produktus bei verslo modelius. Nuolatinis ir inovatyvus
aplinkos apsaugos valdymas yra neatsiejama mūsų verslo
procesų dalis, pranokstanti teisinius reikalavimus.
Mažiname poveikį aplinkai ne tik gamybos, bet ir
ankstyvajame produktų ir gamybos planavimo etape bei
kūrimo, pardavimo, panaudojimo, techninės priežiūros ir
utilizavimo procesuose. Skiriame ypatingai didelį dėmesį
klimato apsaugai.
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Informavimo tvarka
Ką daryti pastebėjus galimo netinkamo elgesio
požymių?
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Verslo etikos vadovas – pranešimo procedūros

Siemens tikisi, kad pranešime apie galimus verslo etikos
taisyklių pažeidimus. Tai darydami, padedame atpažinti ir
sustabdyti netinkamą elgesį bei pažeidimus ir apsaugoti
save bei įmonę nuo galimų rizikų ar žalos.
Apie aplinkybes, reiškiančias verslo etikos taisyklių
pažeidimus, galime pranešti žemiau nurodytiems
asmenims arba subjektams:
• Vadovams;

Į visus pranešimus dėl galimų verslo etikos taisyklių
pažeidimų reaguojama laikantis formalių įmonėje taikomų
procedūrų. Vykdant šias procedūras, laikomasi nekaltumo
prezumpcijos principo ir atsižvelgiama į teisę dalyvauti
darbuotojų atstovams, kai to reikalauja vietiniai norminiai
aktai. Įrodytų pažeidimų atveju, Siemens imsis atitinkamų
drausminių priemonių.

• Vyriausiajam atitikties pareigūnui;
• Teisės ir atitikties skyriaus darbuotojams;

Tuos pačius principus Siemens taikys apie pažeidimus
pranešus trečiosioms šalims.

• Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojams;
• Informavimo kanalu „Tell Us“;
• Siemens ombudsmenui;
• Darbuotojų atstovams.
Pranešimai apie galimus verslo etikos taisyklių pažeidimus
gali būti konfidencialūs ir anonimiški (pagal poreikį).
Siemens ištirs visus pranešimus ir imsis atitinkamų
priemonių. Siemens netoleruoja jokių atsakomųjų veiksmų
prieš asmenis, pranešusius apie pažeidimus. Už šio
draudimo nepaisymą bus baudžiama kaip už atitikties
pažeidimą.
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Rodyklė

EBPO konvencija dėl kovos su užsienio šalių
valstybės pareigūnų papirkinėjimu
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EBPO rekomendacijos daugiašalėms įmonėms
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