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(Jei elgesio kodekso redakcija prieštarauja anglų kalbai, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba)  

 
ROCKWOOL grupės elgesio kodeksas 

 

1. Įvadas  

Šis elgesio kodeksas (COC) paaiškina "vientisumo" reikšmę ir mūsų vertybes ROCKWOOL grupėje. 
Mums sąžiningumas reiškia būti sąžiningam ir turėti tvirtus moralinius principus. Sąžiningumas yra 
įtrauktas į ROCKWOOL grupės istoriją ir yra ROCKWOOL verslo būdo kertinis akmuo. Ambicingi, 
kompetentingi darbuotojai, kurie elgiasi sąžiningai, yra verslo įgalintojai grupei pasiekti ilgalaikę verslo 
sėkmę.  

Mūsų RK taikoma visiems darbuotojams, grupės vadovybei ir direktorių valdybai. Kiekvienas turėtų būti 
gerai susipažinęs ir veikti pagal RK.  

Tikimasi, kad kiekvienas grupės asmuo veiks sąžiningai, bendraudamas su grupės viduje ar už jos ribų 
esančiais asmenimis ir privačiai naudodamasis socialiniais tinklais bet kokiame su grupe susijusiame 
kontekste. Tai sustiprins ir taip į mūsų kasdienį darbą įtrauks vientisumą. Visi grupės darbuotojai laikosi 
atitinkamų įstatymų. Grupė taip pat ragina darbuotojus laikytis aukščiausio sąžiningumo lygio savo 
asmeniniame gyvenime.  

Mes vykdome nuoseklias mokymo sesijas, reguliarias e. mokymosi ir įmonių informavimo kampanijas 
visoje grupėje, siekdami užtikrinti žinias apie RK ir jo laikymąsi tiek darbuotojams, tiek vadovybei. 
ROCKWOOL sąžiningumo komitetas stebi, kaip laikomasi RK reikalavimų.  

Apie bet kokias žinias ar įtarimus dėl RK nesilaikymo turi būti nedelsiant pranešta jūsų vadovui, 
sąžiningumo pareigūnui arba per informatoriaus procedūrą. Mes nesutinkame su jokiomis neigiamomis 
pasekmėmis užimtumui darbuotojams, kurie sąžiningai pranešė apie faktinį ar įtariamą nesilaikymą. Jei 
abejojate dėl to, kas įtraukta į mūsų RK, arba jums reikia papildomos informacijos, galite paprašyti savo 
tiesioginio vadovo arba susisiekti su sąžiningumo pareigūnu. RK nesilaikymas gali turėti pasekmių 
užimtumui.  

ROCKWOOL grupė pasirašė JT pasaulinio susitarimo iniciatyvą, kuria numatomas įsipareigojimas veikti 
atsakingai žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir kovos su korupcija srityse. ROCKWOOL grupė taip pat turi 
tiekėjų elgesio kodeksą.  
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2. Tikslas and the ROCKWOOL kelias 

Viskas, ką mes darome grupėje, yra apibendrinta mūsų tikslu: 

Išlaisvinti natūralią akmens galią, kad praturtintų šiuolaikinį gyvenimą 

ROCKWOOL kelias yra mūsų behaviours, mūsų sprendimų, mūsų veiksmų, mūsų rezultatų ir ilgalaikės 
mūsų verslo ateities pagrindas. Jis apibūdina mūsų kultūrą, kas mes esame, kaip mes dirbame ir ką 
norime pasiekti. Tai taip pat nustato aiškią kryptį mūsų įmonei ir mūsų darbuotojams bei vadovauja, kaip 
mes bendradarbiaujame tiek viduje, tiek išorėje.  

 ROCKWOOL kelias grindžiamas keturiomis mūsų vertybėmis: ambicijomis, sąžiningumu, atsakomybe ir 
efektyvumu bei trimis valdymo principais: būkite puikūs tuo, ką darome, skatiname pelningą augimą, 
nuolat tobuliname produktyvumą, kad turėtume subalansuotą valdymo metodą, kuris veda prie gerų ir 
tvarių rezultatų. Ji taip pat pabrėžia absoliučią būtinybę mūsų vadovams būti puikiais ROCKWOOL 
žmonių lyderiais.  Mūsų žmonės nusipelno geros lyderystės ir kiekvienam darbuotojui turėtų būti aišku, 
koks yra jų vaidmens tikslas ir vertė ir kaip prisidėti. 

Kiekvieną dieną mūsų darbuotojai turi priimti daug pasirinkimų, visada atsižvelgdami į tai, kas geriausia 
mūsų klientams, darbuotojams, akcininkams ir visuomenei ilgalaikėje perspektyvoje. ROCKWOOL 
vertybės formuoja mūsų kultūrą ir atspindi mūsų pageidaujamą kompaniją, nes jos atspindi mūsų 
principų ir įsitikinimų esmę. Jie paaiškina mūsų įmonės DNR, įtvirtina mūsų konkurencinius pranašumus, 
pabrėžia mūsų unikalią tapatybę ir yra svarbūs įdarbinant, pritraukiant ir išlaikant darbuotojus. 

 

3. Sukčiavimo ir korupcijos prevencija ir kova su korupcija 

Nulinis nuokrypis 

ROCKWOOL grupė visiškai netoleruoja sukčiavimo, korupcijos, kyšininkavimo ir palengvinimo mokėjimų.  
Tai taikoma tiek viešiesiems, tiek komerciniams partneriams. Korupcija ir kyšininkavimas pažeidžia 
tarptautines sutartis ir teisės aktus daugelyje šalių. Jūs negalite siūlyti ar gauti neteisėtų ar netinkamų 
dovanų ar kompensacijų pinigais ar kitomis mokėjimo formomis ar prekėmis, kad gautumėte verslo ar 
privačių pranašumų.i 

Grupė vykdo kovos su kyšininkavimu politiką tiekėjų, agentų ir kitų trečiųjų šalių atžvilgiu. Vykdant grupės 
kovą su korupcija, trečiosioms šalims reguliariai atliekami rizikos vertinimai. 

Sukčiavimą ar bet kokį įtarimą sukčiavimu tiria sąžiningumo pareigūnas, kuris patars dėl tolesnio tyrimo ir 
užtikrins, kad kontrolės aplinkos trūkumai būtų pašalinti. Darbuotojai, kurie vykdė apgaulingą elgesį, gali 
būti nutraukti ir apie juos pranešti policijai. Be to, grupė gali teisiškai pateikti ieškinius dėl nuostolių 
atlyginimo.ii 

Korupcija iškreipia konkurenciją ir daro neigiamą poveikį visuomenei, kurioje ji vyksta. Esame 
įsipareigoję laikytis nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų dėl kovos su korupcija. Grupė laikosi 2010 m. 
Jungtinės Karalystės kyšininkavimo įstatymo, nes jame nustatyti aukšti korupcijos prevencijos ir kovos su 
ja standartai.  

  

4. Dovanos ir svetingumas 

Turėtumėte susilaikyti nuo asmeninio pobūdžio dovanų priėmimo iš verslo partnerių. ROCKWOOL grupė 
laikosi dovanų ir svetingumo politikos (žr . dovanas ir svetingumą). Grupė svetingumo naudojimą 
klientams ir verslo partneriams laiko natūralia verslo dalimi. Svetingumo naudojimas yra skaidrus, 
nuosaikus ir atitinka pramonės standartus.  
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5. Interesų konfliktas 

Visi grupės sprendimai grindžiami faktiniais, komerciniais ir finansiniais tikslais, susijusiais su tinkamu 
verslo elgesiu.  

Interesų konfliktas yra situacija, kai jūsų privatūs interesai gali turėti įtakos jūsų gebėjimui veikti 
objektyviai ir todėl gali pakenkti jūsų lojalumui ir vientisumui grupės atžvilgiu. Interesų konfliktas gali kilti 
viduje ir išorėje. Kilus interesų konfliktui grupėje, turite apie tai pranešti savo vadovui ir "OPCO 
Management".  

Reikėtų vengti verslo santykių su šeima ir draugais. Jei tai neįmanoma, turite nedelsiant iš anksto raštu 
informuoti savo vadovą ir "OPCO Management". Jūs visada turite įsitikinti, kad veikiate pagal savo 
valdžios ribas.  

 

6. Konkurencijos ir antimonopolinė teisė 

ROCKWOOL grupė yra viena iš pirmaujančių akmens vatos gamintojų pasaulyje mūsų rinkose. Mes 
konkuruojame sąžiningai, vedami savo etinių vertybių. Grupė yra įsipareigojusi laikytis nacionalinių ir 
tarptautinių konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų.  

 

7. Duomenų privatumas 

ROCKWOOL grupė yra įsipareigojusi užtikrinti aukštą ir tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, 
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių privatumo taisyklių. Tai apima grupės privatumo taisyklių 
– ROCKWOOL privalomų įmonių taisyklių ("BBCR") – priėmimą. Duomenų privatumo laikymasis yra 
labai svarbus siekiant įgyti ir išlaikyti mūsų darbuotojų, klientų ir tiekėjų pasitikėjimą ir taip apsaugoti 
būsimą grupės verslą.  

 

8. Pinigų plovimas 

Pinigų plovimas apibrėžiamas kaip neteisėtos veiklos pinigų transformavimas į tai, ką galima laikyti 
teisėtai gautomis lėšomis. Grupė nesutinka dalyvauti jokioje pinigų plovimo veikloje ir laikosi kovos su 
pinigų plovimu reglamento. Visi finansiniai pervedimai į ROCKWOOL grupę ir iš jos turi būti skaidrūs, 
atsekami ir dokumentuoti. 

 

9. Konfidenciali informacija 

Konfidenciali informacija yra informacija, su kuria žmogus gali susipažinti savo darbe ir kuri nėra viešai 
prieinama. Konfidenciali informacija apima informaciją apie technologijas, praktinę patirtį, kainas, 
išlaidas, strategiją, tiekėjus, klientus ir kt. Negalima atskleisti konfidencialios informacijos asmenims, 
neturintiems teisėto intereso. Tai taikoma tiek kolegoms, tiek žmonėms, neprientiems ROCKWOOL 
grupei. Konfidencialumo įsipareigojimas taip pat taikomas darbuotojui pasitraukus iš grupės. Duomenų 
saugumo strategija. 

  



 

 

 

 

 

 

 4 

10. Žmogaus teisės ir darbo teisės  

Mes esame prieš bet kokią diskriminaciją dėl amžiaus, lyties, rasės, spalvos, religijos, politinės 
nuomonės, socialinės kilmės ar bet kokių kitų žmogaus teisių aspektų. Apie bet kokį diskriminacijos 
incidentą ir veiksmus, kurių buvo imtasi prieš jį, turi būti pranešta jūsų vadovybei. Kita teisė, į kurią 
žiūrime rimtai, yra teisnaudotis asociacijų laisve ir kolektyvinėmis derybomis. Grupė siekia konstruktyvių 
darbo santykių su profesinėmis sąjungomis.  

Mes prieštaraujame vaikų darbui ir nenaudojame priverstinio ar privalomo darbo ar nebendradarbiauti su 
tai darantys verslo partneriais. Daugiau  informacijos rasite  mūsų įsipareigojime žmogaus teisių srityje. 

 

11. Sveikata ir sauga  

ROCKWOOL grupė turi nulinės tolerancijos politiką, kai kalbama apie viską, kas gali kelti pavojų mūsų 
darbuotojų ir kitų mūsų svetainėse dirbančių asmenų sveikatai ir saugai. Mes skatiname ir tikimės 
aktyvaus elgesio iš kiekvieno vadovo ir darbuotojo. Mes skatiname prevencinius veiksmus (gerus 
laimikius) ir rizikos vertinimus, kad užtikrintume veiksmus, kad pašalintume riziką ir taip priartintume mus 
prie mūsų galutinio tikslo - nulinio prarasto laiko incidentų. Ta pati nulinės tolerancijos politika taikoma 
sveikatai ir saugai, susijusiai su mūsų produktų taikymu ir naudojimu. Bendradarbiaudami su 
mokslininkais ir valdžios institucijomis užtikrinsime, kad mūsų produktai neturėtų neigiamo poveikio, kai 
laikomasi rekomenduojamų naudojimo gairių; priešingu atveju gairės bus pakeistos arba gamyba bus 
pakeista arba sustabdyta.  Daugiau įžvalgų rasite mūsų saugos, sveikatos ir aplinkos politikoje. 

 

12. Klimatas ir aplinka 

ROCKWOOL grupės produktų asortimentas yra puikiai pasirengęs spręsti daugelį didžiausių šiandienos 
tvarumo ir plėtros iššūkių. Nuo energijos suvartojimo iki triukšmo taršos, vandens trūkumo iki potvynių – 
mūsų sprendimai padeda mūsų klientams spręsti daugelį didelių šiuolaikinio gyvenimo problemų.  

Mes nuolat siekiame gerinti mūsų produktų ir gamybos vietų bei biurų tvarumo rezultatus visame pasaulyje. 
Esame įsipareigoję teigiamai prisidėti prie JT tvarumo plėtros tikslų ir įgyvendinti planus, užtikrinančius, kad 
nuolat tobulintume savo tvarumo tikslus.  

Savo gamyklose nustatėme tikslus sumažinti išmetamo CO2 kiekį, vandens suvartojimą ir atliekas 
sąvartynuose. Be to, nustatėme tikslus pasiūlyti regeneruotų atliekų schemas statyboms ir eksploatuoti 
pasibaigusioms atliekoms bei padidinti mūsų valdomų biurų energijos vartojimo efektyvumą. Tvarios 
praktikos platforma visose ROCKWOOL gamybos vietose yra tris kartus:  

1)Teisės aktų ir sąlygų, kurias mums nustatė reguliavimo institucijos, laikymasis, 

2) Atitiktis privalomiems vidaus standartams ir nuolatinis tobulinimas taikant aplinkos valdymo sistemas ir 

3)Tvarumo tikslai. 

 

Daugiau įžvalgų rasite mūsų saugos, sveikatos ir aplinkos politikoje. 

 

 

 

 

 

Patvirtinta direktorių valdybos 2021 m. lapkričio 24 d.  
 

https://www.rockwool.com/group/syssiteassets/rw-group/media/sustainability/human-rights-commitment.pdf
https://www.rockwool.com/group/about-us/corporate-governance/safety-health-environment-policy/
https://www.rockwool.com/group/about-us/corporate-governance/safety-health-environment-policy/
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i Korupcija yra piktnaudžiavimas jūsų pozicija, bet kokios rūšies, savo ar ROCKWOOL įmonės pelno. Korupcija apima 

kyšininkavimą, grąžinimo komisiją, apsaugos išmokas ar turto prievartavimą ir kt. Kyšininkavimo forma neturi reikšmės, 
nesvarbu, ar tai pinigai, prekės, išmokos, ar ji suteikiama jums, jūsų sutuoktiniui, Vaikai ar kiti artimi giminaičiai. 

Kyšininkavimo yra tada, kai suteikiate ar gaunate nepagrįstą pranašumą (dovaną, pinigus, pažadą ir pan.) ir tikimasi, 
kad turėsite padaryti kažką nesąžiningo, neteisėto ar pažeidžiančio jūsų įsipareigojimus. 

Palengvinimo mokėjimas reiškia, kad valstybės pareigūnams reikia mokėti nedidelius mokėjimus, siekiant užtikrinti 
arba paspartinti veiksmą, į kurį turite teisę teisėtai ar kitais būdais. Palengvinimo mokėjimo tikslas yra tipiškas, kad viskas 
judėtų greičiau. Pavyzdžiui, mokėjimai, siekiant pagreitinti statybos leidimo, importo licencijų, vizų ir kt. tvarkymą. 
ii Sukčiavimas yra neteisėta ar nusikalstama apgaulė, kuria siekiama finansinės ar asmeninės naudos. 


