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3M įsipareigojimas – sąžiningai vykdyti
veiklą: be korupcijos ar kyšininkavimo įtakos. Mes pasitikime savo verslo
partneriais ir tikimės, kad visada elgsitės
teisėtai ir etiškai. Šiame lankstinuke
pateikta informacija paaiškina mūsų
lūkesčius ir įsipareigojimą bendradarbiaujant su jumis užtikrinti, kad tinkamai
būtų vykdoma veikla.

3M vizija
3M vertina santykius su savo verslo partneriais.
Nesvarbu, kur esate, kokius produktus ar paslaugas teikiate, jūs atliekate svarbų vaidmenį
padėdami siekti mūsų vizijos.

3M įsipareigojimas kovoti su kyšininkavimu
3M vykdo veiklą etiškai ir laikydamasi ne tik
JAV, bet ir visų šalių, kuriose vykdoma veikla,
įstatymų. 3M dėmesingai ir atsakingai pasirenka verslo partnerius, kurie vadovaujasi tokiomis
pačiomis vertybėmis ir įsipareigoja laikytis
profesinio sąžiningumo. Tikimės, kad vykdysite
veiklą be kyšininkavimo ir korupcijos.

jas ir praktiką, kurios gali egzistuoti atskirose
šalyse. Mes tikimės, kad mūsų verslo partneriai
taip pat laikysis visų įstatymų.
•
Privačių asmenų, privačių įmonių darbuotojų ir vyriausybės pareigūnų kyšininkavimas prieštarauja galiojantiems įstatymams ir
3M elgesio kodeksui.
•
Kyšiai gali būti įvairių formų, pvz., pernelyg didelės dovanos, pramogos ir kelionės,
labdaros įmokos, dėkingumo mokesčiai, politinė parama ar net nedidelės lengvatos arba
užmokesčiai, siekiant pagreitinti tam tikrus
procesus.
•
Palankesnės sąlygos ar pažadai, pvz.,
pasiūlymai samdyti vyriausybės pareigūno
giminaičius arba suteikti nepagrįstą nuolaidą,
kuri netaikoma kitiems, taip pat gali būti laikomi
kyšininkavimu ir pažeidžia mūsų etikos kodeksą
bei galiojančius įstatymus.

•
3M yra Jungtinių Tautų Pasaulinio
susitarimo (angl. UNGC) ir JTPS dėl dešimties principų darbo grupės narė.
•
Jau trečius metus iš eilės 2016 m.
Ethisphere institutas išdidžiai pripažino 3M
viena etiškiausių bendrovių pasaulyje (angl.
World’s Most Ethical Companies®).
•
3M buvo pripažinta viena labiausiai
vertinamų pasaulio bendrovių (Fortune).
•
3M yra viena iš labiausiai pasaulyje
gerbiamų bendrovių (Barron’s).
Klausimai

Kai kyšininkavimas ir korupcija eliminuojami
iš verslo proceso, kiekvienos įmonės konkuravimas yra grindžiamas technologijomis,
produktais ir klientų aptarnavimu. Vienodomis
sąlygomis visi turi lygias galimybes sąžiningai
pirmauti vykdydami verslą!
Kyšininkavimo ir korupcijos prevencija – tai
sektinas pavyzdys. Toks būdas vykdyti verslą yra tinkamas. 3M kovos su kyšininkavimu
principu, kuris yra mūsų elgesio kodekso dalis,
užtikrinama, kad mes laikomės pasaulinių kovos
su korupcija įstatymų, įskaitant JAV Korupcinių
veiksmų užsienyje įstatymą, JK teisės aktą dėl
kyšininkavimo ir visų šalių, kuriose vykdome
verslą, įstatymus.

kurios pagrindas yra mūsų ypatinga reputacija ir mūsų darbuotojų darbas. Kartu
mes darome įtaką tam, kaip yra vykdomas
verslas visame pasaulyje, kadangi žinome
taisykles, priimame tinkamus sprendimus
ir ieškome patarimų, kai esame susirūpinę
arba nežinome, ką daryti.

3M būdas vykdyti veiklą

3M lūkesčiai, susiję su kyšininkavimu

3M veikla vykdoma tik vienu būdu – teisingu.
Mūsų elgesio kodekse pateikiamos aiškios
gairės 3M darbuotojams ir 3M vardu veikiantiems verslo partneriams, kaip kiekvieną dieną
priimti gerus etiškus sprendimus. Mūsų elgesio
kodeksas ir kovos su kyšininkavimu principas
yra pateikti tinklalapyje www.3M.com/businessconduct

3M draudžia visų formų kyšininkavimą ir korupciją, neatsižvelgiant į verslo vykdymo tradici-

3M didžiuojasi turėdama ilgą puikių veiklos
rezultatų ir pasaulinio lygio darbo istoriją,

Ši teisinė sritis yra sudėtinga ir dinamiška.
Jei turite klausimų dėl šiame lankstinuke
esančios informacijos arba turite įtarimų
dėl netinkamo elgesio, kreipkitės į 3M kontaktinį asmenį, 3M atitikties ir verslo elgesio skyrių arba apsilankykite tinklalapyje
3M-Ethics.com.

