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1. UAB „ADAX“ socialinė atsakomybė
UAB „ADAX“ registruota Ramygalos 190E, Panevėžyje. Įmonė kuria ir gamina elektrinius radiatorius, teikia
miltelinio dažymo ir elektros prietaisų surinkimo paslaugas.
Įmonėje sukurta vadybos sistema, atitinkanti šių standartų reikalavimus:
- LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015);
- LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001:2015);
- LST 1977:2008 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007);
- SA8000:2014 SocialAcountability 8000.
Kokybės, aplinkos vadybos, darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės atsakomybės sistema (toliau –
vadybos sistema) taikoma teikiant elektrinius radiatorius bei miltelinio dažymo ir elektros prietaisų
surinkimo paslaugas. Ji apima bendrovės teritoriją esančią Panevėžyje, Ramygalos 190E bei Paliūniškio 7A.
Socialinės atsakomybės vadybos sistema, kiek yra įmonės galioje, apima medžiagų ir paslaugų tiekėjų bei
sub-tiekėjų veiklą.
Įmonės socialinė atsakomybė – tai jos atsakomybė už savo sprendimų ir veiklos poveikį visuomenei,
aplinkai, kuri skaidriu ir etišku elgesiu:
- prisideda prie darnaus vystymosi (vystymasis, kuris tenkina esamus poreikius, nesumažindamas
ateities kartų galimybių tenkinti savo poreikius), taip pat ir prie visuomenės sveikatos ir gerovės;
- atsižvelgia į suinteresuotųjų šalių lūkesčius;
- atitinka galiojančius teisinius reikalavimus bei dera su tarptautinėmis elgesio normomis;
- yra integruota visoje organizacijoje ir taikoma jos santykiuose.
UAB „ADAX“ išskiria keturias socialinės atsakomybėse dedamąsias: kokybę, aplinkos apsaugą, darbuotojų
saugą ir sveikatą bei poveikį visuomenei.
UAB ADAX socialinės atsakomybės dedamosios

Kokybė

Aplinkos apsauga
UAB ADAX
socialinė
atsakomybė

Darbuotojų sauga ir sveikata

Poveikis visuomenei

Siekiant suvaldyti produktų ir paslaugų kokybę bei įmonės poveikį aplinkai, darbuotojų saugai ir sveikatai,
visuomenei įmonė:
- pagrindė
politiką
kokybės,
aplinkos
apsaugos,
darbuotojų
saugos
ir
sveikatos
bei socialinės atsakomybės atžvilgiu;
- valdo įmonę sudarančius procesus;
- vertina savo veiklos sukeliamus pavojus, identifikuoja reikšmingiausius pavojus, kelia tikslus ir rengia
programas, kaip efektyviai juos suvaldyti bei vertina valdymo veiksmų rezultatyvumą;
- nuolat tobulina savo veiklą analizuodama avarijų, incidentų problemų ir grėsmių priežastis bei
siekdamas jas eliminuoti.
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UAB ADAX KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR
SVEIKATOS BEI SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

ĮVADAS
Šiandieninėje rinkoje klientų poreikiai aukštos kokybės produktams bei savalaikiams jų pristatymams yra sėkmės
būtinybė.
ADAX integruota vadybos sistema kuriama ir palaikoma pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015,
LST 1977:2008, SA8000:2014 standartų reikalavimus.
Sistemingai ir efektyviai dirbdami mes galime užtikrinti aukštą mūsų produktų kokybę, paslaugas ir procesus bei
išlaikyti ADAX patraukliu tiekėju.
Įgyvendindami klientų poreikius ir nuolat tobulindami verslo procesus, mes užtikrinsime mūsų, kaip pripažinto
elektrinio šildymo produktų tiekėjo, ateitį.
Pabrėžiame, kad kokybė ir nuolatinis veiklos tobulinimas –visų mūsų darbuotojų atsakomybė.

ADAX ĮSIPAREIGOJA:
- Teikti klientų reikalavimus atitinkančius elektrinio šildymo produktus;
- Mažinti įmonės veiklos daromą poveikį aplinkai bei vadovautis taršos prevencijos principais, ypatingą dėmesį skiriant
elektrinio šildymo produktų energijos vartojimo efektyvumui, suskystintų dujų bei metalo naudojimo sukeliamo
poveikio aplinkai mažinimui;
- Rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata bei vadovautis darbuotojų sužeidimų ir susirgimų prevencijos principais,
ypatingą dėmesį įrengimų ir prietaisų keliamam triukšmo, vibracijos keliamiems pavojams darbuotojų saugai bei
sveikatai bei darbo vietų ergonomikos gerinimui;
- Netoleruoti lyčių, rasinės, kilmės, religinės, negalios, seksualinės orientacijos, narystės organizacijose, politinių
pažiūrų ar amžiaus diskriminacijos priimant į darbą, atlyginant už darbą, mokymo galimybėse, paaukštinant pareigose,
atleidžiant iš darbo ar išleidžiant į pensiją;
- Netoleruoti (tiesiogiai ar netiesiogiai) priverstinio darbo, užgauliojimų, vaikų darbo; užtikrinti kolektyvinių derybų
teisę;
- Laikytis įsipareigojimų darbuotojams dėl dirbamų darbo valandų, viršvalandžių, darbo šventinėmis ir savaitgalio
dienomis tvarkos bei teisingai atlyginti darbuotojams už darbą;
- Užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinių ir kitų bendrovės prisiimtų reikalavimų;
- Nuolat tobulintis ir gerinti įmonės vadybos sistemos rezultatyvumą.

VEIKLOS STRATEGIJOS
Orientavimasis į klientą: Pasiekti klientų pasitenkinimą, pristatyti laiku ir aukštos kokybės produktus. Užtikrinti puikų
klientų aptarnavimą bei tarpusavio bendravimą tenkinant jų poreikius. Matuoti klientų pasitenkinimą, produktų kokybę
ir jų pristatymo tikslumą.
Nuolatinis tobulinimas: Nuolatinis tobulėjimas ADAX susideda iš daugelio mažų kasdienių veiklos bei procesų
patobulinimų. Mūsų galutinis tikslas – nulis neatitikčių bei klientų pretenzijų, 100 % produktų pristatymo laiku. Visų
lygių ADAX vadovai yra atsakingi už dėmesio koncentravimą į šio tikslo realizavimą per savo veiksmus, darbuotojų
motyvavimą ir įkvėpimą siekti šių tikslų.
Prevenciniai veiksmai: Prevenciniai veiksmai pabrėžia – visus darbus daryti gerai iš pirmo karto. Aukšto lygio kokybė,
kuri yra reikalinga, negali būti pasiekta tik kontrolės ir vėlesnių pataisymų dėka. Procesai yra nuolat tobulinami
remiantis faktais siekiant galutinio tikslo - visada gaminti ir tiekti aukštos kokybės produktus.
Faktais pagrįsti - sprendimai: Tobulinimo veikla turi būti grindžiama gerai suprantama dabartine padėtimi. Geriausias
būdas tai padaryti - priimti sprendimus remiantis faktais, o ne jausmais ar patirtimi. Todėl yra nustatomi (ir bent kartą
metuose peržiūrimi) procesų tikslai bei siekiami rodikliai ir per visų lygių vadovus siekiama, kad jų būtų laikomasi.
Visuotinis dalyvavimas: Visi darbuotojai yra visiškai atsakingi už savo darbo kokybę ir privalo aktyviai prisidėti prie
procesų tobulinimo. Atsakomybė už ADAX procesų tobulinimą aprašyta procesų aprašymuose, taip pat pareiginiuose
nuostatuose bei darbų aprašymuose.
Ilgalaikė strategija: Mūsų ilgalaikė kokybės strategija - užtikrinti, kad mes nuolat dirbame klientų patenkinimo,
produktų ir procesų tobulinimui.
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Kontaktiniai asmenys kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei socialinės
atsakomybės klausimais:
Atstovaujama sritis

Pareigybės

Vadovybės
atstovas
kokybei,
darbuotojų saugai ir sveikatai

Darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistas Valdemaras Klimas

Vadovybės
apsaugai

Darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistas Visvaldas Petronis

atstovas

aplinkos

Socialinės atsakomybės tarnyba

Darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistas Valdemaras Klimas
Operatorė- surinkėja Gita Nakrošienė

Kontaktinis telefonas, el. paštas
+37064031288
valdemaras.klimas@adax.lt
+370 656 74426
vygantas.buikus@adax.lt
+37064031288
valdemaras.klimas@adax.lt
+370 699 17594
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2. Kokybės valdymas
Siekiant suvaldyti įmonės produktų kokybę, įmonė identifikavo veiklos procesus bei jų sąveiką, juos planuoja, identifikuoja reikalingus išteklius,
darbuotojų kvalifikaciją, nuolat ieško geriausių procesų įgyvendinimo būdų. Visi vertę kuriantys procesai planuojami, vertinami ir tobulinami.
Vadybiniai procesai

1.PR.1 Įmonės veiklos planavimo bei vadovybinės vertinamosios analizės procesas
1.PR.2 Rizikos valdymo procesas
1.PR.3 Kokybės, AA, DSS ir SA neatitikčių, koregavimo ir prevencinių veiksmų valdymo
procesas

Vertę kuriantys procesai

1.PR.4 AA, DSS, SA incidentų/avarijų prevencijos ir pasekmių likvidavimo procesas
1.PR.5 Dokumentų ir duomenų įrašų valdymo procesas
1.PR.6 Teisinių ir kitų reikalavimų valdymo procesas
1.PR.7 Kokybės, AA, DSS ir SA vidaus audito procesas

2.PR.4. Sandėliavimo, žaliavų išdavimo ir
produkcijos atkrovimo procesas

6

Klientas

2
7
1

3

2.PR.1.
Pardavimų
- užsakymų
priėmimo
procesas

1 – Poreikiai, reikalavimai
2 - Potencialūs užsakymai
3–Gaminių konstrukcija ir
technologija
4
–
Informacija
apie
užsakymus
5 - Planavimo sprendimai
6 - Nupirktos žaliavos ir
komplektuotė
7 – Išduotos gamybai
žaliavos ir komplektuotė

4

2.PR.2.
Gamybos
planavimo
procesas

5

2.PR.3.
Žaliavų
ir
komplektuojančių dalių
pirkimo
procesas

2.PR.5. Laidų gamybos procesas
2.PR.6. Štampavimo, lankstymo ir
šildymo elementų gamybos procesas

9

2.PR.11. Perkamų
žaliavų
bei
pagamintos
produkcijos kokybės
kontrolės procesas

2.PR.9.
Logistikos
procesas

13

2.PR.7. Dažymo procesas
8 - Prižiūrėti įrengimai ir
matavimo prietaisai
9 - Pagaminti gaminiai
10 - Patikrinti gaminiai
11 - Neatitiktiniai gaminiai
12 - Sukomplektuoti išvežimui
gaminiai
13 - Pristatyti gaminiai
14 - Klientų pretenzijos

Aplinkos apsaugos procesai
3.PR.1 AA aspektų identifikavimo ir reikšmingumo
vertinimo procesas
3.PR.2 Atliekų valdymo procesas
3.PR.3 Cheminių medžiagų tvarkymo procesas
3.PR.4 AA sistemos veiksmingumo monitoringo ir
matavimų valdymo procesas

2.PR.8. Gaminių surinkimo procesas

11
2.PR.13. Neatitiktinių produktų ir klientų
pretenzijų valdymo procesas

14

8
2.PR.12.
procesas

Įrengimų

priežiūros

Darbuotojų saugos ir sveikatos procesai
procesai
4.PR.1
DSS rizikos veiksnių identifikavimo ir rizikos
įvertinimo procesas
4.PR.3Darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūra
4.PR.4 DSS sistemos veiksmingumo monitoringo ir
matavimų valdymo procesas

Socialinės atsakomybės procesai
5.PR.1 SA rizikos ir socialinio veiksmingumo vertinimas
5.PR.2 Tiekėjų socialinės atsakomybės valdymas
5.PR.3 Socialiai atsakingo atlyginimo už darbą nustatymas

Klientas

Kitos SŠ

1

2.PR.10.
Gaminių
kūrimo
procesas

12

10
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3. Aplinkos apsauga
3.1 Aplinkos apsaugos aspektai
Įmonė nuolat vertina gamtinių išteklių, medžiagų, žaliavų naudojimą, energetinių išteklių naudojimą,
atmosferos ir vandens taršą, atliekų susidarymą, galimą aplinkos apsaugos avarijų žalą. Šio vertinimo
pagrindu identifikuojami reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai, kurie daro arba gali daryti žymų poveikį
aplinkai. Reikšmingą poveikį aplinkai daro įmonės gamtinių dujų, metalo bei elektros naudojimas.
Reikšmingi įmonės aplinkos apsaugos aspektai
Reikšmingas aplinkos
apsaugos aspektas
Elektros
energijos
sunaudojimas
pas
klientus

Suskystintos dujos

Metalo sunaudojimas ir
atliekos

Aprašymas

Poveikis aplinkai

Elektros energiją naudoja įmonės
pagaminti radiatoriai pas vartotojus.
Tyrimai rodo, kad statistinis Adax
radiatorių vartotojas laiko įjungtą
radiatorių 1/3 paros šildymo sezono,
kuris tęsiasi 5 mėnesius, metu.
Suskystintos
gamtinės
dujos
naudojamos dažymo proceso metu.
Jomis kaitinama plovykla, džiovykla,
krosnis.

Elektros energijos gamybos metu į aplinką yra
išskiriamos šiltnamio efektą ir klimato atšilimą
sukeliančios dujos bei kiti teršalai.

Plieno lakštai naudojami radiatorių
korpusams ir kitoms detalėms gaminti.
Korpusas atlieka apsauginę funkciją.
Tam
tikras
korpuso
storis
asocijuojamas su kokybe.

Geležis yra ribotas, senkantis gamtinis išteklius.
Metalo atliekos yra pirma dydį įmonės atliekų
rūšis. Bendrovė šias atliekas rūšiuoja ir priduoda
kaip antrines žaliavas.

Dujos yra ribotas, senkantis gamtinis išteklius.
Deginant dujas išsiskiria anglies dioksidas
sukeliantis šiltnamio efektą ir skatinantis klimato
atšilimą.

3.2 Aplinkos apsaugos veiksmingumas
Įmonė vertina savo aplinkos apsaugos veiksmingumą, kurį nusako išmatuojami rezultatai, parodantys, kaip
ji valdo savo aplinkos apsaugos aspektus. Įmonė vykdo stebėseną absoliučia ir santykine išraiška, kiek
sunaudojama išteklių, energijos, sugeneruojama atliekų bei kiek susidaro emisijų dėl įmonės veiklos.
Žemiau pateikiami pagrindinių žaliavų ir energijos sunaudojimo, atliekų ir CO2 susidarymo vertinimo
rezultatai.
Naudojamos medžiagos ir ištekliai
Medžiagos/Rodikliai

Medžiagų sunaudojimas 1000 pagamintų
gaminių

-

2013 m.

2014 m.

2015 m.

-

0,526

0,528

0,528

~

Kartonas
Lakštinis plienas

Dinamika*

-

-

3,609

NA

Dažai

0,145

0,146

0,143

~

Cheminės medžiagos (radiatorių
gamyba)

0,007

0,011

0,009

~

Vandens sunaudojimas

9,188

12,201

11,020

~

-

-

15,308

NA

Viso

- neigiama tendencija; ~ nepastovi tendencija; + teigiama tendencija
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Susidarančios atliekos
Medžiagos/Rodikliai

Atliekos 1000 pagamintų gaminių

-

Dinamika

2013 m.

2014 m.

2015 m.

-

Mišrios statybinės ir komunalinės atliekos
(gamybos metu)

15,7

16,5

14,0

+

Metalo atliekos (gamybos metu)

0,26

0,34

0,71

-

-

0,08

NA

0,0012

0,0009

0,01
0,0002

NA
+

15,9

16,8

14,8

~

Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos
Plastikinės pakuočių atliekos (kartu ir PET)
Cheminės atliekos (gamybos metu)
Viso

Energijos naudojimo našumas
Medžiagos/Rodikliai

Energijos sunaudojimas 1000 gaminių

Dinamika

-

2013 m.

2014 m.

2015 m.

-

Elektros energija (visa įmonė)

1287,57

1616,92

2471,49

Šiluminė energija (Ramygalos 190E)

731,33

1017,25

727,96

~

Benzinas

8,46

8,79

7,24

~

Dyzelinas

58,92

63,70

62,84

~

Suskystintos dujos (autokrautuvai)

0,00

0,01

0,01

Suskystintos dujos (radiatorių gamyba)

0,13

0,16

0,15

Gamtinės dujos (šildymui Paliūniškio 7A)

0,02

0,02

0,02

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Dinamika

~

CO2 emisijos
-

Matav.
Vnt.

Elektros energija*

t.

120,4

136,91

259,8

NA

Šiluminė energija (Ramygalos 190E)

t.

110,9

121,9

116,0

NA

Benzinas**

t.

6,4

6,0

6,1

NA

Dyzelinas (įmonėje)**

t.

48,7

47,6

58,3

NA

Suskystintos dujos*

t.

173,02

201,8

238,71

NA

Gamtinės dujos***

t.

9,9

9,5

12,8

NA

Dyzelinas (transportavimas)

t.

-

259,4

332,0

NA

Iš viso

t.

469,3

646,30

785,01

NA

CO2 emisijos t. 1000 gaminių

t.

1,49

2,26

2,22

~

* - http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
** - http://www.fleetnews.co.uk/costs/carbon-footprint-calculator/
*** - http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=75,163182&_dad=portal&_schema=PORTAL
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4. Darbuotojų sauga ir sveikata
4.1 Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksniai
Įmonė didelį dėmesį skiria darbuotojų saugai ir sveikatai. 2010 metais ir 2016 metais UAB „ADAX“ vertino
ergonominių, fizinių, fizikinių, psichosocialinių, cheminių veiksnių, kurių faktines vertes nustatinėjo
ekspertinės organizacijos, įtaką daugiau nei trisdešimčiai darbo vietų. Matavimo pagrindu, įmonė
identifikavo reikšmingus darbuotojų saugos ir sveikatos veiksnius.
Reikšmingi rizikos veiksniai
Reikšmingas rizikos
veiksnys

Poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

Įrengimų ir prietaisų
keliamas triukšmas

Dėl triukšmo darbuotojai gali patirti akustines traumas, pasireiškia klausos nuovargis ir
vystosi kurtumas. Ilgai veikiant intensyviam triukšmui, vystosi centrinės ir vegetacinės
nervų sistemos funkciniai sutrikimai.

Vibracija

Visą kūną veikianti vibracija sukelia jėgas, kurios: gali sukelti nepatogumą, neigiamai
paveikti našumą, padėti atsinaujinti ankstesnėms nugaros traumoms, sukelti pavojų
sveikatai ir saugai. Epidemiologiniai ilgalaikio visą kūną veikiančios vibracijos poveikio
tyrimai parodė padidėjusį pavojų sveikatai, daugiausia stuburo juosmens daliai, kaklui ir
pečiams. Kai kurie tyrimai parodė poveikį virškinimo sistemai, moterų reprodukcijos
organams ir periferinėms kraujagyslėms.

Ergonomika

Ergonominiai veiksniai ypač svarbūs operatorių-surinkėjų darbo vietai. Daugelis jų dirba
stovėdamos, atlikdamos pasikartojančius judesius. Net nedideli šių darbo vietų
ergonomikos patobulinimai gali pagerinti darbo sąlygas didžiajai daliai įmonės darbuotojų
ir sumažinti darbuotojų saugos ir sveikatos incidentų galimybę.

4.2 Darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumas
Siekiant nustatyti ar įmonės pastangos valdyti darbuotojų saugą ir sveikatą rezultatyvios nuolat renkami
duomenys apie incidentus, sirgtas dienas ir kitus rodiklius, kurie nusako, kaip įmonėje jaučiasi darbuotojai.
Nelaimingi atsitikimai ir sirgtos dienos
Atsitikimų tipai
Incidentai, dėl kurių darbuotojai nepatiria žalos
sveikatai arba dėl patirtos žalos sveikatai
neprarado darbingumo
Nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą arba iš
darbo
Nelaimingi atsitikimai darbe
Sergamumas
*- dienomis vienam darbuotojui per metus

Absoliutiniai rodikliai

Dinamika

Matav.
Vnt.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

vnt.

0

0

0

+

vnt.

0

0

0

+

vnt.

1

2

0

~

*

14

15

16.2

~
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5. Poveikis visuomenei
Įmonė siekia reikšmingai prisidėti prie bendruomenės, kurioje įmonė veikia, vystymosi. Darbuotojų algos, jų
kaita, parama visuomeninėms organizacijoms, sumokami mokesčiai prisideda prie bendros nuotaikos
Panevėžio mieste.
Kiek yra įmonės galioje, siekiama daryti įtaką tiekėjams, reikalaujant, kad savo veikloje jie taip pat
vadovautųsi atskaitomybės, skaidrumo, etiško elgesio, pagarbos suinteresuotų šalių interesams, įstatymo
valdžiai, tarptautinėms elgesio normoms, žmogaus teisėms principais.
Darbuotojų rodikliai
-

Rodiklis

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Dinamika

Darbuotojų skaičius*

vid.dar.sk.*

126

154

168

+

Darbuotojų kaita

proc.

6.3

13.5

5.9

~

Vidutinis darbininkų atlyginimas (bruto)**

EUR

532

536

640

+

Moterų administracijoje

proc.

28

29

26

~

Moterų darbininkų pozicijose

proc.

62

61

62

~

* - Vidutinis darbuotojų skaičius, (darbuotojų sk. 05 01 + darbuotojų skaičius 10 01)/2
** - skaičiuojant neįtraukiami administracijos darbuotojų ir vadybininkų atlyginimai

Atsakomybė visuomenei
-

Rodiklis

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Dinamika

Parama visuomeninėms organizacijoms

EUR

290

4390

5900

+

Sumokami mokesčiai

EUR

123538

126075

67796

~

6. Tarptautinės konvencijos ir susitarimai
Įmonė laikosi Lietuvos respublikos teisės aktų reglamentuojančių jos veiklą. Įmonė laikosi tarptautinių
susitarimų principų.
Tarptautines konvencijos ir susitarimai
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų paktas
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas
Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija
Jungtinių tautų konvencija dėl moterų visų diskriminacijos formų panaikinimo
Jungtinių tautų konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo
Jungtinių tautų verslo ir žmogaus teisių gairės
TDO Konvencija 1 Konvencija dėl aštuonių valandų darbo dienos ir 48 valandų darbo savaitės pramonės įmonėse
nustatymo ir Rekomendacija 116 (Dėl darbo laiko sumažinimo)
TDO Konvencija 29 Konvencija dėl priverstinio ar privalomojo darbo ir TDO Konvencija 105 Konvencija dėl
priverstinio darbo panaikinimo
TDO Konvencija 87 Konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo
TDO Konvencija 98 Konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo
TDO Konvencija 100 Konvencija dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą TDO Konvencija
111 Konvencija dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje
TDO Konvencija 102 (Socialinė apsauga – minimalūs standartai) Neratifikuota Lietuvoje
TDO Konvencija 131 Konvencija dėl minimalaus darbo užmokesčio nustatymo, ypač atsižvelgiant į besivystančias
šalis
TDO Konvencija 135 Konvencija dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje
TDO Konvencija 138 Konvencija dėl minimalaus įdarbinamojo amžiausir Rekomendacija 146 (Minimalus amžius)
TDO Konvencija 155 ir Rekomendacija 164 (Darbuotojų sauga ir sveikata) Neratifikuotos Lietuvoje
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TDO Konvencija 159 Konvencija dėl (invalidų) profesinės reabilitacijos ir užimtumo
TDO Konvencija 177 Darbas namuose. Neratifikuota Lietuvoje
TDO Konvencija 181 Konvencija dėl privačių įdarbinimo agentūrų
TDO Konvencija 182 Dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo
TDO Konvencija 183 Dėl motinystės apsaugos (pakeista 2000 m.)
TDO praktikos kodeksas ŽIV/AIDS ir darbo sfera
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