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Polityka na rzecz środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju 

 

Allegion zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób przyjazny środowisku, w zgodzie z 

zasadami zrównoważonego rozwoju, a także zgodnie z wszelkimi przepisami stosowanymi w 

zakresie BHP i ochrony środowiska, jednocześnie promując i dbając o bezpieczeństwo naszego 

środowiska, naszych wspólników, klientów, partnerów biznesowych i lokalnych społeczności na 

całym świecie. 

 

Allegion działa zgodnie z zasadami które pozwalają nam skutecznie angażować się w szereg 

inicjatyw w różnych obszarach naszej działalności. Na zasady te składają się m.in.: 

 

• Włączanie strategii przyjętych dla działań na rzecz środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i 

zrównoważonego rozwoju do każdego obszaru naszej działalności, w tym do przyjętych celów 

biznesowych i mierników realizacji tych celów; 

• Prowadzenie okresowych formalnych ocen stanu zgodności przyjętej polityki z odpowiednimi 

przepisami oraz corocznych przeglądów realizacji celów; 

• Przekonanie, że wszyscy w Allegion odpowiadają za bezpieczeństwo; 

o Od naszych menedżerów i przełożonych oczekujemy przewodzenia własnym 

przykładem dla zapewnienia bezpiecznego, zdrowego i proekologicznego miejsca 

pracy. 

o Nasi pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenie i oczekujemy od nich 

zrozumienia kwestii zdrowia, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w ich 

pracy; ponadto są oni uprawnieni do zgłaszania niebezpiecznych warunków.  

o Nasi pracownicy rozumieją, że mają obowiązek chronić siebie, swoich 

współpracowników i środowisko.  Osiągamy to poprzez konsultacje w dziedzinie 

polityki na rzecz środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego 

rozwoju oraz udział pracowników w opracowywaniu i wdrażaniu programów. 

• Podejmowanie regularnych działań na rzecz poprawy efektywności systemów zarządzania 

obszarami ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, w tym 

inicjatyw mających na celu zmniejszenie poziomu zużycia surowców naturalnych, zmniejszenie 

ilości wytwarzanych odpadów, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza oraz zapobieganie 

wypadkom, urazom i zagrożeniom w miejscu pracy; 

• Projektowanie, utrzymywanie i korzystanie z infrastruktury firmowej z myślą o jak 

najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne, zdrowie, bezpieczeństwo i 

zrównoważony rozwój nas samych, 

• Odpowiedzialne korzystanie z dostępnych materiałów, co obejmuje, gdy jest to wykonalne, 

recykling i powtórne użycie materiałów; oraz 

• Podejmowanie działań z uwzględnieniem interesu lokalnych społeczności w zakresie dbałości o 

środowisko naturalne, zdrowie, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. 

 

Allegion wie, że te zasady mają krytyczne znaczenie dla naszych przyszłych sukcesów. Nasza firma, 

jako globalny lider, zobowiązała się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w 

społecznościach, w których prowadzimy działalność. 
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