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Polityka BHP i środowiskowa 
 

Allegion zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny i odpowiedzialny 
ekologicznie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami BHP i ochrony środowiska, a 
także w sposób promujący i chroniący zdrowie naszego środowiska, pracowników, klientów, 
kontrahentów i osób z naszych lokalnych społeczności na całym świecie. 
 
Allegion działa zgodnie z zasadami wspierającymi nasze proaktywne zobowiązania w dziedzinie BHP i 
środowiska, co obejmuje: 
• Integrację wymogów BHP, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju we wszystkie 

elementy naszego prowadzenia biznesu, w tym w nasze cele i miary osiągnięć; 
• Okresowe formalne oceny stanu naszej zgodności i doroczne przeglądy naszych 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 BHP i ochrony środowiska w odniesieniu do ich 
stanowisk 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 BHP i środowiska oraz udział pracowników w opracowywaniu i 
wdrażaniu programów. 

• Ciągłą poprawę systemu zarządzania BHP i ochroną środowiska oraz wynikami w tej 
dziedzinie, co obejmuje ograniczenie użycia zasobów naturalnych, minimalizowanie odpadów, 
zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, jak również wypadkom w miejscu pracy, 
urazom i zagrożeniom; 

• Projektując, prowadząc i utrzymując nasze zakłady w sposób ograniczający do minimum 
negatywny wpływ na środowisko  i zagrożenia BHP; 

• Odpowiedzialne użyciemateriałów, co obejmuje, gdy jest to wykonalne, recykling i powtórne użycie 
materiałów; i 

• Wrażliwość na troski lokalnych społeczności w zakresie zagadnień BHP i ochrony środowiska. 
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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