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Wiadomość od
naszego prezesa
Drogi Współpracowniku,
w firmie Allegion jesteśmy dumni z bezpieczeństwa i pewności. Nasze
produkty zapewniają codziennie ochronę milionom ludzi na całym świecie.
Zaangażowanie to jest możliwe tylko dzięki Waszemu niezachwianemu
oddaniu usługom i jakości, które czynią Allegion marką godną zaufania.
Podobnie jak Allegion szczyci się ochroną osób fizycznych i firm na
całym świecie, tak i my jesteśmy oddani ochronie naszej cennej marki,
reputacji i pracowników. Dlatego stworzyliśmy nasz Kodeks postępowania
(Kodeks). Kodeks zapewnia zasady, które chronią nasze kluczowe wartości:
przejmowanie inicjatywy, odpowiedzialność, pasję i satysfakcję z pracy.
Każdy z nas musi znać Kodeks i go przestrzegać – nie ma wyjątków.
Nasz Kodeks nie tylko umacnia nasze zaangażowanie w przestrzeganie
prawa w miejscach naszej działalności, lecz także ugruntowuje naszą najwyższą wartość etyczną:
robienie tego, co słuszne. Tworzy on więź pomiędzy firmą Allegion a udziałowcami oraz pomaga
unikać poważnych konsekwencji, które mogłyby się pojawić, gdybyśmy nie postępowali słusznie.
Nasz Kodeks sprawdza się tylko wtedy, kiedy za nim stoimy. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek
pytanie dotyczące etyki czy zgodności, zadaj je. Jeśli masz wątpliwości, pytaj! Nasz Kodeks
zapewnia wiele sposobów zgłaszania wątpliwości, a jeśli je zgłosisz, nie musisz obawiać się
negatywnych konsekwencji. W rzeczywistości, kiedy zgłaszasz wątpliwości lub fakt, że ktoś nie
przestrzega naszych wartości, pomagasz utrzymać reputację firmy Allegion jako miejsca, gdzie
panują szczerość i rzetelność.
Przestrzegaj Kodeksu. Trwaj przy naszych wartościach. Zgłaszaj wątpliwości, kiedy masz wrażenie,
że nasz Kodeks, nasze przepisy lub prawo zostają naruszone. W ten sposób chronisz naszą
reputację i spuściznę, pomagasz nam utrzymać wysoki poziom oraz cieszyć się sukcesem.

David D. Petratis
Prezes zarządu, Przewodniczący i Dyrektor Generalny
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Nasze wartości
Allegion odnosi największe sukcesy, kiedy nasi
pracownicy dążą do wspólnego celu i wyznają te
same wartości. Ta kultura współpracy pomaga

nam działać w najlepszym interesie klientów,
udziałowców, społeczności i nas samych.

Nasza kultura opiera się na następujących
wartościach:
Służ innym, nie sobie.

Działaj z pasją i bądź dumny z siebie

Pomagaj ludziom, z którymi pracujesz,
i bądź dobrym członkiem społeczności,
robiąc więcej dla ludzi, z którymi
pracujesz i żyjesz.

Szanuj historię, teraźniejszość
i przyszłość firmy Allegion i wprowadzaj
odrobinę zabawy do pracy.
Dbaj o bezpieczeństwo i zdrowie.

Działaj zgodnie z zasadami.
Postępuj uczciwie. Jeśli słyszysz, że
wewnętrzny głos podpowiada Ci, że
zrobienie czegoś jest złe, nie ignoruj go.

Inspiruj się i bądź niezawodny.
Dawaj sobie i innym narzędzia
niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Bądź ciekawy świata.
Nieustannie interesuj się wszystkim,
zaglądaj wszędzie, bądź pionierem –
w życiu zawodowym i prywatnym.
Dąż do doskonałości.
Ulepszaj firmę Allegion — oraz siebie jako
pracownika i człowieka.
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Promuj bezpieczne i zdrowe nawyki
w pracy i poza nią.

?

To Twoja firma, rozwijaj się wraz z nią.
Twoja praca jest ważna. Kwestionuj
proces. Eliminuj nieskuteczność. Szukaj
sposobów na nieustanne doskonalenie
naszej działalności.

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Spis
treści
2 Wiadomość od naszego prezesa

23 Znajomość zasad dotyczących prezentów
i rozrywki

3 Nasze wartości

25 Odpowiedzialna komunikacja

5 Przestrzegamy naszego Kodeksu

27 Dbałość o uczciwe i dokładne dane

6

O Kodeksie

28 Przestrzegamy prawa

7

Jak korzystać z naszego Kodeksu

29 Zapobieganie łapownictwu i korupcji

9

Obowiązki kierowników

31 Współpraca z rządem

10 Dzielenie się wątpliwościami

11		Promujemy bezpieczne, solidne
miejsce pracy
12 Tworzymy pozytywne środowisko pracy
12 Bezpieczeństwo i higiena pracy
13		Dyskryminacja i nękanie

15 Dbamy o naszą reputację
16 Dbamy o bezpieczeństwo informacji
poufnych
18 Zabezpieczanie własności firmy
20 Unikanie konfliktu interesów

32 Unikanie transakcji typu insider trading
33 Przestrzeganie światowych przepisów
handlowych
35 Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy
36 Uczciwa konkurencja

38 Szanujemy świat wokół nas
39 Przestrzegamy praw człowieka
40 Wspieramy nasze społeczności
41 Angażowanie się w politykę

43 Zasoby

22 Praca z dostawcami

4

?

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Przestrzegamy
naszego
Kodeksu

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Nasz Kodeks umacnia nasze wartości,
wprowadza w życie nasze przepisy
i stanowi praktyczne źródło, które
umożliwia szczerą, etyczną
i spójną pracę.
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Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

O Kodeksie
Allegion stara się być światowym pionierem w kwestii bezpieczeństwa i ochrony. Mamy
wizję uczynienia świata bezpieczniejszym, a nasze marki odzwierciedlają to zaangażowanie.
Pragniemy także być liderem w słusznym postępowaniu. Niniejszy Kodeks prezentuje
wartości kluczowe firmy Allegion, wspomaga nasze zaangażowanie w przestrzeganie
prawa i etyczne postępowanie oraz dotyczy wszystkich naszych kierowników, pracowników
i dyrektorów (nazywanych w Kodeksie zbiorczo „pracownikami”).
Nasz Kodeks kieruje naszymi relacjami biznesowymi z klientami i dostawcami, a także
naszymi wzajemnymi relacjami. Podkreśla też to, czego spodziewają się po firmie Allegion
udziałowcy, organy regulacyjne i społeczności, którym służymy. Wszyscy pracownicy firmy
Allegion muszą znać nasz Kodeks.
Nasza firma działa w prawie 130 krajach. Przestrzegamy prawa w przypadku każdej
działalności oraz postępujemy zgodnie ze standardami etyki biznesu przedstawionymi
w naszym Kodeksie. Jeśli spotkasz się w pracy z sytuacją, że lokalny zwyczaj, praktyka
lub szereg wytycznych pozostają w niezgodzie z naszym Kodeksem, postępuj zgodnie
z ostrzejszym przepisem.
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Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Jak korzystać z naszego Kodeksu
Chcemy chronić miejsca, które mają znaczenie, a początek jest tutaj, w firmie Allegion.
Jako pracownik jesteś odpowiedzialny za:

•		Przeczytanie i zrozumienie Kodeksu oraz jego aktualizacji.
•		Postępowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w liście i w Kodeksie.
•		Szukanie porady w odpowiednich zasobach w przypadku, kiedy nie masz pewności,
co zrobić.

•		Natychmiastowe zgłaszanie przypadków naruszenia przepisów, o których wiesz lub
które podejrzewasz, z wykorzystaniem procedur opisanych w Kodeksie.
przypadkami naruszenia Kodeksu.

Pamiętaj, że żaden kodeks nie obejmuje wszystkich kwestii prawnych i etycznych. Nasz
kodeks jednak przedstawia wartości kluczowe firmy Allegion i pomaga w przemyśleniu
kwestii, z którymi możesz się spotkać, oraz w podjęciu odpowiedniej decyzji. Kodeks
podpowie Ci też bardziej szczegółowe przepisy i procedury firmy oraz pomoże
w rozwiązaniu kwestii etycznych i wiążących się z przestrzeganiem przepisów.

Jeśli Kodeks zostanie poprawiony, poinformujemy Cię o tym. Prosimy o zapoznanie
się z każdą zmianą. Jeśli masz trudności w uzyskaniu dostępu do przepisów
wspomnianych w Kodeksie, skontaktuj się z działem personalnym.
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Zasoby

Co jeśli właściwa
droga nie jest
oczywista?
Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się
w sytuacji, której nie opisano w naszym
Kodeksie bądź w naszych politykach lub
procedurach, zapytaj samego siebie:
Czy to jest legalne?

•		Współpracę przy wewnętrznym dochodzeniu związanym ze zgłoszonymi

W ograniczonych przypadkach mogą zostać przyznane zwolnienia z przepisów
określonych w Kodeksie, w formie pisemnej. Zwolnienia dla kierowników i dyrektorów
muszą zostać zatwierdzone przez Zarząd.

Szanujemy świat wokół nas

Czy odzwierciedla to nasze wartości?
Czy byłoby to komfortowe, gdyby
inni dowiedzieli się, co zrobiłem?

Jeśli odpowiedź
na te trzy pytania
brzmi „tak” ,
zapewne możesz
kontynuować
swoje działanie.

Jeśli jednak
odpowiedź na
którekolwiek
z pytań brzmi „nie”
lub „nie jestem
pewny” , powinieneś
powstrzymać się od
działania i poszukać
pomocy. W każdych
okolicznościach
odpowiednią
reakcją jest kontakt
z działem prawnym
przed podjęciem
działania.

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Przypadki naruszenia Kodeksu
Wiemy, że chcesz postępować słusznie, ale jednocześnie mamy świadomość, że
właściwy sposób postępowania nie zawsze jest oczywisty. Dlatego chcemy, abyś
prosił o pomoc. Jeśli dojdzie do naruszenia Kodeksu, konieczne może okazać się
wyciągnięcie konsekwencji. W wyniku naruszenia może dojść do postępowania
dyscyplinarnego, w tym zwolnienia (w przypadku, kiedy pozwala na to prawo).
Postępowanie, które może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, obejmuje:

•		Działania, które naruszają nasz Kodeks, przepisy lub prawo.
•		Żądanie naruszenia naszego Kodeksu, przepisów lub prawa bądź zachęcanie do
niego i pozwalanie na nie.

•		Niezgłoszenie natychmiast przypadków, w których wiadomo lub podejrzewa się,
że doszło do naruszenia przepisów.

•		Brak współpracy z osobami prowadzącymi dochodzenie i audytorami firmy.
•		Zemsta na innym pracowniku lub stronie trzeciej za złożenie raportu lub
współpracę z firmą w przypadku dochodzenia.

•		W przypadku kierownictwa: niedołożenie odpowiednich starań w celu

zapobiegnięcia naruszeniu lub wykrycia go lub niespełnienie funkcji przywódczej
i niewykazanie się pilnością niezbędną do zapewnienia zgodności z Kodeksem
i przepisami.

Nasz dyrektor ds. zgodności z przepisami zostanie poinformowany przed podjęciem
jakiegokolwiek działania dyscyplinarnego o charakterze stałym, chyba że naruszenie
dotyczyć będzie kwestii relacji międzyludzkich (takich jak nadużycie leków, użycie
narkotyków czy molestowanie seksualne) bądź kwestii dotyczących środowiska.
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Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Obowiązki kierowników
Na kierownictwie spoczywa nawet większa odpowiedzialność. Jeśli jesteś kierownikiem,
oczekuje się, że będziesz:

•		Promować zgodne z prawem i etyczne zachowanie, okazywać szacunek i pozostaniesz
otwarty na pytania oraz problemy pracowników.

•		Monitorować przestrzeganie Kodeksu i przepisów przez pracowników, których

nadzorujesz, oraz dbać o to, by pracownicy byli świadomi wszelkich poprawek
i aktualizacji Kodeksu.

•		Okazywać zaangażowanie w przestrzeganie Kodeksu zarówno słowami, jak i czynami.
•		Dbać o to, aby osoby, które nadzorujesz, przeszły wymagane szkolenie zgodności.
•		Szukać nowych sposobów przekazania Kodeksu i przepisów.
•		Dbać o to, aby pracownicy wiedzieli, kiedy i gdzie bez obawy o odwet mogą złożyć
raport dotyczący naruszenia przepisów.
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Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Dzielenie się wątpliwościami
Allegion ma zasięg światowy, a jego pracownicy stanowią jeden zespół. Chcemy, aby
każdy odniósł sukces. Jeśli widzisz lub podejrzewasz, że doszło do naruszenia Kodeksu,
lub jeśli masz pytania dotyczące właściwego postępowania, zgłoś się.

W celu uzyskania pomocy możesz skontaktować się
z którymkolwiek z poniższych:

• Swoim kierownikiem
• Lokalnym kierownictwem
• Partnerem z lokalnego działu
personalnego

• Naszym działem prawnym
• Naszym dyrektorem ds. zgodności
z przepisami

• Naszym telefonem zaufania ds. etyki

Dane kontaktowe i specjalne informacje dotyczące składania raportu przez
pracowników w Unii Europejskiej można znaleźć w dziale Zasoby w końcowej
części Kodeksu.

Nasz telefon zaufania ds. etyki
Nasz telefon zaufania ds. etyki jest dostępny przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Obsługuje go niezależna organizacja. Kiedy skontaktujesz się z tym telefonem zaufania,
rozmówca sporządzi szczegółowy raport Twojego zgłoszenia. Jeśli lokalne prawo nie
stanowi inaczej, nie musisz podawać swojego nazwiska – jednak podanie go może
ułatwić dochodzenie. Jeśli pozostaniesz anonimowy, pod koniec rozmowy otrzymasz
numer referencyjny lub raport online. Dzięki temu będziesz mieć możliwość późniejszego
kontaktu telefonicznego lub ponownego zalogowania się i dodania informacji bądź też
sprawdzenia, czy firma Allegion ma do Ciebie jakieś pytania w związku z dochodzeniem.
Wszystkie zdarzenia zgłaszaj niezwłocznie. Jeśli nie podejmiesz w rozsądnym czasie
działania w związku z możliwym naruszeniem przepisów, możesz nie mieć możliwości
naprawić danej kwestii skutecznie i na czas, a tym samym narazić firmę na poniesienie
odpowiedzialności.

Brak pobłażania dla odwetu
Nie tolerujemy zemsty na kimkolwiek, kto zadaje pytania lub zgłasza problemy.
W rzeczywistości szukanie odwetu na osobie, która dzieli się problemem dotyczącym
Kodeksu, jest samo w sobie jego naruszeniem.
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Zasoby

W prawdziwym
życiu

Co powinienem zrobić, jeśli mój
kierownik prosi mnie o zrobienie
czegoś, co moim zdaniem jest złe?
Poświęć czas na ocenę sytuacji,
opierając się na wiedzy o naszych
wartościach. Weź pod uwagę
następujący przebieg działania:
Najpierw sięgnij do naszego
Kodeksu. Następnie możesz
poprosić o radę swojego kierownika,
innego kierownika lub osobę z działu
personalnego. Możesz też zasięgnąć
porady u innego ze wspomnianych
źródeł. Jeśli po podjęciu tych kroków
nadal jesteś przekonany, że to, co
kazano Ci zrobić, jest niesłuszne,
nie rób tego.
Wytyczamy cele, które mamy
osiągać i czasami czujemy
presję, aby naruszyć Kodeks
w celu ich osiągnięcia. Czy to
jest dopuszczalne?
Nie. Podczas gdy staramy się
osiągnąć cele, które pozwolą na
nieprzerwany sukces w interesach,
nigdy nie powinieneś postępować
niezgodnie z prawą, przepisami lub
Kodeksem firmy Allegion w celu
ich osiągnięcia.

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Promujemy
bezpieczne,
solidne miejsce
pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Nasze zaangażowanie
w bezpieczeństwo i ochronę ludzi
na całym świecie zaczyna się od
zobowiązania do wzajemnego
szacunku i dbania o aktywa
i informacje naszej firmy.
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Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Tworzymy pozytywne środowisko
pracy
Firma Allegion ceni środowisko, a także zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników
oraz społeczności, z którymi współpracuje. Od tego zależy nasz sukces.
Nasi pracownicy stoją na czele, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Musisz pamiętać o kwestiach
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zawsze korzystać ze swoich zasobów.
Pamiętaj o segregowaniu śmieci, oszczędzaniu energii i eliminowaniu nieekonomicznych praktyk.
Jeśli zauważysz, że ktoś nie przestrzega przepisów dotyczących środowiska bądź BHP lub naraża
bezpieczeństwo pracowników czy społeczności, natychmiast poinformuj o tym zarząd obiektu,
swojego przedstawiciela ds. ochrony środowiska, wiceprezesa ds. środowiska, dział BHP lub
skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki.

Pracownicy są kluczem do bezpieczeństwa
Bez względu na to, w której części świata pracujesz, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa firmy
Allegion. Jeśli masz pytanie, zadaj je!
Upewnij się, że znasz wszystkie wymogi dotyczące kwestii BHP w swojej pracy i przestrzegasz ich.
Jeśli musisz wypełnić raport związany z kwestiami BHP, zadbaj o to, by był on kompletny i dokładny.
To bardzo ważne, abyś obchodził się z niebezpiecznymi materiałami oraz przechowywał je
i pozbywał się ich z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i z uwzględnieniem wszelkich środków
bezpieczeństwa. Jeśli w sytuacji, z którą masz do czynienia, potrzebna jest reakcja agencji
regulacyjnych, musisz skontaktować się z działem prawnym oraz zawsze pozostawać otwartym,
uczciwym i chętnym do współpracy.
Firma Allegion ceni sobie bezpieczne środowisko pracy. Nie przynoś pistoletów ani innej broni na
teren naszych obiektów, nawet jeśli posiadasz licencję na posiadanie takiej broni.
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Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Co jeśli zostanę
poproszony o podjęcie
działania, które może
narazić na niebezpieczeństwo mnie lub
inne osoby?
Jeśli kiedykolwiek zostaniesz
poproszony o zignorowanie
przepisów bezpieczeństwa lub
obejście środków bezpieczeństwa
czy procedur, zadaj sobie pytanie:
Czy podjęcie tego działanie narazi na
ryzyko mnie lub inne osoby?

Czy działanie to stanowi naruszenie
naszego Kodeksu lub prawa?
Jeśli odpowiedź na którekolwiek
z tych pytań brzmi „tak” , zaprzestań
działania i zasięgnij porady.
Ostrożność nigdy nie jest złą strategią.

W prawdziwym życiu

Pracuję nad projektem, który może mieć konsekwencje dla środowiska oraz wpływ na
otaczającą społeczność. Prawo zezwala na bieżące działania, ale uważam, że nie jest
ono zgodne z przepisami firmy Allegion. Co powinienem zrobić?
Jeśli czujesz, że inicjatywa firmy Allegion może zagrażać środowisku lub lokalnej
społeczności, a zarazem dane działanie jest zgodne z prawem, zapytaj przed podjęciem
działania. Jeśli istnieje sprzeczność pomiędzy prawem a naszymi przepisami, musisz
kierować się surowszymi standardami. Zawsze zasięgaj porady w przypadku braku pewności.
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Kieruj się zdrowym rozsądkiem, jeśli chodzi o lekarstwa i alkohol
Nie przychodź do pracy ani nie wykonuj swoich obowiązków pod wpływem narkotyków
czy alkoholu. Mogą one utrudniać osąd, przez co narazisz innych na ryzyko. Spożywanie,
sprzedaż, produkcja, posiadanie, przyjmowanie lub transport alkoholu, narkotyków,
substancji regulowanych, na które nie została wystawiona recepta, lub staranie się o nie,
a także nadużywanie legalnie uzyskanych lekarstw na receptę są surowo zabronione
na terenie firmy, w pojazdach firmy lub w trakcie spotkań biznesowych z udziałem
pracownika (chyba że posiadanie lub konsumpcja alkoholu zostały zatwierdzone
w związku ze sponsorowaną przez firmę imprezą).
Lekarstwa, które zapisał Ci lekarz, mogą także mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego
wykonywania pracy. Nie próbuj pracować, jeśli Twoja zdolność postrzegania jest
zaburzona lub jeśli nie jesteś w stanie wykonywać swojej pracy w bezpieczny sposób.

?

Bądź odpowiedzialny

•		Upojenie i nadmierne spożywanie
alkoholu są zakazane podczas
sponsorowanych imprez
firmowych.

•		Nigdy nie przychodź do pracy,

nie prowadź samochodu ani nie
wykonuj swoich obowiązków, jeśli
jesteś pod wpływem alkoholu.

Bądź przygotowany

W prawdziwym życiu

•		Firma Allegion może sprawdzić,
czy pracownicy nie zażywają
narkotyków.

Podejrzewam, że współpracownik może nadużywać leków na receptę.
To, co zażywa, nie jest nielegalne, czy więc powinienem komuś to zgłosić?

Tak. Nadużywanie leków przepisanych zgodnie z prawem może być tak samo
niebezpieczne jak zażywanie nielegalnych substancji. Może nawet stanowić
naruszenie prawa. Podziel się swoimi wątpliwościami z kierownikiem, działem
personalnym lub skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki.

•		W zależności od przepisów prawa
możesz zostać poproszony
o poddanie się testowi.

Bądź zapobiegawczy

•		Jeśli podejrzewasz, że

Dyskryminacja i nękanie
Firma Allegion ceni sobie różnorodność. Spodziewamy się, że będziesz traktować
pozostałych pracowników z godnością i zachowasz atmosferę szacunku. Bezprawna
dyskryminacja i nękanie są zabronione.
Kiedy prześladujesz lub dyskryminujesz kogoś, obniżasz wartość tej osoby, a zarazem
dobre imię i rzetelność firmy Allegion. Robimy wszystko, co możliwe – na wszystkich
poziomach – aby chronić pracowników przed środowiskiem pracy, które jest wrogie
i w którym są obrażani czy onieśmielani. Jeśli widzisz lub podejrzewasz tego typu
zachowanie, zgłoś je.

13

Podsumowując

?

współpracownik zażywa narkotyki
lub spożywa alkohol, podziel się
swoimi wątpliwościami ze swoim
kierownikiem, lokalnym działem
personalnym lub telefonem
zaufania ds. etyki.

•		Więcej informacji można znaleźć
w naszym Kodeksie lub naszych
przepisach.

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Zachowaj ostrożność w przypadku relacji w pracy
Intymne, osobiste relacje pomiędzy kierownikami a ich podwładnymi należy zgłaszać
jako konflikt interesów. Dotyczy to też dwóch wychodzących na randki osób, z których
jedna podlega innej z uwagi na status pracy lub wtedy, gdy jest przez nią nadzorowana.
Natychmiast zgłaszaj osobiste relacje, aktualizując swój formularz online, dotyczący
konfliktu interesów.

?

W prawdziwym życiu

Inna pracownica powiedziała mi, że klient ciągle opowiada jej żarty na tematy
związane z seksem. Nie chce nic na ten temat mówić, aby nie obrazić klienta,
nie ryzykować, że go straci lub że jej rola zostanie przypisana komuś innemu.
Chcę pomóc, ale czy to nie ona powinna coś powiedzieć?
Niekoniecznie. Jeśli Twoja koleżanka czuje się pewnie, powinna powiedzieć
klientowi, że żarty ją obrażają, więc jeśli nie przestanie ich opowiadać, będzie
musiała je zgłosić. Jeśli zachowanie klienta się nie zmieni lub Twoja koleżanka
nie powie o nim nikomu, powinieneś zgłosić tę sytuację w dziale prawnym lub za
pomocą telefonu zaufania ds. etyki. Nie tolerujemy takiego zachowania u nikogo –
u pracowników, klientów czy innych osób.

Podsumowując
•		Doceniaj i szanuj różnorodność
w miejscu pracy.

• Zaangażuj się w dbanie o miejsce
pracy wolne od nękania.

•		Unikaj molestowania seksualnego,

obraźliwych wypowiedzi czy
gestów, a także pokazywania treści
o charakterze seksualnym.
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Ludzie znają nasze dobre imię

Dbamy o naszą
reputację

i szanują je, a także cenią produkty
i usługi, które zapewniamy –
w przypadku każdej interakcji
i transakcji dbamy o reputację,
którą tak trudno było zdobyć.
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Dbamy o bezpieczeństwo
informacji poufnych
Bezpieczeństwo informacji, poufność danych oraz własność
intelektualna (klientów i nasze) są dla nas bardzo ważne.
Posługuj się nimi ostrożnie.
Ochrona poufnych i wrażliwych danych firmy Allegion jest
obowiązkiem każdego pracownika. Zawsze chroń własność
intelektualną i poufne informacje oraz przestrzegaj przepisów
dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych firmy
Allegion. Traktuj wszystkie wrażliwe identyfikowalne osobowo
dane (PII), informacje poufne i własność intelektualną jak swoje
własne, włączając w to dane stron trzecich i konkurencji. Zadbaj
o to, aby chronić identyfikowalne osobowo dane i korzystać z nich,
a także z własności intelektualnej jedynie w celach prowadzenia
działalności, oraz nie ujawniaj ich ani żadnych informacji poufnych
stronom trzecim bez wcześniejszej zgody firmy.
Pracownicy mogą zostać poproszeni o podpisanie umowy
o zachowaniu poufności w celu zapewnienia poufności pewnych
transakcji. Nasza firma rygorystycznie egzekwuje zobowiązania
dotyczące zachowania poufności, a pracownicy mogą zostać
ukarani za naruszenie tych zobowiązań, przy czym kara ta może
obejmować zwolnienie z pracy.
Ostrożnie obchodź się z poufnymi i wrażliwymi danymi oraz
danymi osobowymi, które Ci powierzono. Bądź świadomy, że
międzynarodowe przekazywanie identyfikowalnych osobowo
danych pracowników czy klientów jest ściśle regulowane. Wszelkie
pytania dotyczące przekazywania identyfikowalnych osobowo
danych pracowników czy klientów na poziomie międzynarodowym
należy kierować do inspektora danych osobowych.

16

?

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Podsumowując
Działaj legalnie

•		Korzystaj z oprogramowania zgodnie z licencją.
•		Nie kradnij własności intelektualnej innych osób.
•		Nie zmieniaj ani nie modyfikuj znaków firmowych lub logo
bez zezwolenia.

•		Kontaktuj się z działem komunikacji korporacyjnej

w sprawie pytań dotyczących marki Allegion oraz znaków,
wytycznych i logo innych firm.

Postępuj etycznie

•		Nie korzystaj z nieetycznych praktyk w celu uzyskania
informacji o konkurencji.

•		Nie wykorzystuj informacji o konkurentach w celu

uzyskania nad nimi przewagi w nieuczciwy sposób.

Zachowuj prywatność

•		Chroń własność intelektualną przed jej nieuprawnionym
użyciem.

•		Nie zostawiaj materiałów zawierających własność

intelektualną nieosłoniętych na biurkach lub komputerach.

Dbaj o bezpieczeństwo

•		Zabezpiecz wszystkie papierowe egzemplarze w zamykanych
na klucz szafkach.

•		Nie zapisuj haseł ani nie podawaj ich innym osobom.
•		Kiedy nie używasz komputera, wyloguj się całkowicie.
•		Natychmiast zgłaszaj zgubienie lub kradzież laptopów,

telefonów komórkowych i dokumentów z danymi, korzystając
z następującej ścieżki dostępu: Katalog serwisowy > Usługi
bezpieczeństwa > Dochodzenia dotyczące zgubionych/
skradzionych urządzeń. Skontaktuj się też ze swoim
kierownikiem, głównym inspektorem danych osobowych
i głównym inspektorem ds. bezpieczeństwa informacji,
aby zgłosić to zdarzenie.
Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Własność intelektualna obejmuje:
• Patenty
• Znaki towarowe, w tym nazwy marki i logo
• Prawa autorskie
• Tajemnice handlowe

?

W prawdziwym życiu

Korzystam z laptopa i smartfona poza biurem, aby wykonać wszystkie
zadania. Czasem pracuję przy klientach, dostawcach, gościach i pozostałych
pracownikach. Co powinienem zrobić, aby informacje pozostały bezpieczne?
Skradzione urządzenia elektroniczne są jednym z najpowszechniejszych
przypadków utraty danych poufnych i naruszenia poufności danych. Zawsze
zabezpieczaj i blokuj laptopy i telefony oraz wylogowuj się, kiedy odchodzisz od
komputera. Kiedy podróżujesz, nie zostawiaj laptopa ani telefonu na widoku
w pojeździe. Sprawdź, czy korzystasz z bezpiecznych sieci
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Zabezpieczanie własności firmy
Naszym najważniejszym majątkiem są nasi ludzie, ale istnieją też inne niezwykle ważne
zasoby, które pozwalają nam wykonywać pracę. Zabezpieczenie tej własności nie tylko
zapewnia nam produktywność, lecz także zapewnia przewagę konkurencyjną na rynku.
Korzystaj z naszego majątku w celach biznesowych i chroń go przed niewłaściwym
użyciem, kradzieżą i oszustwem. Nie powinieneś korzystać z niego w celu odniesienia
korzyści finansowej czy na rzecz rodziny, przyjaciół lub innych stron trzecich.

Korzystając z majątku firmy, nie powinieneś spodziewać się żadnej prywatności.
Wszystko, co tworzysz, wysyłasz, otrzymujesz, pobierasz lub przechowujesz na
urządzeniach lub systemach firmy, należy do firmy. Zastrzegamy sobie prawo do
uzyskania dostępu do urządzeń firmy, monitorowania i przeszukiwania ich w zakresie
dozwolonym przez obowiązujące prawo w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony.

Majątek fizyczny, taki jak budynki, sprzęt, pojazdy i narzędzia
Surowce (w tym odpady i przestarzałe materiały)
Sprzęt elektroniczny, w tym nasze telefony i komputery, sprzęt
komputerowy i oprogramowanie, adresy e-mail, pocztę głosową
oraz dostęp do internetu

Podsumowując
Chroń naszą markę

•		Znajdź więcej informacji

•		Kontaktuj się z działem komunikacji

Okazjonalne osobiste użycie elektronicznych urządzeń firmy jest dozwolone, ale
sprawdzaj zasady obowiązujące w Twojej lokalizacji oraz stosuj się do nich. Korzystanie
to nie może nigdy kolidować z pracą Twoją lub innych osób ani naruszać przepisów firmy
czy prawa.

Nazwę i logo firmy Allegion

Zasoby

o strategiach i standardach
naszej marki w tym wykresie.

Odpowiedzialnie korzystaj z własności firmy

Nasza własność obejmuje:

Szanujemy świat wokół nas

korporacyjnej w sprawie pytań
dotyczących marki Allegion.

Chroń naszą własność

•		Zgłaszaj własność lub wyposażenie,
które są niebezpieczne, zniszczone
lub wymagają naprawy.

•		Nie pożyczaj, nie sprzedawaj ani nie
rozdawaj naszej własności, jeśli nie
zostałeś do tego upoważniony.

Chroń nasze systemy

•		Zapewnij fizyczne bezpieczeństwo
sprzętu komputerowego, który Ci
powierzono.

•		Przestrzegaj naszych przepisów

dotyczących komputerów
i sieci w celu zapobiegania
nieuprawnionemu korzystaniu z nich.
Zabezpieczaj swoje hasło (hasła).

Poufne informacje i własność intelektualną
Aktywa finansowe takie jak karty kredytowe, karty P i gotówkę
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

?

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

W prawdziwym życiu

Podczas lunchu przechodziłem obok biurka innej pracownicy i zauważyłem, że
otworzyła stronę internetową, którą uważam za niewłaściwą. Być może jestem
przewrażliwiony. Czy można odwiedzać niewłaściwe strony internetowe, o ile
nie koliduje to z pracą i nie dzielę się nimi z innymi?
Nie. Nasze systemy elektroniczne nie mogą być w żadnym wypadku
wykorzystywane do przeglądania niestosownych witryn czy uzyskiwania
niestosownych informacji. Podziel się swoimi wątpliwościami z kierownikiem,
działem personalnym lub skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki.

19

?

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Unikanie konfliktu interesów
Twoje sprawy czy relacje spoza pracy nie powinny kolidować z Twoją pracą czy być
powodem konfliktu z firmą Allegion. Przykładem może być podjęcie pracy na pół etatu
u konkurencji lub faworyzowanie członka rodziny w przypadku przetargu. Jeśli myślisz,
że mógł zaistnieć konflikt lub jeśli kiedykolwiek nie będziesz mieć co do tego pewności,
natychmiast poinformuj swojego kierownika. Musisz zgłaszać wszystkie faktyczne
lub możliwe konflikty interesów, korzystając z naszego narzędzia online WorkDay.

W prawdziwym życiu

Syn mojego współpracownika został zatrudniony w naszym dziale.
Czy to jest konflikt?
Czasami krewni pracują w tym samym dziale. Musimy wówczas zadbać o to,
aby o płacy, awansie, podwyżkach, ocenach oraz innych sprawach związanych
z zatrudnieniem decydował ktoś niespokrewniony z daną osobą, a sytuacja
była monitorowana. Konflikty mogą pojawić się podczas pracy z małżonkami,
przyjaciółmi czy członkami rodziny i należy je zgłaszać.

20

?

Zasoby

 zy to jest
C
konflikt?

Konflikty pojawiają się, kiedy przedkładasz własne sprawy osobiste, społeczne lub
finansowe nad sprawy biznesowe naszej firmy.

?

Szanujemy świat wokół nas

Zapytaj:
Czy koliduje to z moimi
obowiązkami w firmie Allegion?
Czy korzystam z zasobów i relacji
w firmie Allegion w celu uzyskania
korzyści finansowej?
Czy ktoś inny może uznać tę
sytuację za konflikt?

Czy stoi to w sprzeczności
z interesem firmy Allegion?
Jeśli odpowiedź na którekolwiek
z pytań brzmi „tak” , zatrzymaj się
i poszukaj sposobów na uniknięcie
konfliktu, jeśli jest to możliwe, oraz
poproś o pomoc.

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

?

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

W prawdziwym życiu

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Podsumowując

Zastanawiam się nad podjęciem dodatkowej pracy w restauracji.
Czy jest to dozwolone?
Tak, o ile nie przeszkadza Ci to w wypełnianiu obowiązków w ramach zatrudnienia
w firmie Allegion. Powinieneś przedyskutować to ze swoim kierownikiem i upewnić
się, że Twoje sprawy zewnętrzne (dotyczące pracy, inwestycji czy dostawców) nie
stwarzają konfliktu z firmą Allegion.

Konflikty mogą przybierać
różne formy:

•		Rodzinne i osobiste relacje w firmie
Allegion: nadzorowanie członka
rodziny lub przyjaciela.

•		Sprawy zewnętrzne: bezpośrednie
wspomaganie konkurencji.

•		Możliwości biznesowe:

wykorzystywanie informacji
zdobytych podczas pracy
w Allegion do założenia
konkurencyjnego biznesu.
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Praca z dostawcami
Firma Allegion zaangażowana jest we współpracę z dostawcami, którzy stosują
legalne, etyczne praktyki biznesowe oraz w dbanie o to, by dobór produktów i usług
zależny był od jakości, dostawy, ceny, usług i potrzeb.
Unikaj wszelkich przejawów konfliktu, które mogłyby utrudniać Ci podejmowanie
niezależnych decyzji dotyczących zakupów firmy. Dotyczy to przyjmowania prezentów lub
możliwości rozrywki od dostawcy, ponieważ narusza to nasze przepisy i może być uznane
za łapówkę.

?

W prawdziwym życiu

Dostawca, który stara się o transakcję z firmą Allegion, zaprosił mnie na
wycieczkę, podczas której mamy przedyskutować możliwości współpracy.
Pokryje wszelkie koszty. Czy mogę jechać?
Nie. Mimo że chodzi o zamiar przedyskutowania biznesu, osobie z zewnątrz może
się wydawać, że na skutek tej wycieczki powstał konflikt interesów.
Czy mogę pojechać na konferencję branżową, jeśli dostawca pokrywa koszty
podróży i zakwaterowania?
Opłata za konferencję branżową może zostać uchylona lub opłacona przez
sponsora lub dostawcę, ale nie możesz przyjąć opłaty za transport, zakwaterowanie
ani pokrycia innych kosztów, ponieważ sugerowałoby to coś niewłaściwego.

Chcesz wiedzieć więcej?
Polityka dotycząca zaopatrzenia
Kodeks postępowania partnera biznesowego
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Znajomość zasad dotyczących
prezentów i rozrywki
Podczas gdy prezenty i rozrywka mogą mieć wpływ na umocnienie relacji biznesowych,
istnieje możliwość, że będą one tworzyć potencjalne konflikty. Odnosimy sukces w
interesach dzięki zaletom i wartości naszych produktów i zawieramy nowe transakcje
w zależności od jakości, dostawy, ceny, obsługi i potrzeb.
Dopuszczalne prezenty mają rozsądną wartość, wiążą się z zasadnym celem biznesowym
i są przekazywane rzadko, ale nie w formie gotówki czy jej ekwiwalentu. Podczas gdy
skromne prezenty i możliwość rozrywki – takie jak zaproszenie na lunch biznesowy ze
sprzedawcą – mogą być akceptowalne, musisz mieć świadomość ryzyka.
Zasady dotyczące prezentów są jeszcze surowsze w przypadku urzędników państwowych
(w tym ich rodzin). Nigdy nie przekazuj niczego wartościowego urzędnikowi
państwowemu, nie otrzymawszy wcześniejszego pozwolenia od działu prawnego
czy dyrektora ds. zgodności z przepisami.

?

Unikaj:

W prawdziwym życiu

•		Przesadnych upominków, które

Czy mogę przyjąć od dostawcy posiłek lub bilety na wydarzenie sportowe?
Jeśli idziesz na nie razem z dostawcą, jest to „rozrywka” o charakterze biznesowym.
Mimo że konkretna kwota nie została określona, sprawdź, czy rozrywka ta jest
zgodna z akceptowalnymi praktykami biznesowymi w Twojej branży lub lokalizacji.
Upewnij się też, że sytuacja nie powtarza się zbyt często lub nie ma zbyt szczodrego
charakteru. Jeśli dostawca nie bierze udziału w wydarzeniu razem z Tobą, bilety
zostają uznane za „prezent”, a limit wynosi 50 USD.
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mogą nadwyrężyć zasoby firmy.

•		Nieodpowiednich lub mających
charakter seksualny prezentów
i wydarzeń rozrywkowych.

•		Łapówek lub prezentów, które
mogłyby doprowadzić do
powstania konfliktu.

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

?

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

W prawdziwym życiu

Co jeśli otrzymam prezent, którego wartość przekracza limit określony
w naszych przepisach?
Zwróć prezent i wyjaśnij nasze przepisy. Możesz też skontaktować się z działem
prawnym w celu otrzymania dalszych wskazówek, jeśli zwrócenie prezentu nie jest
możliwe lub mogłoby zakłopotać dawcę.
Czy mogę dawać upominki z logo Allegion?
Ogólnie tak. Takie prezenty jak firmowe długopisy i czapki tworzą świadomość
marki i mogą promować dobre imię firmy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości
dotyczące prezentu, poproś o radę.

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Podsumowując
Znaj znaczenie

•		Prezenty mogą obejmować rzeczy
mające wartość, w tym posiłki,
wino, bilety lub zniżki.

•		Prezent może stanowić łapówkę,
jeśli został podarowany w celu
uzyskania korzyści biznesowej.

Znaj granice

•		Przyjmowanie i otrzymywanie
prezentów musi występować
rzadko. Ich wartość nie może
przekraczać 50 USD.

•		Nie przyjmuj prezentów o łącznej

wartości przekraczającej 200 USD,
które otrzymałeś od tej samej firmy
w okresie do 12 miesięcy.

•		Unikaj prezentów podczas
przetargów.
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Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Odpowiedzialna komunikacja
Jeśli angażujesz się we współpracę z prasą, inwestorami lub w aktywność publiczną,
ważne, aby pamiętać, że to, co powiesz, może mieć globalny wpływ na naszych
pracowników, naszą markę i nasz ostateczny wynik finansowy.

Nie mów niczego w mediach w naszym imieniu, jeśli nie zostałeś
do tego upoważniony
Pracownikom nie wolno odpowiadać na pytania otrzymane bezpośrednio od mediów.
Przekazuj takie prośby do działu komunikacji korporacyjnej. Nigdy nie rozmawiaj z prasą,
inwestorami lub nie mów publicznie o finansach lub decyzjach biznesowych Allegion,
jeśli nie zostałeś do tego upoważniony. Zanim powiesz coś w imieniu firmy Allegion lub
w innym kontekście, upewnij się, że jesteś upoważniony do powiedzenia tego oraz że jest
to zgodne z naszymi przepisami i prawem.

Przekazuj dokumenty prawne
Jeśli otrzymasz dokumenty prawne przeznaczone dla firmy Allegion (takie jak wezwanie
do sądu lub korespondencja urzędowa), natychmiast przekaż je do działu prawnego.
Zgłoś też w dziale prawnym, jeśli kiedykolwiek skontaktuje się z Tobą, formalnie lub
nieformalnie, państwowy przedstawiciel do spraw egzekwowania prawa w kwestii
dotyczącej interesów Allegion.
Zawsze współpracuj z działem prawnym firmy Allegion. Jeśli zostanie Ci zadane pytanie,
odpowiadaj szczerze i dokładnie. Zachowaj dokumenty, które mogą stać się przedmiotem
dochodzenia.

?

W prawdziwym życiu

Reporter skontaktował się ze mną za pośrednictwem mediów
społecznościowych, prosząc o podstawowe informacje o firmie Allegion oraz
pytając o nasze kwartalne zarobki. Czy mogę mu odpowiedzieć?
Nie. Nawet pojedyncze pytania powinny zostać przekierowane do działu komunikacji
korporacyjnej, ponieważ możesz nie znać istotnych faktów. Nawet dokładne
informacje przekazane w nieodpowiednim czasie mogą prowadzić do problemów.
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Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Zachowaj ostrożność w mediach społecznościowych
Media społecznościowe dostarczają nam nowe i ekscytujące sposoby na zaangażowanie
klientów, współpracowników i całego świata – pomagając nam budować i umacniać relacje.
Kiedy korzystasz z mediów społecznościowych, postępuj zgodnie z naszym Kodeksem
i polityką korzystania z mediów społecznościowych.
Popieramy Twoje prawo do publicznych wypowiedzi na temat spraw o publicznym
znaczeniu czy angażowanie się w określone działania związane z warunkami Twojej pracy.
Nic, co zostało zawarte w niniejszym Kodeksie czy w jakimkolwiek z naszych przepisów, nie
ma ograniczać albo zakłócać Twojego prawa do angażowania się we wspólne działania
chronione przez rozdział 7 krajowej Ustawy o relacjach w pracy (National Labor Relations
Act), takie jak dyskusje dotyczące wynagrodzenia, liczby godzin, warunków pracy,
zagrożenia dla zdrowia i kwestii bezpieczeństwa.
Kiedy jednak publikujesz coś w imieniu firmy Allegion, ujawnij swój związek z nią.
Przestrzegaj wszystkie zasady dotyczące poufności oraz komunikacji korporacyjnej
i postępuj zgodnie z naszymi przepisami. W pracy korzystanie z mediów społecznościowych
ograniczaj do minimum.
Nigdy nie korzystaj z mediów społecznościowych w celu prześladowania, onieśmielania
czy dyskryminowania innych pracowników czy konkurencji. Pamiętaj: najpierw pomyśl,
potem publikuj.

?

W prawdziwym życiu

Podsumowując
•		Nigdy nie rozmawiaj z mediami,

inwestorami lub nie mów
publicznie o interesach firmy
Allegion, jeśli nie zostałeś do tego
upoważniony.

•		Podporządkuj się kontrolom firmy
Allegion i pozwól, aby kwestiami
prawnymi zajął się dział prawny.

•		Korzystaj z mediów

społecznościowych
odpowiedzialnie i zawsze pomyśl,
zanim coś opublikujesz.

•		Pracownicy proszeni

o przesłanie relacji/artykułów do
profesjonalnych organizacji/sieci,
które wspominają o Allegion, muszą
uzyskać wcześniejszą zgodę działu
ds. komunikacji.

Znalazłem w internecie negatywną recenzję o jednym z naszych produktów.
Czy mogę na nią odpowiedzieć?
Nie. Jeśli znajdziesz negatywny komentarz online dotyczący produktu firmy
Allegion, nie odpowiadaj. Zamiast tego zgłoś to w dziale ds. komunikacji
korporacyjnej. Komentarze, które publikujesz online – nawet mając dobre chęci –
pozostają na zawsze. Nigdy nie przemawiaj w imieniu firmy Allegion, jeśli nie
zostałeś do tego upoważniony.
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Dbałość o uczciwe
i dokładne dane
Firma Allegion zobowiązuje się do zapewnienia pełnych, prawdziwych, uczciwych
danych na czas w przypadku oświadczeń regulacyjnych oraz naszych oświadczeń
publicznych. Każdy pracownik musi zadbać o atmosferę uczciwości, rzetelności
i integralności.
Mamy obowiązek spełnienia surowych standardów dotyczących trzymania ewidencji
i dokumentów. Nasza ewidencja i dokumenty muszą być dokładne i kompletne pod
każdym względem, a także nie mogą zawierać fałszywych lub wprowadzających
w błąd informacji. Jeśli przygotowujesz publiczne oświadczenia majątkowe, upewnij
się, że informacje są kompletne i dostarczone na czas. Zapewnij spójność dokumentów
firmowych. Niezadbanie o to może prowadzić do naruszeń finansowych i księgowych,
a także narażenia prawnego.
Przestrzegaj naszego harmonogramu dotyczącego zachowywania dokumentów,
decydując o zachowaniu dokumentów lub pozbyciu się ich. Jeśli będziemy musieli
zawiesić ten harmonogram z powodu dochodzenia lub audytu, zostaniesz
poinformowany o „prawnym wstrzymaniu”. Jeśli masz jakiekolwiek pytania,
skontaktuj się ze swoim kierownikiem lub działem prawnym.

?

W prawdziwym życiu

Zauważyłem w dokumentach księgowych kilka pozycji, które nie wydają mi
się właściwe. Mój kierownik poprosił mnie o zniszczenie dokumentów zgodnie
z naszymi przepisami dotyczącymi zachowywania dokumentów, ale wydaje mi
się, że nie powinienem tego robić. Czy powinienem posłuchać kierownika?
Nie. Jeśli uważasz, że w ewidencji pojawił się problem, poinformuj o tym kogoś.
Możesz pomóc nam uniknąć problemów. Nawet jeśli polityka dotycząca
zachowywania dokumentów mówi, że możesz zniszczyć dany dokument, możliwe
jest, że nasza firma będzie chciała przyjrzeć się danemu przypadkowi. Powstrzymaj
się od zniszczenia dokumentu i podziel się wątpliwościami z działem prawnym.
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Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Jeśli jesteś głównym dyrektorem
ds. finansowych, upewnij się,
że Twoi pracownicy posiadają
odpowiednią wiedzę i zasoby
do wykonywania swoich
zadań. Unikaj wywierania
presji na pracowników firmy
w celu wpłynięcia na wyniki
finansowe lub osiągnięcia celów
finansowych. Przede wszystkim
zadbaj o to, aby raporty
i dokumenty były dokładne.

Podsumowując
Bądź uczciwy

•		Zadbaj o to, aby dokumenty
i ewidencja były dokładne
i kompletne.

•		Nigdy nie zapisuj ani nie

dostarczaj nieprawdziwych
lub wprowadzających w błąd
informacji.

Bądź odpowiedzialny

•		Zapoznaj się z naszymi przepisami
dotyczącymi przechowywania
dokumentów i przestrzegaj ich.

•		Stosuj się do nakazów prawnych.
Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Przestrzegamy
prawa

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Chroniąc ludzi i ich majątek,
zobowiązujemy się robić to we
właściwy sposób – dokładamy starań,
aby przestrzegać przepisów krajów,
w których działamy.
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Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Zapobieganie łapownictwu
i korupcji
Firma Allegion pragnie prowadzić interesy w sposób etyczny i zgodnie z prawem.
Zabraniamy dawania lub oferowania wartościowych rzeczy w zamian za korzyść
biznesową. Jako firma światowa postępujemy zgodnie z wymogami amerykańskiej
Ustawy o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym (US Foreign Corrupt
Practices Act) oraz brytyjskiej Ustawy o przeciwdziałaniu łapownictwu (UK Bribery Act)
oraz wszelkimi dodatkowymi przepisami w krajach, w których prowadzimy działalność.
Łapownictwo to wymiana lub oferowanie rzeczy wartościowych w celu wywarcia
niewłaściwego wpływu lub odniesienia korzyści biznesowej. Obejmuje to (ale nie tylko):

•		gotówkę
•		ekwiwalenty bezgotówkowe (takie jak
karty prezentowe)

•		rozrywkę i koszty podróży
•		darowizny
•		oferty pracy

Wygrywaj uczciwie lub odejdź
Jeśli nie jesteś w stanie uzyskać podpisania kontraktu bez zapłacenia łapówki –
bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem strony trzeciej – zgłoś tę sprawę
swojemu kierownikowi oraz dyrektorowi ds. zgodności z przepisami. Zakazujemy
dawania, obiecywania lub oferowania łapówek komukolwiek, włączając to
przedstawicieli rządu oraz osoby prywatne.
Przestrzegaj naszej polityki dotyczącej dawania prezentów oraz bądź szczególnie czujny
podczas kontaktu z urzędnikami państwowymi.

Zachowaj ostrożność podczas kontaktu z partnerami biznesowymi
Nigdy nie korzystaj z pomocy strony trzeciej w celu zrobienia czegoś, czego Allegion zrobić
nie może. Innymi słowy, nigdy nie pozwalaj na to, aby kontrahent, konsultant lub inna
strona trzecia płacili lub oferowali łapówkę w imieniu firmy Allegion. Jeśli uważasz, że
strona trzecia zapłaci łapówkę lub będzie działać w nielegalny lub nieetyczny sposób,
podziel się swoimi wątpliwościami.
Nasze przepisy dotyczące weryfikacji partnerów biznesowych stanowią, że należy
zachować należytą staranność podczas zawierania umów z zewnętrznymi partnerami
biznesowymi. Jeśli strona trzecia prosi o prowizję w gotówce, zgłasza niewyjaśnione
wysokie wydatki w raporcie dotyczącym kosztów, mówi, że pracuje bezpośrednio
dla urzędnika państwowego, aby zawrzeć umowę z Allegion, lub dokonała już kiedyś
oszustwa, jest to znak ostrzegawczy.
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Unikaj płatności ułatwiających załatwienie sprawy i prowadź
dokładną ewidencję.
Firma Allegion nie zezwala na płatności ułatwiające załatwienie sprawy – niewielkie
opłaty za rutynowe działanie urzędowe. Bardzo ważne jest, abyś prowadził rzetelnie księgi
i dokumenty, w których uczciwie określono cel płatności.

?

W prawdziwym życiu

Lokalna szkoła w pobliżu jednego z naszych biur poprosiła o dotację na
naprawę budynku. Odkryłem jednak, że członek zarządu szkoły należy do
rządowego zespołu zamówień w ramach projektu, na który odbywa się przetarg,
a Allegion bierze w nim udział. Czy mogę zalecić dotację?
Nie. Mimo że tego typu darowizny mogą być dozwolone w innych okolicznościach,
tu może zaistnieć problem. Ponieważ członek zarządu jest także osobą decyzyjną
w przypadku przetargu, może to zostać uznane za próbę wywarcia niewłaściwego
wpływu na urzędnika. W tym wypadku musisz uniknąć nawet wrażenia, że
postąpiono niewłaściwie.
Urzędnik portowy w innym kraju poprosił o niewielką wpłatę w wysokości
25 USD w celu „przeprowadzenia produktów przez kontrolę celną”. Nie wydaje
mi się, aby była to standardowa opłata. Czy powinienem zapłacić?
Nie. Jeśli kiedykolwiek zostaniesz poproszony o wpłatę ułatwiającą sprawę – lub
jakąkolwiek inną wpłatę, która Twoim zdaniem stanowi łapówkę – przerwij to,
co robisz, i skontaktuj się ze swoim kierownikiem lub dyrektorem ds. zgodności
z przepisami.
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Współpraca z rządem
Przepisy regulujące współpracę z rządem i przedstawicielami rządu są surowe. Mając do czynienia
z urzędnikami państwowymi, musimy uniknąć choćby pozorów niewłaściwego postępowania.
Chcemy prowadzić uczciwe, przejrzyste interesy z każdym klientem. Zasady dotyczące sprzedaży
na rzecz przedstawicieli, podmiotów i agencji rządowych mogą być dość surowe i obowiązują bez
względu na naszą rolę. Ważne, aby znać wymogi dotyczące umów z rządem, by mieć pewność,
że pomożesz nam w zachowaniu najwyższych standardów.
Jesteśmy też zaangażowani we współpracę podczas dochodzenia rządowego. Jeśli otrzymasz od
rządu prośbę, natychmiast przekaż ją działowi prawnemu. Odpowiadając na zgłoszenie dotyczące
dochodzenia, upewnij się, że dostarczasz kompletne i dokładne informacje. Pamiętaj, że nigdy nie
tolerujemy zemsty na żadnym pracowniku za to, że współpracował podczas rządowego dochodzenia.
Zawsze:

•		Przestrzegaj przepisów
dotyczących procesu
zaopatrzenia.

•		Unikaj zapewniania

przedstawicielowi rządu
jakiejkolwiek wartościowej
rzeczy.

?

•		Przestrzegaj specyfikacji w

•		Zapobiegaj ujawnieniu

•		Przechowuj dokładną

•		Postępuj zgodnie

umowie.

ewidencję, w tym dane
dotyczące kosztów i cen.

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Podsumowując
Współpracując z rządem:

•		Zasięgaj porady.
•		Bądź dokładny.
•		Postępuj zgodnie
z prawem.

materiałów niejawnych.
z ograniczeniami dotyczącymi
zatrudnienia dawnych
pracowników rządowych.

W prawdziwym życiu

W przypadku umowy z rządem musimy przeprowadzić inspekcję dotyczącą
bezpieczeństwa więcej niż jeden raz. Czuję, że to strata czasu i zasobów.
Czy powinienem pominąć inspekcję, aby zaoszczędzić czas i pieniądze?
Nie. Zawsze postępuj zgodnie z warunkami umowy z rządem. Dostarczaj zlecone usługi
i szczegółowo zapisuj czas pracy oraz rodzaj wykonanej pracy.
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Unikanie transakcji typu
insider trading

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Nie handluj istotnymi
informacjami wewnętrznymi.

Ponieważ Allegion jest firmą publiczną, pracownicy i ich rodziny nie mogą handlować
naszymi papierami wartościowymi (w tym udziałami, prawem zakupu i obligacjami),
kiedy posiadają „istotne, niepubliczne informacje”.
Istotne, niepubliczne informacje to informacje niedostępne dla ogółu społeczeństwa,
które rozsądny inwestor uznałby za ważne w przypadku podejmowania decyzji
o inwestycji. Obejmuje to informacje dotyczące zarobków, potencjalnych porozumień
biznesowych, zmian w kadrze kierowniczej lub w strukturze kapitałowej firmy.

Podsumowując
Bądź bezpieczny

Handlowanie takimi informacjami lub polecanie innym dysponowania nimi („tipping”)
narusza prawa dotyczące insider trading i może mieć poważne konsekwencje.
Szczególne zasady obowiązują dyrektorów i dyrektorów generalnych. Upewnij się,
że znasz nasze przepisy.

•		W żaden sposób nie czerp korzyści
z informacji niepublicznych.

•		Nie dziel się istotnymi

informacjami wewnętrznymi
z klientami, konkurencją,
krewnymi lub przyjaciółmi.

Bądź sprytny

?

•		Nie sugeruj innym, że powinni

W prawdziwym życiu

Mój brat zapytał, jak mi idzie w pracy. Opowiedziałem mu nieco o zbliżającym
się zakupie. Powiedziałem mu, że to informacja poufna i aby jej nikomu nie
przekazywał. Czy to dozwolone?
Nie. Dzielenie się niepublicznymi informacjami, takimi jak informacje
o potencjalnym zakupie, może być uznane za „tipping”. Jeśli Twój brat sprzeda tę
informację, obaj możecie zostać oskarżeni o naruszenie praw insider trading.
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handlować papierami
wartościowymi firmy Allegion,
kiedy dysponujesz istotnymi
informacjami wewnętrznymi.

•		Dyskutuj o informacjach

wewnętrznych tylko z tymi
pracownikami, którzy muszą
znać legalne cele biznesowe.

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Przestrzeganie światowych
przepisów handlowych
Większość krajów reguluje handel, na przykład import i eksport towarów. Polityka firmy
Allegion opiera się na pełnej zgodności z regulacjami handlu międzynarodowego.
Prawa handlowe są różne na całym świecie. Firma Allegion przestrzega wszystkich
obowiązujących praw i nie odpowiada na wnioski nawołujące do bojkotu czy innych
restrykcyjnych praktyk handlowych. Nieprzestrzeganie prawa mogłoby być szkodliwe
dla naszego biznesu lub skutkować utratą przywilejów eksportowych.
W przypadku handlu międzynarodowego:

•		Przestrzegaj wszystkich odpowiednich praw związanych z kontrolą importu i eksportu.
•		Znaj przepisy w krajach, w których prowadzimy interesy.
•		Znaj swoich partnerów handlowych (klientów, dostawców itd.) i unikaj podmiotów
lub osób objętych zakazem i znajdujących się w rządowym wykazie osób objętych
ograniczeniami.

•		Unikaj transakcji bezpośrednich lub pośrednich z krajami, wobec których
zastosowano sankcje.

?

W prawdziwym życiu

Mój klient poprosił o świadectwo pochodzenia towaru, który mu sprzedamy,
z umowy o wolnym handlu (FTA). Czy możemy mu dać ten certyfikat?
To zależy. Certyfikat FTA można przekazać tylko wtedy, kiedy zostały spełnione
wszystkie wymogi prawne. Weryfikacja takich umów wymaga wiedzy technicznej
i zastosowania „zasad pochodzenia”, a także zebrania szczegółowej dokumentacji
(takiej jak certyfikaty FTA od dostawców za zakupione części).
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

?

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

W prawdziwym życiu

To zależy. Sankcje handlowe mogą się nieustannie zmieniać. Aby zapewnić
zgodność z najnowszymi przepisami, musimy przeprowadzić selekcję
proponowanej transakcji, korzystając z oprogramowania Amber Road, aby upewnić
się, że nie zawieramy transakcji z podmiotem poddanym ograniczeniom lub krajami,
na które nałożono embargo handlowe. Podczas gdy większość krajów nie jest
poddana całościowemu embargu handlowemu, na określone osoby, firmy lub
branże mogą zostać nałożone sankcje.

Chcesz wiedzieć więcej?
Globalnej zgodności z przepisami handlowymi pod adresem tradecompliance@allegion.
com.

?

Zasoby

Eksport: Przesłanie

Otrzymaliśmy zamówienie od firmy z siedzibą w kraju, wobec którego mogły być
zastosowane sankcje handlowe. Czy możemy przyjąć to zamówienie?
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Szanujemy świat wokół nas

artykułu z jednego kraju do
innego. Może to obejmować
dane przesłane za
pośrednictwem e-maila lub
faksu. Niektóre informacje
mogą być uznane za
wyeksportowane, nawet
jeśli nigdy nie opuszczą
kraju. Na przykład może
tak być w przypadku
pokazania obywatelowi
innego państwa kodu
oprogramowania na
komputerze znajdującym się
w Stanach Zjednoczonych.

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Zapobieganie praniu
brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy oznacza przeniesienie dochodu pochodzącego z przestępstwa,
tak aby ukryć jego pochodzenie lub przeznaczyć legalne środki na cele związane z
przestępczością, w tym terroryzm. Wiedz, kto stoi za transakcjami i upewnij się, że
prowadzisz interesy wyłącznie z cieszącymi się dobrą sławą stronami trzecimi.

W prawdziwym życiu

Nowy klient poprosił mnie o umowę dotyczącą płatności, która obejmuje stronę
trzecią. To nietypowa prośba, ale chcę spełnić oczekiwania klienta.
Co powinienem zrobić?
Obsługa klienta jest ważna, ale musisz zgłaszać podejrzane prośby lub transakcje
w dziale prawnym lub poprzez telefon zaufania ds. etyki. Międzynarodowi brokerzy
finansowi często „piorą” pieniądze uzyskane nielegalnie, kupując towary legalnych
firm i ich dystrybutorów. Mogą im płacić w podejrzany sposób. Zasięgaj porady
w przypadku braku pewności.

Zasoby

Podsumowując

Firma Allegion podejmuje wszelkie rozsądne kroki niezbędne do zapobiegnięcia temu,
by nasze towary i usługi zostały wykorzystane w nielegalny sposób. Jeśli zastanawiasz
się, skąd pochodzą środki finansowe klienta, zachowaj nawet przesadną ostrożność
i to zgłoś.

?

Szanujemy świat wokół nas

•		Co musisz wiedzieć: Poznaj

przepisy dotyczące prania
brudnych pieniędzy. Sporządzaj
raporty transakcji w Stanach
Zjednoczonych na sumę
wynoszącą 10 000 USD lub
więcej, zarówno gotówkowych,
jak i bezgotówkowych.

•		Czuwaj: Bądź świadomy znaków
ostrzegawczych, w tym prób
opłacenia faktur gotówką, próśb
o przesłanie produktów w inne
miejsce niż miejsce płatności
oraz podejrzanych przelewów.

•		Zgłaszaj: Jeśli masz wątpliwości

dotyczące źródła funduszy
klienta, zgłoś je swojemu
kierownikowi, poprzez telefon
zaufania ds. etyki, osobie z działu
prawnego lub dyrektorowi ds.
zgodności z przepisami.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z działem prawnym.
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Uczciwa konkurencja
Firma Allegion nie popiera nielegalnego działania, które hamowałoby handel czy
obejmowało niehonorowe praktyki biznesowe. Zobowiązujemy się też do tego, że
marketing naszych produktów będzie przebiegał w uczciwy i integralny sposób.
Nie chcemy uzyskać przewagi na rynku, stosując oszustwo.

Bądź ostrożny w przypadku konkurencji
Przepisy dotyczące konkurencji i prawa antymonopolowego są złożone i przewidują
surowe kary. Poznaj przepisy w krajach, w których prowadzimy interesy.
Nigdy nie zawieraj umów (ustnych lub na piśmie), aby:

•		Ustalić ceny lub przystać na ustalenie cen bądź innych korzyści, warunków, warunków
sprzedaży konkurencyjnych produktów lub usług.

•		Podzielić lub przydzielić klientów, oferty, rynki lub terytoria dla konkurencyjnych
produktów lub usług.

•		Odmówić sprzedaży konkretnym kupującym lub kupować od konkretnych dostawców.
•		Wymieniać lub otrzymywać niepubliczne informacje o sprzedaży lub cenie.

?

W prawdziwym życiu

Przedstawiciel handlowy konkurencji, którego znam na stopie towarzyskiej,
poprosił mnie podczas konferencji o powstrzymanie się od udziału w przetargu
w przyszłym projekcie, aby on mógł osiągnąć swój kwartalny udział
w sprzedaży. Powiedział, że w zamian może „odwdzięczyć się” przysługą
w kolejnym kwartale. Powiedziałem mu, że to przemyślę. Nie złożyłem oferty.
Czy naruszyłem nasze przepisy?
Tak. Nawet jeśli nie złożyłeś oferty z innych powodów, stworzyłeś pozory
niewłaściwego zachowania. Niepowiadomienie o początkowej prośbie konkurenta
połączone z niezłożeniem oferty wystarczą, aby narazić Cię na odpowiedzialność
prawną. Powinieneś był zakończyć rozmowę w oczywisty sposób i zgłosić tę prośbę.
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Nawet podczas swobodnej
konwersacji może
potencjalnie dojść do
naruszenia prawa. Zachowuj
ostrożność podczas rozmów
z konkurencją. Nigdy nie
dyskutuj o informacjach
wrażliwych ani nie zawieraj
niewłaściwych umów
z konkurencją.

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Uczciwa konkurencja oznacza marketing z uwzględnieniem
integralności
Wszystkie działania marketingowe, reklamowe i promocyjne oraz sprzedaż
muszą być uczciwe. Nigdy nie składaj fałszywych lub wprowadzających w błąd
oświadczeń o naszych produktach ani nie dyskredytuj konkurencji. Kiedy firma
Allegion głosi, że spełnia najwyższe standardy, naprawdę tak jest. Obejmuje to
zgodność ze wszystkimi standardami jakościowymi państwa i firmy.
Zachowaj profesjonalny poziom wszelkich interakcji z klientami, dbaj o szczerość
i traktuj własność klienta z troską. Faktury wystawione klientowi muszą zawsze
być rzetelne.

?

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Podsumowując
Bądź ostrożny

•		Nie rozmawiaj o cenach czy innych

korzyściach, warunkach lub terytoriach
z konkurencją.

•		Unikaj pozorów niewłaściwego
zachowania.

Bądź sprytny

W prawdziwym życiu

Wiem, że konkurencja ma pewne problemy związane z kontrolą jakości
konkurencyjnego produktu. Nie jest to powszechnie znany fakt, ale
dowiedziałem się tego podczas rozmowy ze znajomym, który kiedyś
tam pracował. Powiedziałem o tym potencjalnemu klientowi, a on
niezwłocznie zrobił u nas zamówienie. To było dobre wykorzystanie
analizy konkurencyjności, prawda?
Nieprawda. Firma Allegion zobowiązuje się odnosić sukcesy w interesach
w uczciwy i etyczny sposób. Wyrażanie złej opinii o produktach konkurencji
nigdy nie jest sposobem na uzyskanie korzyści. Zamiast tego sprzedajemy
nasze produkty, podkreślając jakość, wartość i wagę przywiązywaną do
obsługi klienta w przypadku naszej marki.

•		Jeśli dojdzie do drażliwej rozmowy

z konkurencją, na przykład podczas
targów, natychmiast ją zakończ.

•		Jeśli przy rozmowie obecne są inne

osoby, oddal się w oczywisty sposób i daj
grupie do zrozumienia, że nie będziesz
uczestniczyć w dyskusji.

•		Nie upoważniaj klientów do przekazania
informacji o konkurencji w celu
sporządzenia wyceny czy sprzedania
produktów firmy Allegion.

•		Nie przyjmuj fizycznego lub

elektronicznego potwierdzenia informacji
o konkurencji oznaczonych jako poufne
lub zastrzeżone.

Bądź zapobiegawczy

•		Znaj i zrozum nasze przepisy.
•		Zgłaszaj faktyczne lub podejrzewane

naruszenia swojemu kierownikowi,
poprzez telefon zaufania ds. etyki lub
w dziale prawnym.
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Jesteśmy dobrymi sąsiadami
i dobrymi członkami społeczności

Szanujemy świat
wokół nas

korporacyjnej – z ponad
10 000 partnerów dystrybucyjnych
i operacjami w ponad 130 krajach
rozumiemy nasz obowiązek dawania
dobrego przykładu.
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Przestrzeganie praw człowieka
Firma Allegion sprzeciwia się jakiemukolwiek zmuszaniu do pracy, pracy dzieci czy
handlowi ludzkim towarem. Jeśli usłyszysz o zmuszaniu do pracy, pracy dzieci czy handlu
ludzkim towarem w firmie Allegion lub jej łańcuchu dostaw, masz obowiązek zgłosić tę
sytuację swojemu kierownikowi poprzez telefon zaufania ds. etyki lub inne wewnętrzne
źródło.
Publikujemy co roku oświadczenie dotyczące handlu ludźmi, opisując nasze wysiłki w celu
respektowania praw człowieka i zachęcania do transparentności i integralności w naszym
łańcuchu dostaw. Dodatkowo przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów
dotyczących minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami. Promujemy pozyskiwanie
minerałów z obszarów nieobjętych konfliktami i tego samego oczekujemy od naszych
partnerów z łańcucha dostaw.

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Podsumowując
•		Zawsze zgłaszaj swoje podejrzenia
dotyczące wymuszonej pracy,
pracy dzieci lub handlu ludźmi.

•		Nadzoruj właściwe

zaangażowanie partnerów
biznesowych w przepisy firmy
Allegion oraz sprawdzaj,
czy ich wartości są zgodne
z zaangażowaniem firmy Allegion.

Nasi partnerzy biznesowi muszą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania dla
partnerów biznesowych, w którym ściśle zabrania się handlu ludźmi i niewolnictwa.
Firma Allegion obciąży partnerów odpowiedzialnością za ich praktyki biznesowe i będzie
współpracować tylko z partnerami o takich samych standardach dotyczących szacunku
i godności wszystkich ludzi.

?

W prawdziwym życiu

Chcę zaangażować producenta poleconego przez innego pracownika. Podczas
procesu weryfikacji odkryłem, że firma ta ma historię wspierania pracy dzieci
w celu zaoszczędzenia pieniędzy. To było kilka lat temu, a mój współpracownik
mówi mi, że „tej sprawy już nie ma”. Czy zatem mogę uznać, że problemu nie ma?
Nie. Nawet jeśli strona trzecia została polecona, a jej występki należą do
przeszłości, ważne jest, aby zgłaszać nadużycia. Przed podpisaniem umowy
z producentem zasięgnij rady. Współpraca z firmami, które w przeszłości naruszały
prawa człowieka, naraża reputację naszą i naszych ludzi.

Chcesz wiedzieć więcej?
Oświadczenie dotyczące handlu ludźmi
Polityka dotycząca minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami
Kodeks postępowania partnera biznesowego
39
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Wspieramy nasze społeczności

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Sprawdź w swoim lokalnym
biurze, gdzie możesz znaleźć

Allegion nie jest tylko organizacją. To też partner wspólnoty.
Cenimy społeczności, w których żyjemy i pracujemy, oraz pragniemy przyczyniać się do
zmian. Pracownicy firmy Allegion zachęcani są do zaangażowania się w dbanie o to,
by ich społeczności były lepszym miejscem.

sposobność do działania na
rzecz społeczności.

Ważne jest jednak, aby czynności te nie prowadziły do konfliktu z firmą Allegion.
Dodatkowo nie powinieneś wykorzystywać czasu pracy czy zasobów firmy do dalszej
pracy dla społeczności bez wcześniejszej zgody Twojego kierownika.

?

Podsumowując
•		Bądź zaangażowany: Przystąp

W prawdziwym życiu

Mój przyjaciel tworzy organizację charytatywną i chce wydrukować kilka ulotek
na wydarzenie, podczas którego zbierane będą fundusze. To tylko 100 kolorowych
ulotek. Czy mogę wykorzystać do tego drukarkę w moim biurze?
Mimo że firma Allegion jest zaangażowana w pracę na rzecz społeczności,
to działanie oznaczałoby wykorzystanie zasobów firmy i stworzyłoby konflikt
interesów. Takie czynność najlepiej wykonywać w czasie wolnym, korzystając
z własnych zasobów.
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do społeczności i przyczyniaj się
do zmian.

•		Bądź odpowiedzialny:

Unikaj konfliktu interesów.

•		Okazuj szacunek: Bez

pozwolenia nie korzystaj z czasu
pracy ani zasobów firmy.

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Angażowanie się w politykę
Zaangażowanie w sprawy polityczne to długoletnia tradycja, a firma Allegion szanuje
Twoje prawo do uczestnictwa. Ważne jest jednak, aby być odpowiedzialnym wobec
naszej firmy i szanować ją.
Twoje zaangażowanie w politykę dotyczy tylko Ciebie i nie powinieneś okazywać go
w naszym imieniu czy jako pracownik firmy Allegion. Pamiętaj o następujących wymogach.
Jako pracownik firmy Allegion:

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Podsumowując
•		Znaj swoje prawa: Możesz

uczestniczyć w działaniach
politycznych w swoim czasie
wolnym.

•		Znaj swoje ograniczenia:

Nie angażuj firmy Allegion
w swoje starania polityczne.

•		Bez upoważnienia nie angażuj się politycznie ani nie kontaktuj z urzędnikiem
państwowym w imieniu firmy.

•		Nie wykorzystuj czasu pracy lub własności firmy do swoich celów politycznych.
•		Unikaj wywierania wpływu na decyzje dotyczące zaangażowania politycznego innych

•		Wiedz, z kim się kontaktować:

Poradź się przed zastosowaniem
lobbingu.

pracowników w imieniu firmy Allegion.

•		Skonsultuj się z działem prawnym lub dyrektorem ds. zgodności z przepisami, zanim
zaczniesz działać jako urzędnik państwowy lub ubiegać się o urząd.
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Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion
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Dbamy o naszą reputację

Przestrzegamy prawa

Szanujemy świat wokół nas

Zasoby

Zasady dotyczące lobbingu
Firma Allegion może okazjonalnie wziąć udział w debatach politycznych poprzez
lobbing. Jeśli chcesz skontaktować się z urzędnikami państwowymi lub zaangażować się
w starania wywarcia wpływu w kwestiach ustawodawczych czy administracyjnych we
własnym imieniu, najpierw skonsultuj się z działem prawnym, działem ds. komunikacji
korporacyjnej lub dyrektorem ds. zgodności z przepisami.

?

W prawdziwym życiu

Lokalny urzędnik popiera zaproponowaną ustawę, która moim zdaniem może
szkodzić interesom firmy Allegion. Planuję napisać list na papierze firmowym
Allegion, wyrażając swój sprzeciw wobec ustawy. O czym powinienem wiedzieć,
zanim go wyślę?
Nie korzystaj z papieru firmowego Allegion. Mimo że możesz swobodnie angażować
się w działania polityczne w swoim czasie wolnym, nie powinieneś przemawiać
czy lobbować w imieniu firmy Allegion, chyba że zostałeś do tego upoważniony.
Skorzystanie z papieru firmowego sugeruje, że piszesz w imieniu firmy.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się ze swoim kierownikiem lub działem prawnym.
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Wiedz, gdzie się udać,
aby uzyskać wskazówki
dotyczące naszych wartości.

43

?

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion

Przestrzegamy naszego Kodeksu

Promujemy bezpieczne, solidne miejsce pracy

Dbamy o naszą reputację

Zasoby

Zasoby

Jeśli potrzebujesz porady lub chcesz zgłosić wątpliwości, zacznij od swojego
kierownika. Kierownikowi będzie łatwiej zrozumieć sytuację i podjąć
odpowiednie działania.

Lokalne prawo ogranicza korzystanie z naszego telefonu zaufania ds. etyki
przez pracowników w Unii Europejskiej. Wzmianki w Kodeksie, które dotyczą
telefonu zaufania i powiązanych dokumentów oraz kanałów łączności są tu
ograniczone.
Jeśli znajdujesz się na terenie Unii Europejskiej, możesz kontaktować
się z telefonem zaufania przez całą dobę, siedem dni w tygodniu w celu
uzyskania porady w poufny sposób lub po to, żeby zgłosić sytuację
dotyczącą spraw finansowych lub kontroli. Obejmuje to sporne kwestie
księgowe lub audytowe bądź inne kwestie prawne związane z finansami,
księgowością, bankowością lub przeciwdziałaniem łapownictwu.

Zgodnie z europejskimi prawami o ochronie danych osobowych każda osoba
w Unii Europejskiej, która może złożyć raport za pośrednictwem telefonu
zaufania ds. etyki, będzie upoważniona do otrzymania zawiadomienia,
dostępu oraz działania korygującego zgodnie z odpowiednim prawem
dotyczącym ochrony danych osobowych. Obejmuje to prawo do uzyskiwania
informacji na temat stron trzecich, takich jak tożsamość osoby, która
wniosła skargę.
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Zasoby

Informacje kontaktowe

Skontaktuj się z lokalnym parterem biznesowym działu
personalnego: https://allegion.sharepoint.com/grid/
who-we-are/departments/HR/Pages/HR-Ops.aspx

Dział
prawny

Skontaktuj się ze swoim regionalnym ogólnym
radcą prawnym:
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/Legal/Pages/Who-We-Are.aspx

Dyrektor ds.
zgodności z
przepisami

Lokalne prawo może obejmować ograniczenia, które nie pozwolą firmie
odebrać za pośrednictwem telefonu zaufania Twojego raportu dotyczącego
naruszeń spoza obszarów finansowych i kontrolnych.
Podczas gdy pracownicy w Unii Europejskiej nie są zobowiązani do
zgłaszania naruszeń Kodeksu, zachęca się ich do tego. Możesz zgłosić
potencjalne lub faktyczne naruszenie Kodeksu, prawa lub przepisów,
korzystając ze źródeł podanych w Kodeksie. Zachęcamy do podania swojego
nazwiska podczas zgłaszania sprawy, ponieważ ułatwi to naszej firmie
dochodzenie.

Szanujemy świat wokół nas

Dział
personalny

Jeśli nie czujesz się swobodnie podczas rozmowy z kierownikiem lub
zgłosiłeś mu wątpliwości, ale czujesz, że problem nie został rozwiązany,
zgłoś się do lokalnego kierownictwa lub jednego z poniższych źródeł.

* Specjalna notatka dla pracowników z Unii Europejskiej

Przestrzegamy prawa

Telefon
zaufania
ds. etyki
(Ethics
Helpline)*

EthicsandCompliance@allegion.com
Pracownicy mogą zgłaszać wątpliwości
(anonimowo i we własnym imieniu) na piśmie do
Chief Compliance Officer
Allegion plc
11819 N. Pennsylvania Street
Carmel, Indiana 46032
United States of America

w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie:
Zadzwoń pod bezpłatny numer: 800-461-9330

W przypadku innych krajów odwiedź witrynę:
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/Legal/Pages/Ethics-Compliance.aspx
Możesz też złożyć raport online:
www.allegion.com/helpline

Skontaktuj się z telefonem zaufania ds. etyki w Allegion
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