Kodeks Postępowania Partnerów Biznesowych
Firma Lennox International Inc. i jej filie (łącznie zwane „Lennox”) z dumą prowadzą
działalność na fundamentach rzetelności i najwyższych standardów etyki zawodowej – postępują
tak konsekwentnie od 1895 roku. Nasz Kodeks Postępowania w Biznesie zawiera trzy
podstawowe wartości, na których zbudowane jest nasze bogate dziedzictwo i zróżnicowana
kultura: rzetelność, szacunek i doskonałość. Te podstawowe wartości są dla nas wszystkich
wspólne i jednoczą nasz zespół na całym świecie.
Lennox docenia partnerskie stosunki z cieszącymi się dobrą opinią i posiadającymi odpowiednie
kwalifikacje podwykonawcami, pracownikami tymczasowymi, konsultantami, handlowcami i
dostawcami (łącznie zwanymi „partnerami biznesowymi”). Staramy się budować stosunki z
etycznymi partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze podstawowe wartości, a także
wymagamy od nich, aby szanowali te wartości i postępowali zgodnie z nimi. Jest to warunek
współpracy z Lennox.

Podstawowe wartości Lennox: rzetelność, szacunek i
doskonałość
1. Rzetelność – postępujemy w sposób uczciwy i prostolinijny
a. Komunikujemy się w sposób uczciwy i otwarty
b. Prowadzimy prawidłowo księgi i ewidencję oraz ogłaszamy zgodne ze stanem
faktycznym komunikaty publiczne
c. Chronimy majątek Lennox
d. We wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, przestrzegamy przepisów
prawa, w tym:
i.

antykorupcyjnych

ii.

dotyczących inwestowania w oparciu o informacje niepubliczne

iii.

antymonopolowych i dotyczących konkurencji

e. Chronimy poufne informacje Lennox
f.

Szanujemy cudze poufne informacje

g. Unikamy konfliktu interesów

2. Szacunek – szanujemy naszych pracowników, klientów, dostawców,
konkurencję oraz społeczności
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a. Postępujemy uczciwie z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami i konkurencją
b. We wszystkim, co robimy, zwracamy uwagę na bezpieczeństwo
c. Dbamy, by miejsce pracy było wolne od nękania i dyskryminacji
d. Sprzyjamy zaangażowaniu pracowników
e. Jesteśmy otwarci na różnorodność i odmienność
f. Chronimy środowisko
g. Respektujemy proces polityczny

3. Doskonałość – cenimy wysoką efektywność oraz jakość produktów i usług
a. Zapewniamy odpowiednie warunki do działania
b. Dbamy o sprzyjające zaangażowaniu środowisko pracy
c. Projektujemy, wytwarzamy i rozprowadzamy wysokiej jakości produkty i usługi
d. Cenimy nowatorstwo i ustawiczny rozwój

Zgłaszanie domniemanych naruszeń Kodeksu i innych kwestii etycznych
Jeżeli uważasz, że pracownik lub partner biznesowy Lennox narusza odnośne prawo lub nie
postępuje zgodnie z podstawowymi wartościami Lennox albo jeżeli masz pytania dotyczące tego
jak najlepiej postąpić w konkretnej sytuacji, masz obowiązek zgłoszenia sprawy:
• członkowi działu kadr Lennox
• członkowi działu prawnego Lennox lub
• do Biura Etyki i Praworządności, tel. 1-972-497-7500 lub
compliance@lennoxintl.com
Można także składać zgłoszenia ANONIMOWO dzwoniąc na bezpłatną, czynną całą dobę
infolinię etyczną Lennox pod nr 1-855-LII-ETHICS (1-855-544-3844) lub online na stronie
https://www.tnwgrc.com/lennox/.
Lennox nie pozwoli na działania odwetowe w stosunku do pracownika lub partnera
biznesowego, który zgłosi stwierdzone lub podejrzewane uchybienia.
Prosimy złożyć poniżej podpis potwierdzający otrzymanie i zobowiązanie do stosowania się do
Kodeksu Postępowania Partnerów Biznesowych Lennox.
____________________________
Partner biznesowy

________________________
Data
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Data: Jan. 8, 2014

Bezpłatne numery zagraniczne infolinii etyki:
MOŻESZ ZACHOWAĆ ANONIMOWOŚĆ
COUNTRY/CC
Australia (AU)
Belgium (BG)
Brazil
Canada
China (C4)
Czech Republic (CK)
France (FR)
Germany (GE)
India
Indonesia
Mexico
Netherlands
New Zealand (NZ)
Poland
Portugal
Russia
Moscow
outside Moscow
St. Petersburg
outside St. Petersburg
Singapore (S1)
Slovakia
Spain
Ukraine
United Kingdom (UK)
United States (US)
Covers North America, Hawaii,
and Alaska

Number
1‐800‐28‐4870
0800‐7‐8232
0800‐892‐1645
800‐745‐2382
North: 10‐800‐711‐1112
South: 10‐800‐110‐1036
800‐142‐728
0800‐91‐8641
0800‐181‐4361
000‐117 then 866‐203‐2294
001‐1‐803‐1‐002‐0538
001‐866‐203‐2294
0800‐022‐9111 then dial 0866‐203‐2294
0800‐452‐476
0‐0‐800‐111‐1952
800‐8‐11306
8^10‐800‐110‐1011 then dial 866‐203‐2294
363‐2400 then dial 866‐203‐2294
8^495‐363‐2400 then dial 866‐203‐2294
363‐2400 then dial 866‐203‐2294
8^812‐363‐2400 then dial 866‐203‐2294
800‐110‐1877
00‐1‐800‐745‐2382
900‐99‐1261
0^00‐11 then 866‐203‐2294
0808‐234‐5989
855‐LII‐ETHICS (855‐544‐3844) or 800‐745‐2382

The mark "^" appearing in some codes means "await second dial tone".

