
O nas

TÜV Rheinland jest wiod¹c¹, miêdzynarodow¹ organizacj¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi 

techniczne. Naszym celem jest bycie najlepszym na œwiecie, niezale¿nym  dostawc¹ 

us³ug w zakresie badañ, inspekcji, certyfikacji, konsultacji i szkoleñ.  

Nasza odpowiedzialnoœæ: Troska o bezpieczeñstwo ¿ycia

Od 1872 roku  rozwijamy rozwi¹zania  zapewnianiaj¹ce bezpieczeñstwo, jakoœæ

i ekonomiczn¹ wydajnoœæ we wzajemnym oddzia³ywaniu pomiêdzy cz³owiekiem, 

technologi¹ i œrodowiskiem. Wierzymy, ¿e spo³eczny i technologiczny postêp s¹ 

nierozerwalnie ze sob¹ powi¹zane.

Nasza misja: Przyczyniamy siê do sukcesu naszych Klientów

Bezpieczeñstwo, jakoœæ, zdrowie, wydajnoœæ i postêpowanie zgodne z prawem 

s¹ wynikiem naszej wspólnej pracy, œwiadczenie us³ug to nasz cel; ekonomiczna 

wydajnoœæ jest nasz¹ misj¹, a  najwiêksz¹ motywacj¹ jest satysfakcja Klienta. 

Wszystko to znajduje  zastosowanie w naszym dzia³aniu, zarówno na rynkach 

lokalnych, jak i globalnym. 

Niezale¿nie, neutralnie i kompetentnie, tak TÜV Rheinland pomaga w kreowaniu 

przysz³oœci, która w najwa¿niejszych kwestiach spe³ni potrzeby ludzi i œrodowiska. 

Nasz¹ prac¹ przyczyniamy siê do wiêkszego sukcesu naszych  Klientów.  

Nasze wartoœci, nasza kultura

Nasza reputacja i zaufanie Klientów s¹ warunkiem naszego sukcesu. Kompetencja, 

wiarygodnoœæ, nieprzekupnoœæ, niezale¿noœæ i otwartoœæ s¹ wartoœciami, które 

definiuj¹ nasz¹ pracê. Nasza kultura korporacyjna jest oparta na otwartoœci 

i szacunku. Ka¿dy pracownik podziela nasze korporacyjne wartoœci i funkcjonuje 

jako cz³onek globalnej rodziny TÜV Rheinland. Pracujemy ponad granicami 

organizacyjnymi i narodowymi, zarówno na rzecz  naszych Klientów, jak 

i zrównowa¿onego, przynosz¹cego korzyœci rozwoju  TÜV Rheinland. Dobro 

ca³ej firmy jest zawsze ponad interesem jednostki. 

Jesteœmy rozpoznawani dziêki naszej specjalistycznej wiedzy, pasji, zdolnoœci 

uczenia siê, osi¹gniêciom, neutralnoœci, a tak¿e transparentnoœci dzia³añ. 

Szacunek i tolerancja s¹ fundamentami naszej kultury korporacyjnej. 

Wspieramy miêdzynarodow¹ ekspansjê naszych Klientów i dzia³amy 

jako firma o zasiêgu globalnym.

Pracownicy i przywództwo

Nasi pracownicy s¹ nasz¹ si³¹. Cenimy wspó³pracê zespo³ow¹, zapewniamy 

œrodowisko pracy oparte na wyzwaniach i wsparciu, które równoczeœnie promuje 

ci¹g³y rozwój osobisty i zawodowy. Zachêcamy naszych pracowników do orientacji 

na wydajnoœci, doceniamy j¹, a tak¿e wspieramy osobiste inicjatywy. Pragniemy 

mieæ mo¿liwie najlepszy zespó³ i promowaæ d³ugoterminowe zaanga¿owanie 

naszych pracowników. Dlatego w sposób trwa³y zapewniamy wiedzê technologiczn¹ 

i wzrost wiedzy specjalistycznej. Kadra zarz¹dzaj¹ca w TÜV Rheinland dzia³a jako 

wzór do naœladowania i motywuje pracowników poprzez swoje osobiste 

zaanga¿owanie, oddanie oraz znakomite zdolnoœci komunikacyjne.  

Nasza droga, nasza niezale¿noœæ

Nasze us³ugi i oferowane rozwi¹zania charakteryzuje  zorientowanie na Klienta. 

Zadowolenie Klienta wynika z ekonomicznej wartoœci dodanej, jak¹ zapewniaj¹  

nasze us³ugi. Nasze dzia³ania, dopasowane do potrzeb Klientów i rynków, s¹ zawsze 

prowadzone zgodnie z naszymi korporacyjnymi wartoœciami. Specjalizujemy siê 

w przekszta³caniu innowacyjnych koncepcji w rozwi¹zania, które daj¹ wartoœæ 

dodan¹. 

To wzmacnia nasz¹ pozycjê konkurencyjn¹, nasze osi¹gniêcia i niezale¿noœæ, a tak¿e  

zapewnia miejsca  pracy oraz ci¹g³y wzrost. Bezustannie  d¹¿ymy do podniesienia  

efektywnoœci naszej organizacji i naszych procesów. Co wiêcej, jakoœæ i dok³adnoœæ 

pracy  s¹ naszymi g³ównymi priorytetami. Anga¿uj¹c siê zarówno w technologiczne 

innowacje jak i ekonomiczny rozwój, mo¿emy odegraæ znacz¹c¹ rolê w ich 

kszta³towaniu. Zgodnie z nasz¹ misj¹ promujemy wysok¹ jakoœæ, bezpieczeñstwo

i wydajnoœæ ekonomiczn¹, gdzie cz³owiek, technologia oraz œrodowisko wzajemnie 

na siebie oddzia³uj¹.
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