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POLITYKA HSEQ TEKNOS GROUP 

(H) Health, (S) Safety, (E) Environment, (Q) Quality 

Zdrowie, Bezpieczeństwo, Środowisko, Jakość 

Polityka HSEQ Grupy Teknos opisuje nasze zaangażowanie w sprawy zdrowia, bezpieczeństwa, 
środowiska i jakości. Zakres polityki obejmuje rozwój produktów, łańcuch dostaw oraz sprzedaż farb, powłok 
i powiązanych usług. Śledzimy to we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. 
 
To oznacza następujące działania: 
• Zawsze przestrzegamy przepisów prawa, regulacji, standardów, naszego Kodeksu Postępowania, a 
także innych wymagań określonych przez nas zainteresowanych stron i najlepszych praktyk branżowych 
• Preferujemy zrównoważone rozwiązania we wszystkich naszych działaniach 
• Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszego sposobu pracy. 
• Naszym celem jest zero wypadków. 
• Komunikujemy nasze problemy z HSEQ pracownikom i innym zainteresowanym stronom 
• Oczekujemy od naszych dostawców i podwykonawców zobowiązania do przestrzegania naszego 
Kodeksu postępowania dostawców. 
• Najwyższe kierownictwo co roku dokonuje przeglądu tej polityki. 
• Kierownictwo kraju jest odpowiedzialne za wdrożenie i zgodność z niniejszą polityką. 
• Polityka jest dostępna dla zainteresowanych stron. 
 
NASZA WIZJA – być dostawcą zrównoważonych rozwiązań w zakresie powłok blisko klientów 
NASZE WARTOŚCI - kreatywność, wytrwałość i uczciwość 

 
BEZPIECZEŃSTWO W PRACY - MIEJSCE PRACY BEZ WYPADKÓW I OBRAŻEŃ  
Bezpieczeństwo to odpowiedzialność każdego z nas. Ryzyko wypadków i urazów zmniejsza się poprzez 
ciągłą ocenę czynności wykonywanych w pracy. Celem jest jak najszybsze zminimalizowanie potencjalnych 
zagrożeń. Wykorzystujemy nasze wytyczne i kompetencje naszego personelu, aby identyfikować i 
minimalizować ryzyko i zagrożenia. Zawsze pamiętamy - BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM. 
 

ŚRODOWISKO – ODPOWIEDZIALNY ŁAŃCUCH DOSTAW 

Stale inwestujemy w nasze zakłady produkcyjne, wdrażamy LEAN w całej firmie i poszukujemy 

innowacyjnych technologii, aby zminimalizować wpływ naszej działalności i działań na środowisko. 

Intensywnie inwestujemy w badania i rozwój oraz analizujemy wpływ cyklu życia i opracowujemy innowacyjne 

produkty, które są trwalsze i zrównoważone. Prowadzimy naszych klientów do dokonywania 

odpowiedzialnych wyborów. 

 

JAKOŚĆ - NASZE ZAANGAŻOWANIE W CIĄGŁE DOSKONALENIE 

Systematycznie prowadzimy projekty doskonalenia, aby uczyć się i ulepszać procesy we wszystkich krajach 

i funkcjach, rozwijając naszą wiedzę i doświadczenie. Gwarantujemy naszym klientom określoną jakość 



poprzez systematyczne zapewnianie jakości. Monitorujemy i mierzymy oczekiwania naszych klientów, 

pracowników i innych zainteresowanych stron, aby poprawić naszą wydajność. Pracownicy przyczyniają się 

do rozwoju działalności i są zachęcani do zgłaszania obserwacji i propozycji ulepszeń. 

 

 

 

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER 

 


