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POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

Głównym zakresem działalności Geo Ingenieurservice Polska Sp. z o.o. są badania hydrograficzne  

i geofizyczne prowadzone na pełnym morzu, w strefie przybrzeżnej oraz na wodach śródlądowych. 

Realizujemy także usługi z zakresu geologii morskiej, geodezji inżynieryjnej oraz klasycznej.  

Głównym celem wszystkich naszych projektów, niezależnie od ich wielkości, dla stałych jak  

i nowych Klientów, jest zaangażowanie oraz elastyczne dobranie techniki pomiarowej, co pozwala na 

efektywne zrealizowanie powierzonych nam prac. Cechuje nas rzetelność oraz dokładność 

dostarczanych przez nas produktów, a pasja z jaką działamy jest najlepszym gwarantem naszej 

skuteczności. 

Geo Ingenieurservice Polska Sp. z o.o., dąży do: 

▪ stałego rozwoju i jakości świadczonych usług, 

▪ zapewnienia wysokiej pozycji Spółki na rynku,  

▪ stałego rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy,  

▪ ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Aby to osiągnąć działalność Geo Ingenieurservice Polska Sp. z o.o. została objęta Zintegrowanym 

Systemem Zarządzania, którego integralną część stanowi: 

▪ System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, 

▪ System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-EN ISO 45001:2018, 

▪ System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015. 

Geo Ingenieurservice Polska Sp. z o.o wypełnia założenia niniejszej polityki m.in. poprzez: 

▪ zapewnienie spełnienia mających zastosowanie wymagań, w tym wymagań z zakresu BHP  

i ochrony środowiska,  

▪ eliminowanie zagrożeń oraz ograniczania ryzyk dotyczących BHP, 

▪ zagwarantowania konsultacji i współudziału pracowników i ich przedstawiciela w kluczowych 

tematach wpływających na bezpieczeństwo pracy, 

▪ doskonalenie umiejętności pracowników, utrzymanie wysokiego poziomu kwalifikacji 

pracowników w zakresie BHP oraz propagowanie wśród pracowników zachowań 

proekologicznych, 

▪ ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  

Zarząd Geo Ingenieurservice Polska Sp. z o.o. zapewnia odpowiednie zasoby i środki do wdrożenia oraz 

utrzymania niniejszej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.   

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została zatwierdzana przez Prezesa Zarządu 

Geo Ingenieurservice Polska Sp. z o.o., jest ogólnie dostępna i znana pracownikom oraz innym osobom 

pracującym na rzecz Spółki. 
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