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POLITYKA JAKOŚCI 

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 oraz 

zapewnienia wysokiej pozycji Spółki na rynku. Elementem strategii działalności firmy jest utrzymanie  

i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, którego integralną częścią jest System 

Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015. 

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

▪ zapewnienie spełnienia mających zastosowanie wymagań, zwłaszcza wymagań 

zamawiającego, 

▪ pomoc w doborze optymalnych dla zamawiającego rozwiązań oraz rzetelne 

i kompleksowe realizowanie zleconych prac, 

▪ zapewnienie wykwalifikowanego personelu z certyfikacją offshore do zadań w obszarze 

hydrografii i pomiarów geodezyjnych, 

▪ zapewnienie specjalistycznej floty statków badawczych wyposażonych w najnowszy sprzęt 

pomiarowy,  

▪ wdrażanie nowych technologii, stałe podnoszenie jakości sprzętów pomiarowych, 

▪ kształtowanie postawy poczucia osobistej odpowiedzialności wszystkich pracowników za 

jakość świadczonych usług, 

▪ doskonalenie umiejętności pracowników, 

▪ ciągle doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i działania firmy. 

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

utrzymania niniejszej Polityki Jakości.  

Niniejsza Polityka Jakości 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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