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POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
PN-EN ISO 9001:2015 ORAZ PN-EN ISO 14001:2015 

 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Techniczne GRAW jest członkiem grupy Goldschmidt.  GRAW  jest 
producentem urządzeń oraz systemów do pomiaru geometrii torów, szyn i rozjazdów oraz kół taboru  
 i zestawów kołowych. 
 
Celem naszej firmy jest dostarczanie Klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie technologii 
pomiarowych,  wysokiej jakości przyrządów pomiarowych oraz przyjaznych dla użytkownika  systemów 
do analizy danych. 
Prowadząc działalność chcemy niwelować  negatywne oddziaływanie  na środowisko naturalne. 
 
Zadowolenie Klienta oraz dbałość o środowisko jest warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz 
rozwoju jakościowego i technologicznego naszej firmy.  
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania P.U.T. GRAW  jest zgodna z polityką grupy Goldschmidt  
i opiera się na najlepszej eksperckiej wiedzy i doświadczeniu w stosowaniu  technologii pomiarowych.  

Politykę  realizujemy poprzez: 

• stały rozwój kompetencji zawodowych pracowników  

• podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie 
jakości i środowiska 

• monitorowanie i ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów do środowiska poprzez prowadzoną 
gospodarkę odpadową oraz zapobieganie powstawania potencjalnych zagrożeń dla środowiska 

• zatrudnianie najlepszych specjalistów  

• stałe poszerzanie oferty najnowocześniejszych rozwiązań pomiarowych  

• spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności w tym wymagań klienta, wymagań przepisów 
prawnych oraz innych wymagań normatywnych 

• stały nadzór nad dostawcami i podwykonawcami pod kątem określonych wymagań ZSZ 
Zobowiązujemy się doskonalić Zintegrowany System Zarządzania  ISO 9001:2015 oraz ISO 14001 
tak, by spełniać oczekiwania naszych klientów oraz zapewnić odpowiednie zasoby  i środki 
umożliwiające realizację niniejszej polityki ZSZ i wyznaczonych celów. 

Wszyscy pracownicy oraz współpracownicy  P.U.T GRAW znają i są zobowiązani do stosowania  niniejszej 
polityki oraz zasad zawartych w Księdze Jakości, procedurach i towarzyszącej dokumentacji.  
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