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2  POLITYKA JAKOŚCI 
Kierownik Katedry Inżynierii Komunikacyjnej  deklaruje pełne zaangażowanie w tworzenie, 
utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Laboratorium Materiałów Drogowych 
Katedry Inżynierii Komunikacyjnej. 

Laboratorium Materiałów Drogowych Katedry Inżynierii Komunikacyjnej posiada warunki do 
prowadzenia badań w sposób kompetentny, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 
17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcujących z poprawkami Ap1:2007 oraz AC:2007 oraz jednostki akredytującej. 

Głównym celem Laboratorium Materiałów Drogowych Katedry Inżynierii Komunikacyjnej 
dotyczącym jakości jest spełnianie potrzeb i wymagań Klienta poprzez wykonywanie badań 
zgodnie z dobrą, profesjonalną praktyką zapewniając wysoki poziom świadczonych usług. 
Prowadzone badania spełniają wymogi prawne, norm badawczych oraz inne wymagania 
określone przez Klienta. 
Realizacja powyższego celu jest możliwa poprzez odpowiedni dobór metod badawczych, 
używanie wyposażenia pomiarowego i badawczego spełniającego wymagania norm 
badawczych, jak również doświadczenie i odpowiednie szkolenia personelu, podnoszące 
jego  kwalifikacje. 

Laboratorium Materiałów Drogowych Katedry Inżynierii Komunikacyjnej gwarantuje 
rzetelność swej pracy, wiarygodność wyników badań, a także poufność i ochronę praw 
własności Klienta. 

Laboratorium Materiałów Drogowych Katedry Inżynierii Komunikacyjnej zapewnia 
bezstronność i niezależność w zakresie wykonywania i dokumentowania badań, a w 
szczególności od jakichkolwiek nacisków handlowych, finansowych oraz innych, które 
mogłyby wpływać na wyniki badań. 

Kierownik Katedry Inżynierii Komunikacyjnej deklaruje aktywne zaangażowanie w ciągłe 
doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Laboratorium Materiałów Drogowych 
Katedry Inżynierii Komunikacyjnej poprzez zapewnianie odpowiednich warunków, środków 
oraz odpowiednie procesy komunikacyjne. Ponadto zobowiązuje wszystkich pracowników 
objętych Systemem Zarządzania do zachowywania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 
17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcujących z poprawkami Ap1:2007 oraz AC:2007 oraz ciągłego doskonalenia 
skuteczności Systemu Zarządzania.  

Pracownicy Laboratorium Materiałów Drogowych Katedry Inżynierii Komunikacyjnej 
zaznajomieni są z Polityką Jakości i dokumentacją Systemu Zarządzania i stosują zasady z 
nich wynikające. 
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