
 

POLITYKA JAKOŚCI  

DEKLARACJA DYREKCJI PIMR 

  
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych działając jako instytut badawczy, uważa jakość i przydatność prac 
badawczych za fundament swojej działalności. 

Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych PIMR funkcjonuje w oparciu o wdrożony system zarządzania, 
opisany w niniejszej Księdze Jakości, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

Celami strategicznymi systemu zarządzania Laboratorium są: 
- zapewnienie wysokiej i gwarantowanej jakości oraz wiarygodności i przydatności usług badawczych, 
- osiągnięcie pełnego zaufania Klientów i spełnienia ich oczekiwań, 
- aktywne reagowanie na potrzeby Klientów, 
- zapewnienie niezależności i bezstronności na wszystkich poziomach działania Laboratorium, 
- ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i kompetencji Laboratorium. 

Cele te osiągane są przez: 
- dostęp do najnowszej wiedzy i wykorzystywanie efektywnych sposobów komunikacji z krajowymi  

i zagranicznymi organizacjami, w celu zapewnienia niezbędnej wiedzy specjalistycznej, 
- rozwój i doskonalenie organizacji, systemu zarządzania i kompetencji technicznych, w tym: metod 

badawczych, personelu i wyposażenia, 
- dobrą praktykę profesjonalną, 
- przestrzeganie ustalonych procedur i systemu zarządzania oraz wymagań norm, 
- współpracę z Klientami, prowadzoną w sposób nienaruszający zasad bezstronności, zachowania 

poufności i ochrony praw własności Klientów, zapewniający realizację ich wymagań i potrzeb, 
- zatrudnianie personelu o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, wspieranie jego inicjatyw oraz 

zapewnienie satysfakcji z wykonywanej pracy poprzez prowadzenie skutecznego systemu monitorowania 
oraz stałe podnoszenie kwalifikacji, 

- stosowanie odpowiedniego i nowoczesnego wyposażenia, 
- zaangażowanie kierownictwa w procesy ciągłego doskonalenia. 

Podczas corocznego przeglądu zarządzania powyższe cele są przeglądane, ustalane są cele operacyjne  
i zadania, a także oceniana jest skuteczność działań jakościowych i realizacja wyznaczonych zadań. Podczas 
planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania utrzymywana jest integralność systemu zarządzania. 

Za politykę jakości odpowiedzialny jest Dyrektor PIMR. 
Za realizację polityki jakości w Laboratorium wykonawczo odpowiedzialny jest Kierownik Laboratorium. 
Za system zarządzania w Laboratorium odpowiedzialny jest Kierownik d/s Systemu Jakości. 

Kierownictwo PIMR deklaracją niniejszą zapewnia, że Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie: nie 
podlega żadnym naciskom i wpływom finansowym lub innym, zewnętrznym i wewnętrznym, mogącym 
wpłynąć na wydawany przez nie osąd techniczny; przebieg i wyniki badań. Wynagrodzenie personelu 
badawczego jest niezależne bezpośrednio od liczby wykonywanych badań, ani od ich wyników. 

Cały personel Laboratorium zna i stosuje politykę i procedury zawarte w Księdze Jakości i związanych z nią 
dokumentach. W Laboratorium są ustanowione właściwe procesy komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. 
Kierownictwo PIMR deklaruje jednocześnie, że dokłada wszelkich starań oraz zapewnia środki niezbędne do 
pełnej realizacji powyższej polityki jakości i działalności Laboratorium. 
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