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Polityka Jako§ci i Bezpiecze丘stwa Informacji

Pomorskiego O§rodka Ruchu Drogowego w Gda血sku
Pomorski O§rodek Ruchu Drogowego w Gda丘sku jest samorzadowa wojew6dzka osoba prawna
POWOlana do fealizacji zada丘ustawowych oraz statutowych na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym

OraZ Ustawy o kierujacych pojazdaml POd nadzorem Zarzadu Wojew6dztwa Pomorskiego.
Pomorski O§rodek Ruchu DfOgOWegO realizuje nasteDujace usfud i zada虹ia:
"

prowadzenie egzamin6w na wszystkie kategorie prawa jazdy,

O prowadzenie tematycznych szkole丘

dla os6b zdobywajacych nowe uprawnienia lub poszerzajacych

dotychczasowe kwali剣iaCje zawodowe,

細

"
〃

prowadzenie tematycznych szkole丘lndywidualnych w miare potrzeb zghaszanych przez klient6w,

organizowanie zawod6w i event6w w O;rodku Doskonalenia Techniki Jazdy,
fealizacja zada丘w celu poprawy bezpleCZe丘stwa ruchu drogowego.

W dziaralno§ci naszej wyznaczamy sobie n/w cele:
●

profesjonaln包i fZeteln雀wsp6中ace z klientami w zakresie ;wiadczonych usfug, W tym bezpleCZne,
SPfaWne i przylaZne PrOWadzenie/ egZamin6w;∴rZetelne prowadzenie szkole丘

oraz skuteczne

PfOPagOWanie zasad bezpleCZnegO funkcjonowania w ruchu drogowym, takZe wSr6d najmfodszych
uczestnik6w ruchu drogowego,
"

staIe podnoszenie jakoSci oferowanych usfug i kompleksowa ich realizacJe,

"

zaspokajaflie potrzeb i oczekiwa丘

klient6w, PrZy r6wnoczesnym spehaieniu zada丘

wynikaj卸ych

Z Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o kierujacych pojazdami,
S monitorowanie i analiza skarg klient6w,

S

紳emienie lnt讐微ho布po4ho諦om

訪∬松no諦po高宏易のル方prそeそnのi砂bmaクi・

Cele realizowa6 bedziemy poprzez:
● inwestowanie w rozwo) ZaWOdowy pracownik6w oraz∴rOZW6j i utrzymanie infrastruktury oSrodka na

WySOkim poziomle,
●

postepowanie pracownik6w o諒odka zgodnie z "Kodeksem etycznego postepowania pfaCOWnika,,,

●

徴証iakmiクniep徹0miんm砂塵no丘ipo∫iaみろルカiゆma〆i a懲a神妙anie i訪紗o高畑ne i砂maみ

●

rzetelna i profesjonalna obsIuge klienta,

O prowadzenie dziala丘marketingowych w celu pozyskania klient6w,

● id脇妨ん妙anie梁哲卿をe誘物po∫ia易の〃信毎)ma宅がo筋そpO短夜02クanie d尋aiaあそ徽ierそそ佃の〃方方oそ紡寂あa嬢0紗ania
砂ひたd i高砂∫t勿ienia,
●

長幼te′詐eそar部dそanie inり′ゐntami評′i絹a砂miそbe抄ie′ぞeんt妙em i擁7maみ

●

zapewnienie wysokiej jakoSci sprzetu, na kt6rym odbywaJa Sie egzammy l SZkolenia,

●

cykliczne badanie satysfakcji klienta,

●
●

podejmowanie dziaIa丘dia niwelowania przyczyn wystepowania skarg klient6w,
wsp6量prace ze wszystkimi, kt6rzy wyraあja che6 dziaIania na∴rZeCZ POPraWy bezpieczeIistwa ruchu

drogowego,
●

organizowanie licznych tematycznych konkufS6w i spotka丘dla dzieci i mIodzie乞y oraz szkole丘

dla

nauczycieli wychowania komunikacyjnego,
●

wsp6車race z o誼odkami szkolenia kierowc6w w celu podnoszenia jakoSci szkolenia kandydat6w na

亜erowc6w,

●
●

d率dtanie駕Odnieそり彫讐aniamlpmクツ移iわ略のh〈ガリmi,
ci雀gle doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakostia i Bezpiecze丘stwem Informacji

ZgOdnie z wymaganiami prawa, klient6w i normy ISO 9001:2015 ofaZ ISO/IEC 27001:2017.
PowyZsza Polityka JakoSci i Bezpiecze丘stwa Infomacji zostaIa zakomuflikowana w organizacji i podlega

SyStematyCZnemu PrZegladowI POd wzgledem przydatno売i i aktualnosti.

Gda丘sk, dn. 12 lutego 2018 r.
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