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POLITYKA JAKOSCI ZTM
Motto: ,,Chciafem, by Warszawa byta wielka” (Stefan Starzynski)
Zarzad Transportu Miejskiego jest jednostka organizacyjna m. st. Warszawy, kt6ra w ramach swoich zadan
planuje, organizuje i nadzoruje publiczny transport zbiorowy w aglomeracji warszawskiej.
Zarzad Transportu Miejskiego dazy do zwiekszenia zadowolenia Pasazeréw korzystajacych z Warszawskiego
Transportu Publicznego stosujac nastepujace zasady:

1. Konsultacje spoteczne
Prowadzimy dialog z Pasazerami wykorzystujac r6zne formy kontaktu — Forum Pasazeréw, Rade WTP,
konsultacje z mieszkaficami m. st. Warszawy oraz gmin podwarszawskich w celu zbierania opinii, uwag
iwnioskéw dotyezacych publicznego transportu zbiorowego. Szczegédina uwage zwracamy na spetnienie
potrzeb osdéb z niepeinosprawnosciami oraz zagrozonych dyskryminacja.
Dobér odpowiednich dostawcéw
Dobieramy dostawcéw uwzgledniajac wymagania Pasazeréw w celu zapewnienia nowoczesnej, ekologicznej
i przyjaznej Komunikacji miejskiej.

. Stata poprawajakosci
Stale doskonalimy jako$é naszych proceséw, aby speinié wymagania Pasazeréw komunikacji miejskiej.
Regulamie dzielimy sie wiedza, dobrymi praktykami oraz prowadzimy warsztaty jakoSciowe z naszymi
dostawcami, aby stale polepszac¢ ustugi nadzorowaneprzez Zarzad Transportu Miejskiego.

Swiadomo$éjakosciowa
Pracownicy Zarzadu Transportu Miejskiego znaja swoje zadania oraz wykonuja je z pelnym zaangazowaniem,
w sposéb kompetentnyi rzetelny.
Optymalizacja koszt6w
Celowo i racjonalnie planujemy oraz wydatkujemy Srodki publiczne, dbajac o interes publiczny.
Ekologia
Dbamy o Srodowisko poprzez rozwdj ekologicznego (nisko i zeroemisyjnego) transportu publicznego.
Zachecamy do korzystania z Warszawskiego Transportu Publicznego dostosowujac taryfe biletowa
do oczekiwan i potrzeb mieszkancéw m.st. Warszawy i aglomeracji, a takze rozbudowujac sieé parkingéw P&R.
Prowadzimy zajecia edukacyjne o komunikacji zbiorowej dla uczniéw szkét podstawowych pod hastem ,Nasza
wspolna sprawa, ekologiczna Warszawa".
Dyrekcja i pracownicy Zarzadu Transportu Miejskiego zobowiazuja sie do przestrzegania powyzszych zasad
oraz aktywnego dziatania dia doskonalenia Systemu Zarzadzania Jako$cia wg wymagan normy ISO 9001,
zasad etyki i obowiazujacych przepiséw prawa.
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