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1. Terminologia3



2. Informacja o Firmie4

Nasza wizja

DCT Gdańsk: Terminal pierwszego wyboru w sercu Bałtyku.

Misja

Nieustannie kreujemy wartość dodaną dla klientów i akcjonariuszy przez innowacyjny

sposób zaspakajania potrzeb logistyczno - transportowych.

Wartości, które wyrażają się w naszej codziennej pracy.

Konkurencyjność - tworzymy unikatową ofertę zmieniając model logistyczny w regionie.

Innowacyjność – nieustająco szukamy coraz lepszych sposobów zaspakajania potrzeb

klientów, stawiając sobie nowe wyzwania.

Solidność – dostarczamy usług na najwyższym poziomie, zawsze wywiązujemy się z

podjętych zobowiązań.

Odpowiedzialność społeczna – w rozumieniu DCT Gdańsk to bezkompromisowe

podejście do bezpieczeństwa pracy i szacunek dla społeczności lokalnej i środowiska

naturalnego.

Więcej informacji o Firmie na stronie internetowej DCT Gdańsk S.A.

http://dctgdansk.pl/pl/about-dct/


3. Podejście procesowe5

Zintegrowany System Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. został zaplanowany i wdrożony

zgodnie z wymaganiami norm:

ISO 9001 „Systemy Zarządzania Jakością – wymagania”

ISO 14001 „System Zarządzania Środowiskowego – wymagania”

OHSAS 18001 „System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieny pracy – wymagania”

Procesy realizowane w ramach systemu oraz ich wzajemne powiązania są przedstawione

na Schemacie powiązań międzyprocesowych.

Wejścia, wyjścia, metody nadzoru oraz kryteria skuteczności przebiegu ww. procesów są

przedstawione w Matrycy procesów ZSZ.

Procesy ZSZ są realizowane w sposób zaplanowany, nadzorowany i zgodny z

wymaganiami norm ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001, odpowiednich procedur i

instrukcji postępowania. Zapisy powstałe w rezultacie monitorowania i nadzoru nad

procesami potwierdzają skuteczność poszczególnych działań i nadzoru nad nimi.



4. Zakres SZJ6

Zintegrowany System Zarządzania DCT Gdańsk S.A. obowiązuje dla działalności w

zakresie eksploatacji morskiego terminala kontenerowego.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania DCT Gdańsk S.A. obejmuje wszystkie

wymagania norm ISO 14001:2005; OHSAS 18001:2007 oraz ISO 9001:2008 z

wyłączeniem wymagań zawartych w:

Podręcznik Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany został w wersji elektronicznej.

Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju, Procedury odnoszące się do Norm

Systemowych oraz znaczna część dokumentacji ZSZ dostępna jest w wersji elektronicznej.

http://dctgdansk.pl/wp-content/uploads/2014/04/DCT_ISO_SC_15-02_Deklaracja-zrównoważonego-rozwoju_20160318.pdf


5. Odpowiedzialność, uprawnienia i 
komunikacja

7

W DCT Gdańsk S.A. Najwyższe Kierownictwo stanowi Zarząd Firmy, którego kompetencje 

zostały przewidziane w Ustawie z dn. 15 września 2000 „Kodeks Spółek Handlowych” oraz 

w Statucie Spółki.

Zarząd Firmy w szczególności:

Określa politykę biznesową Firmy,

Podejmuje decyzje o charakterze strategicznym dla Firmy,

Jest uprawniony do uchylania decyzji pracowników niższego szczebla, w przypadkach 

które uzna za stosowne.

Najpopularniejsze formy komunikacji wewnętrznej w DCT Gdańsk:

Biuletyn firmowy

Intranet

Forum

Spotkania kwartalne dla wszystkich pracowników

Spotkania informacyjne

http://dctgdansk.pl/pl/about-dct/kadra-pracownicza/


6. Przegląd Zarządzania8

Przegląd zarządzania odbywa się minimum raz w roku; jego celem jest zapewnienie

że Zintegrowany System Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. funkcjonuje skutecznie we

wszystkich obszarach nim objętych i są podstawy do ciągłego doskonalenia (optymalizacji)

jego elementów



7. Realizacja wyrobu9

1. Planowanie realizacji wyrobów stanowi proces „planowanie placowe / planowanie

statkowe” – wejścia / wyjścia, kryteria skuteczności, itp.

2. Procesy związane z klientem – stanowią procedury odnoszące się do kontroli ładunku.

3. Procesy związane z zakupami – stanowią procedury nadzoru nad podwykonawcami

oraz oceny dostawców.

4. Nadzór nad realizacją procesów – stanowi matryca procesów.

5. Realizacja procesów wykonawczych – wszystkie procesy wykonawcze są realizowane

w warunkach nadzorowanych. Elementy nadzoru oraz inne szczegóły dotyczące procesów

są opisane w matrycy procesów oraz w kartach procesów.

Jako procesy wymagające walidacji (czyli szkolenia personelu, zatwierdzenia wyposażenia,

procedur postępowania, prób, testów i zatwierdzenia przed wdrożeniem do realizacji)

uznano:

Procesy rozładunku kontenerów ze statku,

Procesy załadunku kontenerów na statek.

Organizację i nadzorowanie procesów produkcyjnych określają właściwe procedury

operacyjne.

6. Nadzorowanie procesu / wyrobu niezgodnego – sposób postępowania,

odpowiedzialność, uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących procesów / wyrobów

niezgodnych z wymaganiami określone są w procedurze nadzoru nad usługą niezgodną.



8. Pomiary, analiza i doskonalenie10

8.1 Analiza i doskonalenie

Do ciągłego doskonalenia ZSZ i jego procesów służą:

regularnie przeprowadzane audity wewnętrzne i działania będące ich konsekwencją (dz.

korygujące i zapobiegawcze),

analiza danych dokonywana przez Dyrektorów pionów,

przeglądy zarządzania (dokonywane przez kierownictwo), i działania będące ich

następstwem (cele dot. ZSZ),

działania doskonalące inicjowane przez pracowników DCT Gdańsk S.A.

Rezultaty (dane wyjściowe) z procesów stanowią podstawę do bieżącej i okresowej analizy

działalności Firmy, dokonywanej przez członków Najwyższego Kierownictwa. Pomocą jest

tutaj analiza Matrycy procesów i wskaźników skuteczności tam ujętych.



8. Pomiary, analiza i doskonalenie11

8.2 Satysfakcja klienta

Jeden z najważniejszych wskaźników poddawanych okresowej analizie przez Kierownictwo

Firmy. W DCT Gdańsk S.A. stosuje się następujące metody gromadzenia informacji od

klientów:

bezpośrednie rozmowy z klientami,

ankieta satysfakcji klientów,

analiza reklamacji klientów.

Nadzór nad powyższymi czynnościami sprawuje Dział Handlowy i/lub Komórka

Roszczeniowa. Uzyskane wyniki stanowią bazę danych wejściowych do rozpatrzenia podczas

przeglądu zarządzania.



8. Pomiary, analiza i doskonalenie12

8.3 Audity wewnętrzne

Audity wewnętrzne są traktowane jako podstawowe narzędzie weryfikacji elementów ZSZ

oraz źródło danych wskazujących słabości i niedociągnięcia Systemu, dzięki czemu można

przedsięwziąć odpowiednie działania w celu usunięcia przyczyn ich powstawania oraz

zapewnienia, iż nie powtórzą się w przyszłości. Każda z komórek organizacyjnych Firmy,

istotna dla prawidłowego przebiegu procesów ZSZ oraz dla jakości wyrobów jest

poddawana auditowi wewnętrznemu co najmniej raz na rok, zgodnie z Harmonogramem

Auditów ZSZ na dany rok kalendarzowy.

8.4 Korekcja, działania korygujące i zapobiegawcze

Działania korygujące podejmowane są w celu eliminacji przyczyn niezgodności w taki

sposób, aby zapobiec ich powtórnemu wystąpieniu. Z kolei działania zapobiegawcze to

działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobieżenia ich

wystąpieniu. Z powyższych definicji jasno wynika, że działania korygujące odnoszą się do

sytuacji, które już się wydarzyły (niezgodność została stwierdzona, wprowadzona została

korekta), natomiast działania zapobiegawcze związane są ze zdarzeniami, które (jeszcze)

się nie wydarzyły (niezgodność nie została stwierdzona).



9. Nadzór nad dokumentacją i zapisami13

1. Nadzór nad dokumentacją i zapisami – problematyka rozwinięta jest w procedurze

wewnętrznej nadzoru nad dokumentacją i zapisami.

2. Wykazy dokumentacji i zapisów – problematyka rozwinięta jest w:

wewnętrznym wykazie dokumentacji ZSZ,

wewnętrznym wykazie nadrzędnej dokumentacji,

wewnętrznym wykazie zapisów ZSZ.




