
 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I UTRZYMANIA 

Koleje Śląskie sp. z o.o. jako licencjonowany przewoźnik pasażerski oraz podmiot 
odpowiedzialny za utrzymanie pojazdów kolejowych, poprzez zapewnienie jak najwyższych 
standardów bezpieczeństwa w realizowanych usługach, dąży do zajęcia wiodącej pozycji wśród 
podmiotów działających na krajowym i europejskim rynku kolejowym. 

W ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem 
spółka podejmuje czynności, których celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa całego 
systemu transportu kolejowego. Z tego względu kieruje się dobrem zatrudnionych 
pracowników, obsługiwanych pasażerów, jak również innych uczestników rynku kolejowego czy 
środowiska naturalnego. W nawiązaniu do tego spółka zobowiązuje się do ciągłego 
doskonalenia systemu podejmując działania, których istotą jest przede wszystkim: 

 dbałość o bezpieczeństwo podróżnych na każdym etapie przewozu, przestrzeganie praw 
pasażerów określonych w regulacjach krajowych i wspólnotowych oraz wykazywanie 
proaktywnego podejścia do potrzeb wszystkich pasażerów, 

 postrzeganie bezpieczeństwa i atmosfery pracy jako wartości nadrzędnej dla 
pracowników, 

 wysoka jakość świadczonych usług przez wykfalifikowaną kadrę pracowników, przy 
jednoczesnym uwzględnianiu rozwijającej się działalności spółki oraz zmieniającego się 
otoczenia (czynników politycznych, ekonomicznych, technologicznych), 

 wymiana informacji i ścisła współpraca z innymi uczestnikami rynku kolejowego celem 
wymiany dobrych praktyk i nieustannego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 
transportu kolejowego,  

 zapewnienie pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi na poziomie krajowym  
i międzynarodowym, normatywnymi z uwzględnieniem identyfikowalności dokumentacji, 

 systematyczne podnoszenie kwalifikacji i szkolenie pracowników oraz nadzór nad stanem 
psychofizycznym pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, 

 ocena ryzyka technicznego i operacyjnego celem minimalizowania zagrożeń związanych  
z działalnością spółki, 

 angażowanie pracowników wszystkich szczebli w budowanie i funkcjonowanie 
Zintegrowanego SMS i MMS, promowanie kultury bezpieczeństwa kolejowego,  

 aktywna współpraca z krajową władzą bezpieczeństwa (NSA) – Prezesem Urzędu 
Transportu Kolejowego i krajowym organem dochodzeniowym (NIB) - Państwową 
Komisją Badania Wypadków Kolejowych 

 odpowiedzialne podejście do procesu utrzymania pojazdów kolejowych, monitorowanie  
i analizowanie usterkowości, dostępności taboru mając w szczególności na uwadze 
elementy krytyczne dla bezpieczeństwa, 

  rzetelna ocena dostawców oraz nadzór nad współpracą z kwalifikowanymi dostawcami. 
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