POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Koleje Wielkopolskie realizując powierzone zadania, zobowiązują się nieustannie doskonalić Zintegrowany System Zarządzania, mając na celu bezpieczeństwo pasażerów, pracowników
oraz innych uczestników w ramach realizowanych przewozów. Naszym celem jest zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług, wykazywanie stałej troski o klientów, pracowników, a także
powierzone mienie i środowisko naturalne.
Przygotowane i wdrożone zasady realizacji procesu przewozowego zmierzają do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, przy jednoczesnej dbałości o jakość świadczonych
usług i ochronę środowiska. Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania to gwarancja bezpiecznego i odpowiedzialnego funkcjonowania Spółki dziś i w przyszłości. To również
realne korzyści dla nas, naszych pasażerów, innych uczestników rynku kolejowego oraz środowiska.
Na każdym pracowniku naszej organizacji, bez względu na rodzaj, charakter i miejsce pracy, ciąży obowiązek pełnej znajomości i wyznaczania priorytetów bezpieczeństwa, celów
środowiskowych, jakościowych, przeciwpożarowych oraz BHP.
Poprzez wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zobowiązujemy się do:
1.

Zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w trakcie przewozu.

2.

Zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu przewozowego (innych przewoźników, zarządców infrastruktury, podwykonawców).

3.

Identyfikacji oraz dążenia do realizacji potrzeb i oczekiwań.

4.

Prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi wymaganiami do realizacji których zobowiązana jest Spółka.

5.

Zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

6.

Zapobiegania emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

7.

Efektywnego zarządzania zespołami pracowników, a w szczególności ciągłego doskonalenia kwalifikacji oraz uwzględnienia ich roli oraz zaangażowania do działań na rzecz
bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska, bezpieczeństwa przewozów oraz jakości świadczonych usług.

8.

Utrzymywania najwyższych standardów utrzymania taboru, ciągłego doskonalenia w tym zakresie oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesów pomocniczych.

9.

Dobrej współpracy z innymi przewoźnikami, zarządcami infrastruktury kolejowej i innymi przedsiębiorcami w ramach realizacji wspólnych celów bezpieczeństwa.

10.

Osiągnięcia zadowalających poziomów wskaźników bezpieczeństwa oraz harmonijnego i dynamicznego rozwoju Spółki.

Tak zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa zobowiązujemy się wraz z całą załogą realizować poprzez ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
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