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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Infra SILESIA S.A.

Zapewnienie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na zarządzanej przez nas
infrastrukturze jest priorytetem w naszej działalności. Jesteśmy dostawcą usług wysokiej jakości,
gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa operacyjnego i środowiskowego oraz profesjonalizm
w działaniu.

Jako wiarygodny zarządca infrastruktury kolejowej zapewniamy wymagane parametry techniczne
infrastruktury, jednocześnie dążąc do wzrostu zadowolenia Klienta. Naszym celem jest wzmocnienie
pozycji Infra SILESIA S.A., dążenie do doskonałości operacyjnej, działanie w kulturze bezpieczeństwa
i jakości, z poszanowaniem bezpieczeństwa pracowników, stron zainteresowanych i środowiska
naturalnego.

Deklarujemy ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Bezpieczeństwem,
Jakością, BHP, Środowiskowego), który jest gwarancją bezpiecznego funkcjonowania dziś
i w przyszłości z korzyścią dla nas, naszych Klientów oraz zainteresowanych stron. Każdy pracownik
naszej organizacji jest w pełni zaangażowany w Zintegrowany System Zarządzania i ma świadomość
znaczenia bezpieczeństwa, jakości, BHP i zarządzania środowiskowego.

Przyjęte cele będziemy realizować poprzez:

▪ zgodność z normami i wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie bezpieczeństwa kolejowego,

jakości, BHP i ochrony środowiska,

▪ modernizacje infrastruktury poprawiające bezpieczeństwo,

▪ spełnianie wymagań Klientów,  uwzględniając ich przyszłe potrzeby i oczekiwania,

▪ budowanie kultury zaufania sprzyjającej pozyskiwaniu i analizie wszelkich informacji

prowadzących do minimalizacji zdarzeń kolejowych,

▪ dążenie do efektywnego wykorzystania zdolności przepustowej dróg kolejowych

z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,

▪ badanie satysfakcji klienta oraz podejmowanie stosownych działań,

▪ wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w działalności podstawowej i nowych biznesach, które

wpłyną na poprawę jakości i stanu bezpieczeństwa kolejowego oraz środowiskowego,

▪ współpracę z innymi zainteresowanymi stronami w ramach wspólnej odpowiedzialności za

realizację celów bezpieczeństwa, jakości i środowiska,

▪ optymalizację naszych procesów wykorzystując skuteczne metody organizacyjne,

▪ zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

▪ stałą poprawę bezpieczeństwa   i higieny pracy oraz ciągłe doskonalenie działań w tym zakresie,

▪ eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk w zakresie BHP,

▪ konsultacje i współudział pracowników,

▪ rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych naszych pracowników, ich kwalifikacji

i świadomości w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jakość, jak również

środowisko naturalne,

▪ stałą identyfikację zagrożeń, ich analizę i minimalizację ryzyka, w tym skuteczny monitoring

wyprzedzający stan awaryjny infrastruktury oraz negatywny wpływ na środowisko.

Stosując podejście procesowe oraz oparte na ryzyku, uwzględniające cykl PDCA w ramach
Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań SMS oraz norm PN-EN ISO 9001:2015-10,
PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06 zapewniamy odpowiednie wsparcie oraz
deklarujemy osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jego
utrzymywanie i doskonalenie oraz realizację niniejszej polityki i przyjętych celów.


