
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” sp. z o.o.

Spółka KM w swojej działalności kieruje się następującymi wartościami: Bezpieczeństwo, solidność, rozwój, satysfakcja 
i szacunek oraz realizuje misję Przewozimy bezpiecznie, solidnie i na czas.

Kierując się misją deklarujemy, że naszym głównym celem jest szukanie coraz lepszych rozwiązań zmierzających do 
zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług przewozowych oraz systemu kolejowego 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa i dobrymi praktykami, a także ciągłe doskonalenie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem. 

Dla skutecznej realizacji celu głównego podejmujemy działania w kierunku wzmocnienia efektywności i spójności 
wdrożonego w Spółce Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz wyznaczamy aktywnie wdrażane, komunikowane       
i udostępniane wszystkim pracownikom następujące cele operacyjne:

Cel  1 -  Bezpieczni podróżni oraz inni uczestnicy systemu kolejowego - obejmujący:
 · Zapewnianie właściwego poziomu bezpieczeństwa podróżowania,
 · Kształtowanie bezpiecznych zachowań podróżnych oraz innych uczestników systemu kolejowego.

Cel  2 - Bezpieczny pracownik, podwykonawca – obejmujący:
 · Budowanie zaangażowania pracowniczego i podnoszenie świadomości pracowników w obszarze działań na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa systemu kolejowego.
 · Współdziałanie w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 · Zapewnienie właściwej komunikacji wewnątrz Spółki i z podmiotami zewnętrznymi.

Cel  3 -  Bezpieczny pojazd – obejmujący:
 · Usprawnianie działań dotyczących utrzymania pojazdów kolejowych.
 · Poprawę stanu technicznego pojazdów kolejowych oraz doskonalenie systemów bezpieczeństwa stosowanych 

w użytkowanych pojazdach.

Cel  4 - Bezpieczna infrastruktura – obejmujący:
 · Ciągłą współpracę z zarządcami infrastruktury i innymi podmiotami w ramach realizacji wspólnych celów 

bezpieczeństwa.
 · Usprawnianie działań dotyczących utrzymania zaplecza technicznego Spółki.

Cel  5 - Sprawne struktury zarządzania kryzysowego i reagowania na sytuacje niepożądane:
 · Działanie w strukturach zarządzania kryzysowego zarządcy infrastruktury.
 · Opracowywanie planów postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji niepożądanych i monitorowanie ich 

skuteczności.

Osiągnięcie tych priorytetów możliwe jest poprzez zarządzane i monitorowane strategiczne przy udziale wdrożonych  
w procesach rozwiązań.

PRZYJĘTA POLITYKA JEST KONSEKWENTNIE REALIZOWANA PRZEZ WSZYSTKICH 
PRACOWNIKÓW SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O.
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