
 

 

 
 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, UTRZYMANIEM, 
ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 

 
KZN Switcher Sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym podmiotem Grupy KZN Bieżanów świadczącym usługi budowy wagonów 
towarowych i specjalnych oraz realizacji zadań związanych z ich wynajmem, naprawą oraz serwisem. 
 
W celu stałego podnoszenia jakości naszych usług w Spółce został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, 
Utrzymaniem, Środowiskiem i BHP, który jest zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz 
Rozporządzenia KE 779/2019 w sprawie certyfikacji Podmiotów odpowiedzialnych za Utrzymanie (ECM), w skład, którego wchodzi 
niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  
 
 NASZE GŁÓWNE CELE: 

• Świadczenie najwyższej jakości usług, dopasowanych do potrzeb Klientów przy minimalizowaniu wpływu oddziaływania  
 na środowisko naturalne. 

• Kompleksowe i terminowe realizowanie zamówień/zleceń naszych Klientów. 

• Stały rozwój i doskonalenie przyjętego systemu organizacji pracy oraz systemu zarządzania jakością, utrzymaniem,  
 środowiskiem i BHP, ukierunkowany na ciągłe podnoszenie efektywności i jakości usług. 

• Ciągła poprawa i doskonalenie warunków pracy, mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym 
 i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. 

• Dbałość o środowisko naturalne i jego ochronę. 

• Budowanie trwałych i stabilnych relacji z Klientami oraz Dostawcami. 

• Wszechstronna opieka gwarancyjna oraz usługi utrzymania pojazdów kolejowych w ramach obowiązujących przepisów. 
Przeciwdziałanie potencjalnym ryzykom i zagrożeniom w trakcie realizacji usług utrzymania oraz eksploatacji pojazdów 

kolejowych poprzez wdrożenie i realizację wszystkich czterech funkcji MMS:  

- Funkcja Zarządzania, 

- Funkcja Rozwoju Utrzymania, 

- Funkcja Zarządzania Utrzymaniem Taboru, 

- Funkcja Przeprowadzania Utrzymania.   

• Dbałość o dobry wizerunek firmy i jej promowanie.  
     
ZAŁOŻONE CELE REALIZUJEMY POPRZEZ NASTĘPUJĄCE INICJATYWY: 

• Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników oraz angażowanie ich do działań na rzecz zmniejszenia 
 szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne oraz realizacji założeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

• Angażowanie pracowników oraz ich reprezentantów w rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, poprzez zachęcanie ich 
 do zgłaszania udoskonaleń, monitorowania sytuacji potencjalnie wypadkowych oraz czynnego przeciwdziałania takim  
 sytuacjom jak również do konsultacji i udziału w ustanawianiu i realizacji celów ZSZ i Polityki ZSZ. 

• Prowadzenie monitorowania efektywności działania Spółki w celu stałego podnoszenia jakości pracy, doskonalenia struktury 
 organizacyjnej i eliminowania błędów.  

• Spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawnych oraz innych wymagań odnoszących się do bieżącej działalności 
 Spółki, w tym norm i przepisów kolejowych, BHP a także ochrony środowiska. 

• Systematyczne eliminowanie zagrożeń i zmniejszanie ryzyka dotyczącego BHP i ochrony środowiska w trakcie realizacji  
 działań biznesowych. 

• Nadzór nad łańcuchem dostaw, oparty na wymaganiach MMS oraz IRIS. 

• Ciągłą identyfikację aspektów środowiskowych i BHP w odniesieniu do kontekstu organizacji oraz realizacji zadań i celów 
 środowiskowych, BHP dla poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zobowiązania do zapobiegania jego   
 zanieczyszczeniom. 
 
Wszyscy pracownicy KZN Switcher Sp. z o.o. są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszej Polityki oraz wypełniania 
swojej roli w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania stosownie do pełnionych zadań i posiadanych uprawnień. 

 
 
Kraków, 20.10.2021                                       Prezes Zarządu 
 

                    Grzegorz Leszczyński 

 

 

 

 


