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SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta  
i spełnienie jego wymagań w trakcie całego procesu produkcyjnego, 
stosuje się do wytycznych normy PN-EN ISO 9001:2009.
Spełnienie wymagań normy, ciągły rozwój i doskonalenie działań z zakresu 
SZJ są potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą 
TÜV SÜD Management Service GmbH z siedzibą w Poznaniu.
Przedsiębiorstwo stale stawia przed sobą cele do osiągnięcia, by utrzymywać 
wysoki poziom wykonywanych usług w zakresie projektowania, budowy  
i modernizacji linii kolejowych i tramwajowych, sieci elektrotrakcji kolejowej 
i tramwajowej, linii elektroenergetycznych, obiektów przemysłowych, 
budownictwa ogólnego i mieszkaniowego, budowy mostów, wiaduktów, 
estakad, przepustów, tuneli, przejść podziemnych, ścian oporowych, dróg 
i towarzyszących elementów infrastruktury kolejowej i drogowej, obiektów 
inżynierskich oraz produkcji osprzętu dla trakcji i energetyki.

Cele te są związane przede wszystkim z:
 realizacją usług na poziomie jakościowym uzgodnionym z Klientem, 
 ciągłym nadzorem nad wykonywanymi pracami,
 unowocześnianiem parku maszynowego, 
 współpracą z podwykonawcami i dostawcami, którzy spełniają 

 nasze standardy jakościowe,
 doskonaleniem systemu zarządzania jakością.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Ochrona środowiska stanowi dla przedsiębiorstwa jeden z kluczowych 
aspektów prowadzenia działalności. Dbałość o stan środowiska i jego 
zasobów dla przyszłych pokoleń sprawia, że Trakcja PRKiI S.A. stosuje 
się do przepisów krajowych i prawa wspólnotowego z dziedziny ochrony 
środowiska. Od roku 2006 skuteczne działania Spółki z zakresu ochrony 
zasobów środowiskowych są również potwierdzone certyfikatem TÜV SÜD. 

Cele środowiskowe wiążą się z:
 uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych dotyczących m.in. 

gospodarki odpadami czy wprowadzaniem pyłów lub gazów do powietrza 
lub wycinki drzew,
 minimalizacją znaczących aspektów środowiskowych, wynikających 

z działalności firmy,
 racjonalną gospodarką odpadami – selektywna zbiórka odpadów czy 

odzysk odpadów powstałych w trakcie procesu budowlanego,
 obniżaniem poziomu hałasu i drgań poprzez stosowanie odpowiednich 

zabezpieczeń (maty antygrawitacyjne, przejazdy gumowe, osłony, ekrany),
 ochroną zwierząt żyjących na terenach prowadzonych prac – stosowanie 

się do zapisów wynikających z decyzji środowiskowych,
 podnoszeniem kwalifikacji i świadomości ekologicznej wśród 

pracowników,
 doskonaleniem systemu zarządzania środowiskiem.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA 
BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Prace wdrożeniowe Systemu Zarządzania BHP opartego na normie 
BS OHSAS 18001:2007 Trakcja PRKiI S.A. rozpoczęła w 2008 r. Przez lata 
powstały skuteczne działania integrujące proces zarządzania BHP w firmie. 

Są to m.in.
 opracowanie procedur i formularzy z zakresu BHP,
 ustalenie zasad opracowywania oceny ryzyka zawodowego,
 system informowania pracowników o zagrożeniach na stanowisku pracy 

i związanych z nimi ryzkiem zawodowym,
 identyfikacja prac i działań związanych z zagrożeniami znaczącymi,
 opracowanie instrukcji dotyczących wystąpienia i badania incydentów 

(wypadków), podejrzenia o chorobę zawodową oraz definiowania zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych w przedsiębiorstwie.

Aby stale doskonalić system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
firma stawia przed sobą cele i osiąga je poprzez stałe monitorowanie zmian 
w prawie z zakresu BHP i reagowanie na nie,  zapewnienie odpowiednich 
środków wyposażenia pracowników, stosowanie maszyn i urządzeń 
spełniających właściwe wymagania techniczne w swoich kategoriach, 
podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w dziedzinie 
bezpieczeństwa pracy.
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POLITYKA ZINTEGROWANEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Dokument polityki jest obowiązkowy dla każdej organizacji, która 
decyduje się na wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością 
w swojej strukturze. Nie inaczej było z Trakcją PRKiI S.A. Wraz z dniem 
03.04.2014 r. Prezes Zarządu podpisał deklarację przedsiębiorstwa do 
stosowania postanowień trzech norm ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.
Polityka ZSZ przedstawia ogół zamierzeń i kierunek rozwoju Trakcja PRKiI 
S.A., uwzględniając przy tym specyfikę i charakter jej działalności. Znaczącą 
cechą jest ustanowienie ramowych celów dotyczących jakości, środowiska 
i bhp, do których można się odwoływać planując ciągłe doskonalenie firmy.

Trakcja PRKiI S.A. powstała z połączenia firm działających 
od kilkudziesięciu lat w branży budowlanej  
– Trakcja S.A. z Warszawy oraz Przedsiębiorstwa  
Robót Kolejowych i Inżynieryjnych z Wrocławia. 

Wiedza i umiejętności zdobyte przez lata, duże doświadczenie techniczne 
i wysoka kultura organizacyjna oraz połączenie sił dają nam możliwość 
realizacji kompleksowych usług w zakresie:

 budowy i modernizacji linii kolejowych 
 i tramwajowych, sieci elektrotrakcji kolejowej
 i tramwajowej, linii elektroenergetycznych,
 mostów, wiaduktów, dróg oraz innych obiektów inżynierskich,
 budownictwa ogólnego i mieszkaniowego,
 produkcji osprzętu dla trakcji i energetyki,
 licencjonowanych przewozów kolejowych.

Chcąc spełnić wymagania naszych Klientów, działalność prowadzimy zgodnie 
z wymogami zawartymi w założeniach oraz normach

ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 

BS OHSAS 18001:2007 
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Jakość, środowisko i BHP to trzy filary, budujące nasz system zarządzania. 
Pozwalają spojrzeć w szerszy sposób na każdy aspekt naszej działalności. 
Terminy jak: wysoka jakość wykonywanych usług, transparentność w relacjach 
z partnerami biznesowymi, profesjonalna współpraca z Klientem i spełnienie 
jego oczekiwań, dbałość o środowisko dla przyszłych pokoleń czy bezpieczne 
wykonywanie robót budowlanych to stałe elementy w naszej codziennej pracy, 
o które doskonalimy zintegrowany system zarządzania.

Cele, do których dążymy, związane są z realizowaniem wymagań Klienta.

Ich realizacja następuje poprzez:
 
 terminową realizację usług o uzgodnionych parametrach jakościowych  

z Klientem,

 współpracę z kwalifikowanymi i sprawdzonymi wykonawcami robót 
i dostawcami materiałów, którzy spełniają nasze wymagania z zakresu 
zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,

 pełne zaangażowanie Kierownictwa, nadzorującego realizację zadań  
i odpowiadającego za optymalizację kosztów produkcji,

 naszą wysoko wykwalifikowaną i zorientowaną na Klienta kadrę o wysokiej 
świadomości z zakresu jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy,

 zapewnianie odpowiednich środków i zasobów do realizacji założeń 
Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

 przestrzeganie wymogów prawa Unii Europejskiej i przepisów krajowych  
z dziedziny ochrony środowiska i bhp,

 dbałość o środowisko – unowocześnianie parku maszynowego i korzystanie 
z możliwie najlepszych dostępnych technologii w procesie produkcyjnym, 
wykorzystywanie racjonalnej ilości surowców, właściwa gospodarka odpadami, 
minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko,

 zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w trakcie wykonywania 
robót budowlanych i przewozów kolejowych,

 zapobieganie wypadkom przy pracy, i chorobom zawodowym, 
monitorowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i reagowanie na nie, 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
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 ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

 okresowy przegląd celów szczegółowych dotyczących jakości, bhp  
oraz ochrony środowiska,

 pozytywne budowanie wizerunku firmy w branży kolejowej i wśród 
społeczeństwa.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi integralny 
element naszej działalności, jest zakomunikowana pracownikom 
i Klientom firmy, ogólnie dostępna i poddawana aktualizacji wraz 
ze zmianą wizji działalności przedsiębiorstwa.
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