
 

                            
 
 
 

 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Tychach liderem wśród przewoźników działających na terenie gmin, będących 

członkami międzygminnego porozumienia tyskiego: 
a) pod względem jakości świadczonych usług, dbałości o ochronę środowiska naturalnego oraz o zadowolenie i bezpieczeństwo 

pasażera; 
b) ocenianym pozytywnie przez pasażerów i organizatora publicznego transportu zbiorowego; 
c) wyznaczającym konkurentom nowe standardy w zakresie podnoszenia jakości usług przewozowych, m.in. poprzez wdrażanie 

branżowych innowacji informatycznych; 
d) zaangażowanym w realizację strategii rozwoju, promocji i integracji komunikacji miejskiej, ukierunkowanej na: 

 poprawę jakości życia mieszkańców oraz osób przyjezdnych w zakresie swobody przemieszczania się; 

 zachęcenie mieszkańców do przesiadania się z samochodów prywatnych do pojazdów komunikacji zbiorowej; 

 wzrost bezpieczeństwa i skrócenie czasu podróży dzięki zmniejszeniu natężenia ruchu drogowego; 

 poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki redukcji emisji spalin, hałasu i drgań, których źródłem są pojazdy; 

 zsynchronizowanie i polepszenie efektywności funkcjonowania komunikacji autobusowej, trolejbusowej i kolejowej  - dla 
dobra mieszkańców oraz osób przyjezdnych. 

 
1. Zapewnienie pasażerom punktualnego i bezpiecznego przewozu sprawnym, wygodnym, czystym i ekologicznym taborem 

autobusowym, obsługiwanym przez profesjonalnych i uprzejmych kierowców. 
2. Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług przewozowych poprzez ich dostosowywanie do aktualnych wymagań 

organizatora publicznego transportu zbiorowego i pasażerów oraz zmieniających się i zaostrzających warunków konkurencji 
rynkowej ze strony innych przewoźników. 

3. Sukcesywne doskonalenie wskaźników charakteryzujących stan taboru autobusowego m.in. przez: 
a) zakup i leasing nowoczesnych, ekologicznych, bezpiecznych, klimatyzowanych i ergonomicznych pojazdów, dostosowanych 

do potrzeb pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej, jak np. osoby niepełnosprawne, starsze oraz opiekunowie dzieci 
w wózkach; 

b) wycofywanie z eksploatacji pojazdów przestarzałych technologicznie i awaryjnych. 
4. Zapewnienie sprawności taboru autobusowego przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów technicznych i eksploatacyjnych. 
5. Zwiększenie wpływów z tytułu obsług i napraw pojazdów mechanicznych, jako wyznacznika wzrostu zadowolenia klientów oraz 

podniesienia jakości i konkurencyjności tych usług. 
6. Współpraca z dostawcami, których produkty i usługi spełniają wszystkie wymagania określone w umowie / zamówieniu.  
7. Realizacja inwestycji i remontów ukierunkowanych na utrzymanie, unowocześnianie i właściwe wyposażanie obiektów zajezdni,  

w szczególności zaplecza technicznego. 
8. Zwiększenie identyfikacji pracowników z marką i interesem Spółki przez:  

a) doskonalenie polityki kadrowej dzięki: precyzyjnemu określaniu kompetencji, uprawnień i obowiązków, zapewnieniu 
możliwości stałego podwyższania i rozszerzania kwalifikacji w ramach efektywnego systemu szkoleń oraz rozwojowi 
infrastruktury informatycznej; 

b) zapewnienie stałej poprawy warunków pracy, a w szczególności zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym oraz 
zdarzeniom potencjalnie wypadkowym; 

c) zaangażowanie ich w działania na rzecz poprawy jakości usług, warunków BHP i ochrony środowiska. 
9. Zapobieganie zanieczyszczeniom i redukowanie negatywnego wpływu Spółki na środowisko naturalne przez:  

a) ograniczanie emisji spalin oraz poziomu hałasu i drgań, generowanych głównie przez tabor autobusowy; 
b) oszczędne i racjonalne wykorzystywanie paliw, energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz materiałów i sprzętów warsztatowych 

i biurowych; 
c) zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów, ich segregowanie i odpowiednie przechowywanie oraz przekazywanie do 

odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom. 
10. Przestrzeganie wymagań prawnych oraz innych przepisów obowiązujących Spółkę - przede wszystkim w zakresie transportu 

publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.  
 

 Każdy pracownik Spółki jest zobowiązany do realizacji przyjętych celów jakościowych, środowiskowych i BHP – stosownie do swojego 
zakresu odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień służbowych.  
 

 Zarząd Spółki zobowiązuje się do: 
a) zapewnienia odpowiednich warunków oraz zasobów finansowych, materialnych i ludzkich dla prawidłowego funkcjonowania oraz 

stałego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001;  
b) okresowej oceny skuteczności realizacji niniejszej Polityki, m.in. podczas przeglądów systemowych. 
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Tychy, 19 czerwca 2015 r. 
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