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Firma ASCO RAIL Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz 

dystrybucji maszyn, przyrządów i urządzeń kontrolno-pomiarowych niezbędnych w procesach 

naprawy i  eksploatacji  pojazdów  szynowych oraz infrastruktury  kolejowej, a także świadczy 

usługi modernizacji,  naprawy,  przeglądów  oraz  serwisu pojazdów kolejowych i ich podzespołów 

w  tym  wózków  pojazdów,  zestawów kołowych,  agregatów prądotwórczych,  maszyn  

elektrycznych. 

Spółka już od początku życia produktu – od etapu projektowania, zaopatrzenia, poprzez cały 

proces produkcji i dostawy do klienta zwraca uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów 

podczas ich eksploatacji. Szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie realizacji 

oraz późniejszej eksploatacji odnosi się do utrzymania pojazdów szynowych. 

 

Stosowane są wszystkie obowiązujące przepisy prawa i normy odnoszące się do zapewnienia wyrobom 

wymaganego poziomu bezpieczeństwa. 

Szczególnym zainteresowaniem objęte są materiały wejściowe do procesu produkcji oraz realizacji usług 

utrzymania – części zamienne - ze względu na ich wyjątkowe znaczenie dla bezpieczeństwa w 

transporcie kolejowym. 

  
Cele powyższe realizowane są przez stosowanie następujących praktyk: 

• Podnoszenie świadomości pracowników poprzez okresowe szkolenia pracowników 
dotyczące wpływu ich pracy na jakość i bezpieczeństwo produktów i świadczonych usług, 

• Szczegółową ocenę dostawców materiałów i usług do realizowanej produkcji i 
świadczonych usług, 

• Śledzenie wskaźników niezawodności, dostępności oraz innych wymaganych przez Klienta, 

• Stosowanie materiałów posiadających atesty oraz inne wymagane certyfikaty, 

• Prowadzenie pełnego nadzoru i identyfikowalności wyrobu w toku produkcji i realizacji 
usług,  

• Zapewnienie odpowiedniego, sprawdzonego wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego, 

• Zapewnienie pracownikom wszystkich środków bezpieczeństwa oraz polepszanie 
warunków pracy. 

• Kontrolę końcową każdej sztuki. 
 
Polityka Bezpieczeństwa Technicznego jest elementem strategii funkcjonowania firmy.  

 

Załoga jest świadoma wagi bezpieczeństwa użytkowania wytwarzanych wyrobów oraz pojazdów 

szynowych wobec których Spółka świadczy usługi utrzymania, a Zarząd ASCO RAIL Sp. z o.o. 

zobowiązuje się do zapewniania odpowiednich zasobów dla bezpiecznego wykonywania wszystkich prac, 

popierając dążenie do ciągłego polepszania, zarówno jakości, jak i bezpieczeństwa eksploatacyjnego 

oferowanych klientom produktów oraz wpływu na bezpieczeństwo realizowanych usług. 
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