
AŽD
NIE TYLKO SZYBKO  

I BEZPIECZNIE, ALE  
TAKŻE EKOLOGICZNIE



Zintegrowany system zarządzania (IMS)
IMS gwarantuje jakość, bezpieczeństwo 
i ekologię szerokiego spektrum działań 
AŽD. System zarządzania firmą został 
wdrożony również w dziedzinie ochrony 
środowiska, łącznie z certyfikatem  
EN ISO 14001 i jest regularnie certyfikowany 
przez Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.  
(Instytut Badań Elektrotechnicznych, p.p.)

Edukacja
AZD stale szkoli swoich pracowników  
w zakresie poszczególnych komponentów 
środowiska (woda, powietrze, odpady, 
natura, oszczędność energii). Edukacja sta-
nowi wkład spółki do zrównoważonego 
rozwoju firmy w obszarze środowiska,  
wdrażając nowe technologie przyjazne dla 
środowiska.

Marketing
Znajomość potrzeb segmentu rynku 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
w tym kryteriów ekologicznych, jest ważną 
informacją dla sukcesu własnych techno-
logii u klientów.



Badania i rozwój
Poprzez odpowiedzialne podejście do opra-
cowywania nowych wyrobów i systemów 
sterowania ruchem kolejowym minimalizu-
jemy niepożądane wpływy na środowisko. 
Zajmujemy się kluczową fazą cyklu życia 
nowego wyrobu. Analizujemy parametry 
materiałów pod kątem ich wpływu na śro-
dowisko, efektywności energetycznej oraz 
status wyrobów na końcu ich cyklu życia  
i możliwość ich recyklingu.

Działania projektowe
Odpowiednie przygotowanie projektowe 
obiektów budowlanych, w tym spełnienie 
wszystkich wymogów organów administracji 
państwowej w dziedzinie ochrony środowiska, 
zapewnia zgodność z przepisami i optyma-
lizację kosztów podczas realizacji własnej 
budowy.

Biznes
Wybór odpowiedzialnego podwykonawcy  
i dobrze zawarty kontrakt gwarantują jakość, 
bezpieczeństwo i ekologię prac wykonywa-
nych w ramach realizacji zamówienia.

Produkcja
Nowoczesne centra obróbcze w przemyśle 
maszynowym przyczyniają się do poprawy 
parametrów ekologicznych. Wdrażanie za- 
awansowanej technologii w dziedzinie  



elektroniki i montażu płytek drukowanych to 
podstawa jakości komponentów przeznaczo- 
nych zarówno do produktów własnych, jak  
i dla klientów zewnętrznych.

Montaż
Działania montażowe na obiektach linio-
wych na terenach naturalnych wymagają 
przyjaznego i odpowiedzialnego podejścia 
do środowiska. Obowiązkiem wszyst-
kich pracowników na budowach i perso-
nelu zarządzającego jest przestrzeganie 
wszystkich decyzji organów administracji 
państwowej w zakresie ochrony wód i przy-
rody oraz ochrony krajobrazu.

Logistyka
Nowoczesna flota samochodowa spełnia-
jąca wymagane limity emisji spalin realizuje 
dostawy materiałów, zarówno do zakładów 
produkcyjnych i montażpwych spółki, 
zapewniając również dostawy dla naszych 
klientów.

Serwis
Malejąca liczba interwencji serwisowych 
na eksploatowanych urządzeniach komu-
nikacyjnych i urządzeniach sterowania 
ruchem kolejowym jest wskaźnikiem jakości 
wyrobów AŽD. Motto: „Nie tylko szybko i bez-
piecznie, ale także ekologicznie.“ odnosi się 
również do obszaru usług serwisowych.



W 2005 r. zakończono proces integracji sys-
temów zarządzania w firmie i stworzono zin-
tegrowany system zarządzania (IMS), w skład 
którego wchodzą:

QMS
System zarządzania jakością

EMS
System zarządzania środowiskowego

SM BOZP
System zarządzania bezpieczeństwem  
i higieną pracy

Każda jednostka organizacyjna firmy AŽD ma 
wdrożony zintegrowany system zarządzania 
zgodnie z normami EN ISO 9001:2016, EN ISO 
14001:2016 oraz ISO 45001:2018.

IMS przechodzi coroczne audyty nadzoru  
i co trzy lata przechodzi recertyfikację. Ostatni 
audyt recertyfikacyjny został przeprowazo- 
ny przez Elektrotechnický zkušební ústav, s. 
p. (Instytut Badań Elektrotechnicznych p.p.)  
w marcu 2020 roku.

Podstawą systemu zarządzania spółki AŽD 
w dziedzinie środowiska jest zestaw ośmiu 
dyrektyw dyrekcji spółki:

RSP-SM-146/01
Aspekty środowiskowe

RSP-SM-147/01
Zarządzanie działalnością w dziedzinie EMS

RSP-SM-147/02
Ochrana środowiska w obiektach  
zarządzanych przez RSP

RSP-SM-147/03
Postępowanie z chemikaliami i mieszaninami

RSP-SM-147/04
Postępowanie z odpadami

RSP-SM-147/05
Zarządzanie działalnością ZTE i DSE  
w dziedzinie środowiska

RSP-SM-147/06
Gospodarka wodna, ochrona powietrza, 
ochrona przyrody i krajobrazu, zapobieganie 
szkodom środowiskowym

RSP-SM-147/07
Umowa ADR

ZINTEGROWANY 
SYSTEM 
ZARZĄDZANIA

Wprowadzenie systemu zarządzania 
jakością zgodnie z normą EN ISO 9001 
w 1997 r., który już częściowo uwzględ-
niał problematykę ochrony środowiska, 
wpłynęło na kształt systemu zarządzania 
spółką w dziedzinie realizacji i ochrony 
środowiska. Szczegółowe mapowanie 
sytuacji w firmie pod kątem środowiska 
zostało rozpoczęte pod koniec 2003 roku  
i zakończone w pierwszej połowie 2004 roku 
wstępnym przeglądem środowiskowym 
całego spektrum poszczególnych dzi-
ałań. Dokonano przeglądu sfery badawczo- 
rozwojowej, projektowania, produkcji, 
montażu, usług i działań logistycznych. 
Certyfikacja systemu zarządzania w dzie-
dzinie ochrony środowiska została ukończona  
w 2004 roku przez uzyskanie certyfikatu 
zgodnie z normą EN ISO 14001 dla spółki AŽD 
Praha s.r.o. i wszystkich jej jednostek organi-
zacyjnych. Wymagający audyt certyfikujący 
został przeprowadzony przez jednostkę cer-
tyfikującą Elektrotechnický zkušební ústav, 
s.p. (Instytut Badań Elektrotechnicznych, 
p.p.)



Spółka AŽD prezentuje się jako firma, która 
w swojej „Polityce zintegrowanego sys-
temu zarządzania (IMS)“ akcentuje nie tylko 
jakość, bezpieczeństwo i higienę pracy, ale 
również ochronę środowiska, w szczegól-
ności poprzez:

 ciągłe podnoszenie poziomu zarządzania 
w zakresie ochrony środowiska i zapobie-
ganie jego zanieczyszczaniu,

 dążenie do wyeliminowania lub zminima-
lizowania negatywnych skutków swoich 
działań, produktów i usług na środowisko, 
zdrowie pracowników i mieszkańców  
w pobliżu swoich zakładów i budynków, 

 ciągłą i konsekwentną analizę surowców  
i materiałów z uwzględnieniem ich maksy-
malnego wykorzystania i minimalizacji 
odpadów w procesach technologicznych,

 stosowanie zasad zrównoważonego 
rozwoju, z uwzględnieniem efektywnego 
wykorzystania i wdrażania technologii 
i urządzeń przyjaznych dla środowiska, 
respektowanie ekspertyz specjalistów 
i propozycji dotyczących skutecznego 
zapobiegania negatywnym wpływom  
i wypadkom, łącznie z ich następstwami.

POLITYKA  
I STRATEGIA 
ŚRODOWISKA

Jednym z podstawowych priorytetów poli-
tyki personalnej jest stała poprawa śro-
dowiska pracy, która zależy również od przy-
jaznych dla środowiska technologii wyko- 
rzystywanych w działalności produkcyjnej, 
montażowej i serwisowej. Dla pracowników 
organizowane są szkolenia w zakresie udzie-
lania pierwszej pomocy, szkolenia w zakresie 
czynności związanych z wyciekiem szko- 
dliwych substancji do wody i obchodzeniem 
się z substancjami niebezpiecznymi. System 
edukacji obejmuje wszystkich menedżerów, 
specjalistów i fachowców zajmujących się 
zarządzaniem środowiskiem. W każdej jed-
nostce organizacyjnej wybrani pracownicy 
są odpowiedzialni za zarządzanie procesami 
środowiskowymi.

POLITYKA 
PERSONALNA  
I ŚRODOWISKO



W nawiązaniu do wydania Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rozporządzenia 
Rządu Republiki Czeskiej w sprawie ograni- 
czenia stosowania niektórych niebezpiecz-
nych substancji w sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym należało zacząć poświęcać 
tej problematyce należytą uwagę.
Treścią tych przepisów są warunki i zwią-
zane z nimi wymagania dotyczące wprowa- 
dzania urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych na rynek czeski w zakresie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji.
W warunkach AŽD w powyższej pro-
blematyce angażują się przede  
wszystkim zakłady produkcyjne Brno  
i Olomouc oraz Zakład Logistyki Olomouc.  
Do systemów informatycznych, systemów 

technicznego przygotowania produkcji oraz 
do systemów biznesowych zostały wprowa- 
dzone elementy w celu umożliwienia kon- 
troli i ewidencji pozycji zawierających dane 
dotyczące wykonania rozporządzenia ogra-
niczającego stosowanie niektórych sub-
stancji niebezpiecznych. Wprowadzane w ten 
sposób pozycje są regularnie przeglądane  
 i stale porównywane z bazami danych innych 
dostawców i klientów. Z tych baz danych 
można uzyskać prosty przegląd, czy dostar- 
czone lub wyprodukowane pozycje są 
zgodne z obowiązującymi wymaganiami 
prawnymi.
Znajomość każdego etapu cyklu wyrobów 
pozwala pracownikom marketingu zidenty-
fikować istotne źródła negatywnego wpływu 
na środowisko, którymi można zarządzać  

STRATEGIA 
ROZWOJU 
TECHNICZNEGO 
I OBSZAR 
ŚRODOWISKA



ŹRÓDŁA ENERGII 
OSZCZĘDZAJĄ 
PIENIĄDZE  
I ŚRODOWISKO
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W 2022 roku w poszczególnych jednost-
kach organizacyjnych AŽD przeprowadzone 
zostały audyty energetyczne zgodnie z ustawą  
‚nr. 406/2000 Dz.U.; o zarządzaniu energią, z póź-
niejszymi zmianami. Wyniki audytów wskazały 
na możliwości osiągnięcia oszczędności energii 
dzięki bezkosztowym środkom ze średnio- lub 
długoterminowym okresem opłacalności. 
W poprzednich latach w jednostkach organi-
zacyjnych została przeprowadzona wymiana 
okien oraz wykonano izolację termiczną wybra-
nych obiektów.
W lakierni ręcznej i automatycznej Zakładu 
Produkcyjnego Olomouc zastosowano system 
odzyskiwania ciepła.
Ogrzewanie niektórych jednostek orga-
nizacyjnych AŽD poza Pragą odbywa się 
poprzez podłączenie do CZT (Centrální 
zásobování teplem - Centralne zasilanie 
cieplne). Własne nowe kotłownie gazowe 

znajdują się w Zakładzie Logistyki Olomouc, 
w obiekcie wydziału Teleinformatyki oraz  
w budynku dyrekcji spółki w Pradze.
W kotłowni budynku dyrekcji spółki została 
wymieniona regulacja ekwitermiczna na nową, 
stosując, oprócz temperatury zewnętrznej, ste-
rowanie zgodnie z temperaturą wewnętrzną 
w pomieszczeniach referencyjnych. Ponadto 
część kotłów została wymieniona na bar- 
dziej energooszczędne kotły kondensacyjne  
oszczędzające ok. 20% paliwa gazowego.
We wszystkich zakładach produkcyjnych prze-
starzałe, energochłonne i hałaśliwe genera-
tory sprężonego powietrza do instalacji cen-
tralnej zostały zastąpione przez nowy typ 
sprężarki o niższej mocy i zmniejszonym zuży-
ciem smarów. W sprężarkach tych kondensat  
z odwadniania jest modyfikowany filtrem 
umożliwiającym obniżenie zawartości sub-
stancji ropopochodnych.





SFERA  
LOGISTYKI

Z pierwotnej dziedziny bezpieczeństwa 
transportu kolejowego firma AŽD w ciągu 
ponad sześćdziesięciu lat tradycji rozsze- 
rzyła portfolio oferowanych produktów  
i usług o inne sektory. Wśród tych now- 
szych obszarów jest dziedzina logistyki. 
Centrum logistycznym całej firmy jest 
Logistyki Olomouc (ZOZ). Dokonywane 
są tu wszelkie zakupy niezbędnych mate-
riałów do produkcji i montażu, a także 
wszelki zbyt produktów i komponentów 
innym klientom. Specyfikacje zakładu są 
bardzo korzystne dla operacji logistycz- 
nych w szczególności z dogodną loka-
lizacją, dwiema halami o powierzchni 
8248 m2 oraz terenem zewnętrznym  

o powierzchni dwóch hektarów. 
Dodatkowym plusem są doświadczeni  
i wyszkoleni pracownicy, dwa zwijacze kabli, 
szeroka flota pojazdów mogąca przewozić 
towary o większych gabarytach i innych 
parametrach oraz bocznica kolejowa dopro-
wadzona pod rampy magazynów zakładu. 
ZOZ dostarcza szeroką gamę materiałów  
na potrzeby zakładów produkcyjnych 
i montażowych AŽD w pełnym zakresie,  
co odpowiada ich koncentracji we wszyst-
kich obszarach (transport kolejowy, trans-
port drogowy, telekomunikacja, inne tech-
nologie, logistyka). Zajmuje się głównie 
magazynowaniem, kompletacją dostaw, 
wysyłką, deklaracjami celnymi, trans-

portem i wieloma innymi czynnościami 
logistycznymi. 
ZOZ dostarcza również dostawy poza AŽD  
i jej spółki zależne i jest w stanie przetrans-
portować, składować lub przygotować trasę 
logistyczną dla dowolnego asortymentu 
techniki bezpieczeństwa i komunikacji, ale 
także poza tym obszarem.
ZOZ dostarcza znaczną część dostaw dla 
PKP Polskich Linii Kolejowych, Zarządu 
Kolei (Správa železnic), Kolei Republiky 
Słowackiej (Železnice Slovenské republiky) 
lub dla budowy metra. 
ZOZ ma obecnie na liście dostarczanych 
produktów i materiałów 35 000 pozycji  
i ponad 1100 dostawców.



Spółka AŽD inwestuje również znaczne 
sumy pieniędzy w modernizację linii pro-
dukcyjnych w poszczególnych zakładach 
produkcyjnych , w celu zwiększenia wydaj-
ności w procesach produkcyjnych oraz 
zmniejszenia negatywnych wpływów na śro-
dowisko. Przeprowadzona restrukturyzacja 
działalności produkcyjnej przyniosła też  
korzyści ekonomiczne.
Výrobní závod Brno (Zakład produk-
cyjny Brno, VZB) w ramach strategii firmy  
specjalizuje się w produkcji zespołów elek-
tronicznych i elektromechanicznych oraz 
dostawie techniki próżniowej. Proces pro-
dukcyjny ukierunkowany jest na produkcję 
małych i średnich serii produkcyjnych o sze-
rokiej gamie produktów.
Produkcję VZB można podzielić na dwa 
główne obszary - realizację wyrobów 
własnej produkcji przemysłowej oraz reali-
zację dostaw elektromechanicznych próż-
niowych zestawień i zespołów.
Obszar wyrobów własnej produkcji prze-
mysłowej obejmuje produkcję jednostek 
i zespołów elektronicznych do urządzeń 
stacji, szlaków, zabezpieczeń przejazdów 
kolejowych i pociągów, elementów elek-
trotechnicznych wyposażenia obwodów 
torowych oraz techniki sygnalizacyjnej.  
Produkcja dla klientów zewnętrznych obej- 
muje wykonanie zespołów elektronicznych 
na płytkach drukowanych oraz dostawę  

jednostek i zespołów elektromechanicznych 
próżniowych dla czystych pomieszczeń pro-
dukcyjnych zgodnie z wymaganiami klienta. 
Częścią usług świadczonych w tym obszarze 
jest zapewnienie zakupu materiałów, two- 
rzenie i zarządzanie łańcuchem dostaw, 
montaż, testowanie i działania rozwojowe.
Výrobní závod OLOMOUC (Zakład 
Produkcyjny Olomouc (VZO) jest jedną z 
baz produkcyjnych firmy. Obejmuje obszar 
produkcji inżynieryjnej i elektromecha-
nicznej oraz zapewnia produkcję głównie 
zewnętrznych elementów metalowych do 
zabezpieczenia rozjazdów i przejazdów, 
które muszą być odporne nie tylko na dzia- 
łanie warunków atmosferycznych, ale 
również na oddziaływanie ruchu kolejowego 
bezpośrednio w torze . Zapewnia również 
produkcję szaf do urządzeń technologicz-
nych AŽD.
W ramach wolnych mocy produkcyj-
nych zakład wykorzystuje swoje doświad-
czenie i park maszynowy do świadczenia 
usług głównie w zakresie produkcji inży-
nieryjnej, włącznie z projektowaniem kon-
strukcyjnym i technologicznym w CAD, CAM 
(3D i 2D).VZO aktywnie zajmuje się kwe- 
stiami ochrony środowiska i aktywnie pod-
chodzi do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w pracy. Wraz z jakością te systemy zarzą-  
dzania są certyfikowane i zintegrowane  
w jednolity Zintegrowany System Zarządzania.

STRERA 
PRODUKCJI

Podstawową działalnością VZO jest obróbka 
skrawaniem, realizowana na wysokim 
poziomie głównie dzięki wieloosiowym cen-
trom obróbczym, cięcie CNC i kształtowanie 
materiału, w tym cięcie/obróbka strumie-
niem wody. 
VZO stosuje również cięcie plazmowe  
i wycinanie materiału, grawerowanie lase-
rowe oraz znakowanie mikroudarowe 
części metalowych. Do końcowej obróbki 
powierzchni wykorzystuje własny zamknięty 
system odtłuszczania, po którym nastę-
puje obróbka końcowa w maszynowej lub 
ręcznej lakierni.
Inne wykonywane prace to tokarstwo, 
frezowanie, prace wiertnicze, walco-
wanie gwintów, następnie prace ślusar-
skie, spawalnicze, elektromechaniczne  
i własna praca narzędziowa. Oczywisty jest 
również odpowiedni sprzęt metrologiczny,  
w tym spektrometr do sprawdzania składu 
materiału oraz przenośne urządzenie  
pomiarowe 3D.



ZAKŁAD 
MONTAŻOWY 
KOLÍN (MZK)

Montážní závod Kolín (Zakład montażowy 
Kolín (MZK) specjalizuje się w montażu 
kompletnych zintegrowanych dostaw bez-
pieczeństwa, telekomunikacji, automatyki  
i informatyki dla kolei. Dostawy te obej- 
mują przede wszystkim instalację systemów 
zabezpieczenia stacji, przejazdów kole-
jowych, szlaków i pociągów, urządzeń zabez-
pieczenia bocznic kolejowych oraz, co nie 
mniej ważne, urządzeń dyspozytorskich do 
efektywnej scentralizowanej zdalnej kon-
troli ruchu kolejowego. W ostatnich latach 
zakład z powodzeniem realizował również 
zlecenia typu ETCS - Europejski System 
Sterowania Pociągiem najnowszej generacji 
na korytarzach kolejowych. Zakład uważnie 
monitoruje jakość swoich dostaw i działań, 
ponieważ działa w obszarze, który wymaga 
absolutnej niezawodności i bezpieczeństwa 
stosowanych technologii. Integralną częścią 
działalności zakładu jest minimalizacja 
negatywnego wpływu własnych produktów  
i usług na środowisko, zdrowie pracowników 
i innych zainteresowanych stron.

STREFA PRAC 
MONTAŻOWYCH

Divize Teleinformatika (Diwizja 
Teleinformatyka (DTI) zajmuje się działal-
nością inżynierską i wdrożeniową w zakresie 
nowoczesnych technologii teleinformatycz-
nych. Działalność dywizji można podzielić na 
trzy podstawowe obszary – urządzenia bez-
pieczeństwa dla metra, urządzenia komu-
nikacyjne oraz kompletne rozwiązania dla 
zamówień w ramach Kolei Czeskich (České 

dráhy). Oprócz tych podstawowych czynności 
DTI zajmuje się układaniem i montażem kabli 
metalowych i optycznych, urządzeń radio-
wych, EZS, EPS, okablowania strukturalnego, 
central telefonicznych oraz budowy systemów 
radiowych. Produkcja obejmuje również czyn-
ności inżynierskie w budownictwie inwesty-
cyjnym oraz kompletne wykonanie proto-
kołów osób prawnych.



Montážní závod Olomouc (Zakład 
Montażowy Olomouc (MZO) skupia najlep- 
szych certyfikowanych ekspertów w dzie-
dzinie instalacji elektrycznych słaboprą-
dowych oraz obsługi specjalnych maszyn 
i mechanizmów budowlanych. Wykonuje 
kompletne prace montażowe i dostawy spr-
zętu syganizacyjnego dla linii kolejowych 
w Czechach, Słowacji, Litwie, Turcji, Grecji, 
Polsce, które prowadzą do zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego na sta- 
cjach kolejowych, na odcinkach szlakowych 
oraz na bocznicach kolejowych. Wprowadza 
nowe technologie prowadzące do uspraw- 
nienia sterowania transportem kolejowym 
na całych odcinkach w postaci budowy scen- 

ZAKŁAD 
MONTAŻOWY 
OLOMOUC (MZO)

tralizowanego zdalnego sterowania ruchem 
z Centralnej Dyspozytorni w Przerowie  
i Pradze (Centrálních dispečerská praco-
viště v Přerově a Praze). W ostatnim czasie 
wdraża tzw. ETCS – Europejski System 
Sterowania Pociągiem w transporcie kole-
jowym produkcji AŽD w Czechach i na Słowacji.  
Realizuje budowę nowych urządzeń zabez-
pieczających przejazdy przyczyniając się do 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na krytycznych miejscach. Uczestniczy  
w remontach rozjazdów polegających na wymia- 
nie zamków hakowych na zamki szczękowe,  
w tym też systemu przełączania i sterowania 
na kolei. W ten sposób przyczynia się do zwięk- 
szenia ochrony środowiska poprzez oszczę- 
dzanie smarów.



KOLEJ ŚLIWKOWA 
(ŠVESTKOVÁ DRÁHA)

W listopadzie 2014 r. państwo za pośred-
nictwem Zarządu Kolei (Správa železniční 
dopravní cesty, w tej chwili Správa železnic) 
zaoferowało jako jedną z pięciu linii do sprze-
daży linię nr 113 Čížkovice – Obrnice . W 2016 
roku firma AŽD Praha s. r. o. kupiła tę linię.
Planem biznesowym było stworzenie poli-
gonu testowego, w którym prywatna firma 
przetestuje swoje istniejące technologie sy- 
gnalizacji kolejowej, a także nowe produkty. 
Firma AŽD spełniła dane slowo, kupując 
szlak, do ostatniego punktu, naprawiając 
nie tylko podłoże torowe i nawierzchnię 
toru, ale także obiekty wzdłuż szlaku. 
Stacja kolejowa Třebívlice nawet nie- 
spodziewanie dotarła do finału konkursu 
Najpiękniejszy Dworzec kolejowy 2017  
i zajęła piękne drugie miejsce. Ponadto 
firma AŽD pod hasłem „Śliwkowa kolej żyje” 
zaczęła organizować nie tylko niezwykłe 
przejażdżki składem z lokomotywą parową, 
ale także kontynuowała działalność pasjo-
natów i obsługowała sezonową linię week- 
endową turystyczną T4 Lovosice – Most, 
która prowadzi przez magiczny krajobraz 
Czeskiego Średniogórza (České středohoří).
To właśnie popularność weekendowej 
linii turystycznej zmusiła województwo 
usteckie (Ústecký kraj) do rozpoczęcia nego-
cjacji z firmą AŽD, na końcu których doszło 
do podpisania umowy o uruchomieniu co- 
dziennego połączenia kolejowenego  

na linii Litoměřice Dworzec górny - Most  
od 15.12.2019 r.
Dzięki zdrowemu rozsądkowi, dobremu 
biznesplanowi, zainstalowaniu nowoczes- 
nych technologii, które można znaleźć 
tylko na liniach korytarzowych, oraz zwięk- 
szeniu prędkości na szlaku do 100 km/h, 
Kolej Śliwkowa stała się najnowocześniejszą 
i jednocześnie najszybsza linią regionalna  
w czeskiej sieci kolejowej.
Firma AŽD nie zapomniała jednak o śro-
dowisku mimo wspomnianych naj-
n o w o c z e ś n i e j s z y c h  te c h n o l o g i i .  
W ciągu ostatnich kilku lat w pobliżu 
stacji kolejowych w miejscowościach 
Třebenice i Třebívlice zasa-dzono ponad 
130 śliwek i innych drzew. Firma AŽD 
zamierza dalej poprawiać i chronić śro-
dowisko wokół Śliwkowej Kolei i dalej  
w przyszłości sadzić drzewa śliwkowe i inne.



W zakresie gospodarki odpadami wpro-
wadzono konsekwentny system sorto-
wania odpadów do wyznaczonych pojem-
ników zbiorczych. Odpady są sortowane 
nie tylko w produkcji, ale również na budo-
wach w trakcie prac montażowych naszych 
zakładów i oddziałów.
Wszystkie odpady z działalności przekazy-
wane są do profesjonalnie wykwalifikowa-
nych specjalizowanych spółek, prowadzona 
jest ciągła ewidencja odpadów za pomocą 
oprogramowania IS ENVITA w intranecie. 
Jednostki organizacyjne AŽD Praha kierują 
się w poszczególnych regionach następu-
jącymi celami i planami:

GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI

Znaczne środki finansowe zostały przezna-
czone na stworzenie systemu sortowania 
odpadów (kontenery), ale także dla ich pra-
widłowego gromadzenia zgodnie z obowią-
zującym ustawodawstwem, do czasu prze-
kazania ich do uprawnionych firm w celu ich 
dalszego przetworzenia. W areale Zakładu 
Produkcyjnego Olomouc (VZO) został zbu-
dowany nowy obiekt dla gospodarki odpa-
dami, w innych jednostkach organizacyjnych 
do zbierania odpadów niebezpiecznych uży-
wane głównie specjalne kontenery mobilne  
z wanną zbiorczą i odpowiednim certyfi-
katem. Kontenery mobilne są wykorzysty-
wane głównie na budowach.

 ograniczenie produkcji odpadów,
 minimalizowanie negatywnego wpływu 

na zdrowie ludzkie i środowisko,
 oddzielenie składników odpadu komunal-

nego (papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
metale, bioodpady),

 separacja odpadów niebezpiecznych,
 konsekwentne stosowanie odbioru zwrot-

nego zużytych produktów,
 obniżenie udziału odpadów do złożenia 

na wysypiskach (priorytetowe trakto-
wanie recyklingu i odzysku energii),

 zwiększenie udziału wewnętrznych opa-
kowań zwrotnych.

Na rozwój produkcji odpadów ma wpływ 
zarówno wielkość własnej produkcji przemy-
słowej, jak i charakter czynności budowlano  
- montażowych na budowach, przede 
wszystkim w wyniku powstania odpadów 
budowlanych w trakcie realizacji wykoń- 
czenia terenu w związku z pracami ziemnymi.
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AŽD stosuje również technologie produk-
cyjne (odtłuszczanie powierzchni przed 
obróbką wykańczającą - lakierowanie, itp.), 
które wiążą się z dużym zapotrzebowaniem 
na wodę i wytwarzają ścieki przemysłowe. 
Są one czyszczone we własnej oczyszc-
zalni ścieków w ten sposób, aby były prze- 
strzegane limity zanieczyszczeń ustalone na 
podstawie decyzji właściwego miejscowego 
organu gospodarki wodnej przed zrzutem 
do kanalizacji. W zakładach produkcyjnych 
są prowadzone manipulacje z dalszymi sub-
stancjami szkodliwymi dla wód, które muszą 
być odpowiednio przechowywane.
Magazyny, w których są składowane mate-
riały niebezpieczne są poddawane har-
monogramowym kontrolą ze względu na 
możliwość wycieków. Cała problematyka 
związana z substancjami szkodliwymi dla 
wód jest regulowana w poszczególnych 
zakładach AŽD za pośrednictwem zatwier-
dzonego „Planu działań w przypadku 
awaryjnego pogorszenia jakości wody”,  
z zapewnieniem środków ratunkowych dla 
wstępnej akcji ratunkowej.
Podczas operacji montażowych na budo-
wach liniowych w zarządzaniu substancjami 
szkodliwymi dla wód należy zwracać uwagę 
na warunki, które w ramach zatwierdzania 
dokumentacji budowlanej określił organ go- 
spodarki wodnej, przede wszystkim w odnie-
sieniu do higienicznych stref ochronnych wód  
oraz ochrony przyrody i krajobrazu.

OCHRONA WÓD
ZUŻYCIE WODY (M3)
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Firma AŽD ustanowiła jasne i właściwe 
obowiązki w zakresie postępowania z sub-
stancjami i mieszaninami chemicznymi 
(CHLS), które są opisane w dyrektywie 
organizacyjnej. Celem tych działań, takich 
jak prawidłowe oznakowanie i pakowanie 
CHLS, transport CHLS lub obowiązek posia- 
dania ważnej karty charakterystyki dla 
CHLS, jest ochrona zdrowia pracowników  
i ograniczenie ewentualnego negatywnego 
wpływu na środowisko.
Wszyscy pracownicy zajmujący się CHLS  
są regularnie raz w roku szkoleni w zakresie 
ich niebezpiecznych właściwości. CHLS prze-
chowuje się w odpowiednio oznakowanych 

OCHRONA 
POWIETRZA

GOSPODAROWANIE 
Z SUBSTANCJAMI 
I MIESZANINAMI 
CHEMICZNYMI

szafkach wyposażonych w wanny ściekowe  
(na wypadek wycieku lub kapania).  
Dla wszystkich zakupionych i używanych 
CHLS dostępna jest karta charaktery- 
styki, która jest przechowywana w aplikacji  
w Rejestrze kart charakterystyki, do której ma 
dostęp każdy pracownik posiadający kom-
puter podłączony do sieci. 
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Priorytetem spółki AŽD w zakresie ochrony powie- 
trza jest ograniczanie emisji wybranych zanie- 
czyszczeń i poprawa jakości powietrza. Dla wszyst- 
kich źródeł zanieczyszczenia powietrza jest pro-
wadzona odpowiednia ewidencja i kontrola  
w taki sposób, aby były eksploatowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.
Wymienione źródła zanieczyszczenia powietrza są 
mierzone przez osoby akredytowane do pomiaru 
emisji w wymaganych regularnych odstępach 
czasu.
Oprócz filtrów tkaninowych wychwytujących 
cząstki stałe, nowoczesne lakiernie w Zakładach 
Produkcyjnych Brno i Olomouc są również wypo-
sażone w filtry węglowe do wychwytywania lot-
nych związków organicznych (LZO).



i wymagają szczególnego i odpowiedzial- 
nego podejścia do ochrony przyrody i kraj- 
obrazu. We wszystkich akcjach inwestycyj-
nych bardzo istotna jest akceptacja wszy-
stkich decyzji administracji państwowej  
w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu.  
Decyzje są integralną częścią pozwo-
lenia na budowę lub są włączone do roz-
działu „środowisko“ dokumentacji prze-
targowej, wchodzącej w skład dokumen-
tacji realizacyjnej budowy. Przyjazne 
podejście do krajobrazu jest szcze- 
gólnie ważne dla konstrukcji liniowych  
(tras kablowych, ruch mechanizacji itp.).

Jeśli chodzi o zakłady i diwizje spółki AŽD, 
to biorąc pod uwagę możliwości w po- 
szczególnych miejscach, zieleń znajduje się 
wyłącznie w areale centrum logistycznego 
Zakładu Logistyki Olomouc. Przykładowa 
pielęgnacja zieleni tworzy tam przyjemne 
środowisko w okolicach zakładu. W pozosta- 
łych jednostkach organizacyjnych ograni- 
czone warunki nie pozwalają na wysadzenie 
zieleni. Skomplikowaną sytuację mają kon-
tynualnie zakłady montażowe, które pra-
cują na budowach tras kolejowych prze-
chodzących przez obszary chronione, 
pomniki przyrody, ptasie rezerwaty itp.  

OCHRONA 
PRZYRODY  
I KRAJOBRAZU

SZKODY 
EKOLOGICZNE 
I UMOWA ADR

SZKODY 
EKOLOGICZNE
W ramach wypełniania zobowiązań praw- 
nych dotyczących szkód w środowisku oraz 
ich zapobiegania spółka AŽD przeprowa- 
dziła we wszystkich zakładach realną ocenę 
trafności wymogów ustawy nr 167/2008 Dz. 
U., Rozporządzenia rządu nr 295/2011 Dz. U., 
oraz wydanych instrukcji metodologicznych 
Ministerstwa Środowiska.
Wszystkie raporty końcowe wykazały, że 
zgodnie z § 14 ustawy nr 167/2008 Dz.  U., 
w żadnym z naszych zakładów spółka 
AŽD nie jest zobowiązana do zapewnienia 
zabezpieczenia finansowego na potrzeby 
wszelkich działań zapobiegawczych lub 
naprawczych w celu powstałych szkód dla 
środowiska.

UMOWA ADR
Umowa ADR określa i klasyfikuje niebez-
pieczne substancje i przedmioty zgodnie 
z ich niebezpiecznymi właściwościami, 
określa warunki ich transportu, pakowania 
i etykietowania, określa sposób stosowania 
i wypełniania przewidzianych dokumentów 
towarzyszących. Określa wymagania doty- 
czące pakowania produktu, wpisów w doku-
mentach przewozowych, środki transportu,  
w tym wymogi techniczne dla pojazdu 
według poszczególnych klas i określa także 
zasady jak np. ograniczenie ilości przewożo-
nych towarów, nadzór nad nimi, sposób par-
kowania, miejsca parkingowe itd.
Umowa ADR wymaga, aby każde przedsię-
biorstwo, którego działalność obejmuje 
przewóz transportem drogowym towarów 
niebezpiecznych lub operacje związane  
z tym transportem, ustanowiło jednego lub 
więcej doradców do spraw bezpieczeństwa 
odpowiedzialnych za pomoc w celu zapo-
biegania ryzyku związanemu z takimi dzia- 
łaniami w odniesieniu do osób, mienia  
i środowiska.
W celu zabezpieczenia problematyki wysyłania, 
odbioru i transportu towarów niebezpiecznych, 
firma AZD powołała wewnętrznego doradcę ds. 
bezpieczeństwa ADR.



Systemy dla transportu drogowego

 Rozwiązania dla transportu miejskiego  
i międzymiastowego

 Rozwiązania dla transportu w tunelach

 Rozwiązania dla oświetlenia publicznego

 Place zabaw dla dzieci

Telekomunikacja

Systemy kamerowe i EMS

SYSTEMY 
TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO

SYSTEMY 
TRANSPORTU 
DROGOWEGO

Najbardziej znaczącą pozycją programu pro-
dukcyjnego spółki stanowią systemy ste-
rowania ruchem kolejowym i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Są one 
dostępne w różnych konfiguracjach dla linii 
magistralnych lub znaczenia lokalnego, łącznie 
ze stacjami węzłowymi i mogą być wyposażone  
w dodatkowe systemy diagnostyczne, wspo-
magania dyżurnego ruchu oraz systemy 
zdalnego sterowania. AŽD również produ-
kuje i dostarcza odpowiednie urządzenia 
zewnętrzne, np. do sterowania i zabezpie- 
czenia zwrotnic, sygnalizatory świetlne i wiele 
innych. AŽD dostarcza też systemy zarzą- 
dzania i kontroli ruchu drogowego, na przy-
kład sygnalizację do kierowania ruchem 
na skrzyżowaniach, sterowania ruchem  
w tunelach, parkowania i wjazdu, rozpozna-
wania tablic rejestracyjnych i egzekwowania 
przepisów ruchu drogowego.

Systemy dla transportu kolejowego

 Stacyjne systemy sterowania ruchem 

 Liniowe urządzenia sterowania 
ruchem 

 ERTMS/ETCS i autonomiczne systemy 
sterowania – część infrastrukturalna

 ERTMS/ETCS i autonomiczne systemy 
sterowania – część pokladowa

 System sygnalizacji przejazdu 
kolejowego

 Systemy zasilania

 Elementy zewnętrzne - inne

 Elementy zewnętrzne – środki do 
kontroli zajętości toru (liczniki osi, 
obwody torowe)

 Elementy zewnętrzne – sterowanie 
rozjazdami (napędy zwrotnicowe, 
kontrolery położenia iglic itd.)

 Elementy zewnętrzne – sygnalizatory

 Systemy dla metra
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