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Szanowni Państwo,

prezentujemy biuletyn poświęcony idei, którą wspólnie, jako człon-
kowie środowiska kolejowego rozwijamy już od trzech lat. Chęci 
oraz determinacja Sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju 
kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” w dążeniu do 
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa kolei pozwoliły na doko-
nanie tego wszystkiego, z czego już możemy być dumni w zakresie 
promowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, inicjatyw i działań w zakresie 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym to jeden z priorytetów 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przez trzy lata udało się 
opracować i rozwinąć projekty rozpowszechniające ideę kultury 
bezpieczeństwa. Dla Urzędu Transportu Kolejowego obszarami, 
na których oparto strategię na najbliższe lata są: bezpieczeństwo, 
regulacja i nowoczesny urząd. Połączenie tych trzech obszarów 
pozwoli kreować bezpieczne i konkurencyjne warunki świadczenia 
usług transportu kolejowego. Gdy przystępowaliśmy do realizacji 
kluczowych inicjatyw „Deklaracji” jednym z naszych celów było zachęcenie przedsiębiorców do zgłaszania oraz do późniejszej rzetelnej 
analizy zdarzeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, co miało przyczynić się do  zwiększenia bezpieczeństwa. Duża świadomość 
dotycząca bezpieczeństwa i  kreatywność w  podejmowanych działaniach skłoniły nas do stworzenia możliwości podzielenia się 
z innymi swoimi planami, pomysłami oraz już funkcjonującymi rozwiązaniami. 

Drodzy Sygnatariusze „Deklaracji”, dzięki Państwa działaniom kolej staje się coraz bezpieczniejszym środkiem transportu. Ale bez-
pieczeństwo nie jest czymś, co jest nam dane raz na zawsze. Często określamy bezpieczeństwo jako pochodną jakości. Wybitny 
specjalista w zakresie systemów zapewniania jakości William Deming twierdził, że „jakość to sposób myślenia, który powoduje, że 
stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań”.

Mam nadzieję, że ta publikacja będzie dla Państwa źródłem inspiracji w dążeniach do współtworzenia bezpiecznej kolei.

                                                                                                                                Z wyrazami szacunku

dr inż. Ignacy Góra 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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Kalendarium Kultury Bezpieczeństwa

2016

21 kwietnia I podpisanie Deklaracji w sprawie rozwoju kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym (94 Sygnatariuszy)

29 czerwca
II podpisanie Deklaracji  
(dołączyło 27 Sygnatariuszy/ łącznie 121 Sygnatariuszy)

12 sierpnia Ogłoszenie I edycji Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

12 września
III podpisanie Deklaracji 
(dołączyło 2 Sygnatariuszy/ łącznie 123 Sygnatariuszy)

19 października Posiedzenie Kapituły I edycji Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

27 października
IV podpisanie Deklaracji 
(dołączyło 5 Sygnatariuszy/ łącznie 128 Sygnatariuszy)

25 listopada I Konferencja Kultury Bezpieczeństwa i ogłoszenie wyników Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

2017

3 lipca
V podpisanie Deklaracji 
(dołączyło 36 Sygnatariuszy/ łącznie 164 Sygnatariuszy)

3 lipca Ogłoszenie II edycji Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

8 września
VI podpisanie Deklaracji 
(dołączyło 6 Sygnatariuszy/ łącznie 170 Sygnatariuszy)

4 października Posiedzenie Kapituły II edycji Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

8 grudnia II Konferencja Kultury Bezpieczeństwa i ogłoszenie wyników Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

2018

30 maja
VII podpisanie Deklaracji 
(dołączyło 7 Sygnatariuszy/ łącznie 177 Sygnatariuszy)

22 czerwca Ogłoszenie III edycji Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

10 lipca Posiedzenie Kapituły III edycji Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

5 września
VIII podpisanie Deklaracji 
(dołączyło 2 Sygnatariuszy/ łącznie 179 Sygnatariuszy)

3 października III Konferencja Kultury Bezpieczeństwa i ogłoszenie wyników Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
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Deklaracja w sprawie rozwoju Kultury bezpieczeństwa w  transporcie kolejnym

Wszystko zaczęło się 17 marca 2016 r. Został wówczas zainicjowany projekt Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym, którego głównym założeniem jest promowanie aktywności w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa transportu kolejowego. Działania te mają za zadanie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. Podpisanie 
Deklaracji ma motywować jej Sygnatariuszy do współpracy poprzez wymianę doświadczeń oraz zachęcać do wdrażania nowych, niestandardo-
wych rozwiązań.

Dotychczas odbyło się osiem spotkań, podczas których swoje podpisy złożyło 179 reprezentantów rynku kolejowego, a także przedstawicieli or-
ganów państwowych, w tym: Minister Infrastruktury, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Komendant Główny 
Policji, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności:

 ■ postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracow-
ników i organizacji,

 ■ akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z co-
dzienną działalnością,

 ■ szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowane 
na znalezienie rozwiązań,

 ■ odchodzenie od przypisywania winy – „nie szukamy winnych - szu-
kamy rozwiązania problemu”,

 ■ rejestrowanie i analiza zaistniałych zdarzeń,
 ■ zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
 ■ rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów w Systemach 

Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),
 ■ ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań kory-

gujących i  zapobiegawczych,
 ■ zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

„Kultura bezpieczeństwa to pojęcie, które ukute zostało już wiele lat temu, ale dopiero teraz zyskuje popularność i zainteresowanie przedsiębiorców. 
Kultura bezpieczeństwa to zakres i siła motywacji ludzi zaangażowanych w realizację procesów, np. w transporcie kolejowym, do działania zgodnie 
z normami bezpieczeństwa i utrzymując najwyższą możliwą jakość pracy – nawet w warunkach napięcia, stresu i nierzadko kryzysu.  

Drugą stroną kultury bezpieczeństwa są regulacje i normy dotyczące bezpieczeństwa. Samo opracowanie takich regulacji wymaga znajomości 
oraz uwzględnienia stopnia zmotywowania pracowników do bezpiecznej pracy. Jest to więc cykl, w którym współdziałają ze sobą podmioty two-
rzące normy i podmioty zobligowane do ich przestrzegania, a także podmioty odpowiedzialne za edukację. Sprawność tego współdziałania to 
właśnie kultura bezpieczeństwa.”

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna –  
Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej 

Członek Gremium Kapituły Konkursu
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Trzy edycje Konkursu już za nami

Pomysł stworzenia konkursu o Nagrodę Prezesa UTK „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” narodził się jako kontynuacja inicjatywy 
Deklaracji i skierowany został przede wszystkim do jej Sygnatariuszy. 

Jednym z celów konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z promowa-
niem kultury bezpieczeństwa. Wybór i nagrodzenie najbardziej aktywnych przedsiębiorców ma spowodować wzrost motywacji wśród pozostałych 
Sygnatariuszy do poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

Główne założenia konkursu polegają na przedstawieniu przez uczestników działań sprzyjających rozwijaniu kultury bezpieczeństwa charaktery-
zujących się:

 ■ innowacyjnością;
 ■ systemowością;
 ■ korzyściami dla bezpieczeństwa transportu kolejowego;
 ■ pozytywnym wpływem na rozpowszechnianie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Od początku projekt Deklaracji wspierany jest przez Politechnikę Warszawską. Dzięki współpracy i zaangażowaniu Władz Uczelni rokrocznie 
Konferencje Kultury Bezpieczeństwa odbywają się w jej gościnnych murach.

„Kultura bezpieczeństwa obejmuje postawy, wartości i normy zachowań, wspólne dla wszystkich pracowników odnoszące się do bezpieczeństwa. 
To charakterystyczny dla większości załogi naszej Spółki stan świadomości, postrzegania zagrożeń oraz ryzyka z nim związanego a także stoso-
wane i  wdrożone rozwiązania organizacyjne, techniczne, systemowe czy edukacyjne, które mają wpływ na  stan bezpieczeństwa. Kulturę bezpie-
czeństwa charakteryzują przede wszystkim wzajemne zaufanie, wzajemne poszanowanie i odpowiedzialność za swoje działania oraz stawianie 
bezpieczeństwa na  pierwszym miejscu przez pracowników. Istotne jest stałe dążenie do poprawy bezpieczeństwa.” 

Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu 
PKP LHS sp. z o.o. 

Laureat I edycji Konkursu Kultura bezpieczeństwa  
w transporcie kolejowym
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Projekty zgłoszone w konkursie ocenia Kapituła Konkursu.  Przewodniczy jej dr inż. Ignacy Góra,  Prezes UTK. Dotychczas w trzech edycjach Konkursu 
w pracach Kapituły udział wzięli: 

 ■ Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej 
 ■ Dr hab. inż. Krzysztof Żółtkowski, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej – Kierownik Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej
 ■ Dr inż. Grzegorz Zając – adiunkt, Pracownik Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, p.o. Dyrektora Instytutu 
 ■ Prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski – Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
 ■ Dr hab. inż. Maciej Szkoda – Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej
 ■ Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Rektor Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu
 ■ Dr hab. inż. Piotr Folęga – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej 
 ■ Piotr Szczepaniak – Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru UTK – Sekretarz Kapituły

Nagrodami w Konkursie są statuetki Kultury Bezpieczeństwa oraz możliwość posługiwania się złotym logotypem Kultury Bezpieczeństwa przez 
kolejny rok.
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I edycja Konkursu

Ogłoszenie wyników I edycji konkursu odbyło się 25 listopada 2016 r. 
w Auli Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, podczas uroczystej 
I Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. W pierwszej edycji swoje prace 
zgłosiło 28 przedstawicieli rynku kolejowego, spośród których Kapituła 
wybrała czterech laureatów oraz przyznała cztery wyróżnienia.

Wśród nagrodzonych spółek znalazły się: 

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem sp. z o.o. za całokształt 
wprowadzonych rozwiązań systemowych opartych na trzech punktach 
- skutecznym i silnym przywództwie oraz zaangażowaniu kierownictwa 
wszystkich szczebli, zaangażowaniu pracowników przejawiającemu się 
ich konstruktywnym udziałem w działaniach na rzecz bezpieczeństwa 
oraz stałym monitorowaniu zgodności działań z założonymi celami. 
Wprowadzone rozwiązania skupiają się w szczególności na budowaniu świadomości wszystkich pracowników na temat bezpieczeństwa, stałym 
monitorowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa, ciągłej ocenie i przeglądzie już wdrożonych rozwiązań, a także wprowadzaniu działań 
prewencyjnych.

„Cała organizacja dzięki nagrodzie zaczęła się przekonywać do zasad 
kultury bezpieczeństwa. Jesteśmy świadomi zmiany w postrzeganiu 
bezpieczeństwa z myślenia „Ja muszę” na „ja chcę pracować bezpiecznie.”

Łukasz Skorupa – Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwo Usług  

Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. 
Laureat I i III edycji konkursu Kultury Bezpieczeństwa w transporcie 

kolejowym

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. - za zastosowanie w pojaz-
dach tachografu elektronicznego z modułem samoczynnego hamowania 
pociągu. Urządzenie przeznaczone jest do rejestracji parametrów eks-
ploatacyjnych pracy pojazdu i oparte jest m.in. o satelitarną lokalizację 
pojazdów trakcyjnych na liniach kolejowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - za przeprowadzenie ogólnopolskiej 
kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko”. Kampania 
polegała na opracowaniu jednej koncepcji przekazywanej w całorocznych 
działaniach na terenie kraju m.in. podczas cyklicznych działań edukacyjnych, 
symulacji, konkursów, happeningów, czy prelekcji dla dzieci. Wszystko 
po to, by na przejazdach i innych terenach kolejowych było bezpieczniej.

STK S.A. - za zastosowanie elektronicznego systemu zgłaszania i analizowania informacji dotyczących bezpieczeństwa kolejowego. Celem utwo-
rzenia systemu informacji ds. bezpieczeństwa kolejowego było zapewnienie bezpiecznej i nieskrępowanej możliwości zgłaszania wszelkich sytuacji 
mogących rodzić możliwość zagrożenia bezpieczeństwa.

Wyróżniona została spółka Orlen Koltrans sp. z o.o. za proste rozwiązanie, jednak znacznie poprawiające bezpieczeństwo: zastosowanie taśm 
odblaskowych i dodatkowego oświetlenia na lokomotywach poprawiających widoczność pojazdów kolejowych w nocy.
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II edycja konkursu

Wyniki II edycji konkursu ogłoszono 8 grudnia 2017 r. w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej podczas II Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. W dru-
giej edycji konkursu dzięki sugestiom członków Kapituły poprzedniej edycji oraz w myśl stałego doskonalenia formuły zadecydowano o wprowa-
dzeniu pięciu kategorii:

 ■ rozwiązanie techniczne,
 ■ rozwiązanie systemowe,
 ■ czynnik ludzki – edukacja,
 ■ pasażer z niepełnosprawnością,
 ■ praca dyplomowa.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybrała te, które w największym stopniu spełniły kryteria innowacyjności, korzyści dla bezpieczeństwa 
transportu kolejowego oraz pozytywnego wpływu na rozpowszechnianie zasad kultury bezpieczeństwa na kolei. W przypadku prac dyplomowych 
ocenie podlegały: atrakcyjność i oryginalność tematyki pracy, osiągnięcie zakładanego w niej celu, walory nowatorskie, walory z punktu widzenia 
jej praktycznego zastosowania, innowacyjność, forma i jakość prezentacji tematu. 

Nagrodę w kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” otrzymała Pol-Miedź Trans sp. z o.o.  za działania na rzecz rozwoju szkolnictwa w obszarze trans-
portu kolejowego. Spółka wspiera szkolnictwo zawodowe dla pracowników sektora transportu kolejowego poprzez patronat, wsparcie techniczne 
oraz finansowe.
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W kategorii „Praca dyplomowa” nagrodzony został Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz autor zwycięskiej pracy 
Pan Marcin Łachajczyk za pracę dyplomową „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C  zlokalizowanych 
w Poznaniu”. W pracy przedstawiono proces zarządzania ryzykiem zagrożeń metodą RC-Risk na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C 
zlokalizowanych w  Poznaniu. Zastosowane w  pracy proaktywne podejście do kwestii bezpieczeństwa na  przejazdach kolejowo-drogowych jest 
jednym z filarów kultury bezpieczeństwa w  transporcie kolejowym.

W kategorii „Pasażer z niepełnosprawnością” nagrodę otrzymała „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” 
sp. z o.o. za wzorcowe świadczenie usług osobom z niepełnosprawnością. We wszystkich kasach 
biletowych, własnych i agencyjnych spółka zamontowała pętle indukcyjne ułatwiające komuni-
kację osobom słabosłyszącym z odpowiednio wyposażonymi aparatami słuchowymi. W kasach 
i w pociągach dostępna jest usługa wideotłumacza języka migowego.

Spółka Track Tec S.A. została nagrodzona w kategorii „Rozwiązanie systemowe” za pociąg zabudo-
wy rozjazdów. Rozwiązanie to służy do przewozu zmontowanych bloków rozjazdów kolejowych 
bezpośrednio z hali montażu na plac budowy i ich ułożenie w torze wprost z  wagonów. Pozwala 
to na zachowanie geometrii rozjazdu od momentu produkcji do jego finalnej zabudowy  oraz na 
zwiększenie odpowiedzialności producenta za jakość zabudowanych rozjazdów.

W kategorii „Rozwiązanie techniczne” nagrodę otrzymała Infra SILESIA S.A.  za wdrożenie modelu wykonywania inwentaryzacji urbanistycznej na 
terenie kolejowym z uwzględnieniem infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej. Podczas prowadzenia prac budowlanych na sieci kole-
jowej ograniczone zostają np. uszkodzenia kabli czy instalacji.

„Przyznanie nam nagrody przyczyniło się do zwiększenia świadomości 
potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej. Przełożyło się to bez najmniejszej wątpliwości na postawy 
naszych pracowników - również dając im motywację do podejmo-
wania działań pro-pasażerskich”.

Janusz Malinowski – Prezes Zarządu 
„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

Laureat II edycji konkursu

„Nagroda pozwoliła zwiększyć poziom świadomości bezpieczeństwa w firmie, podnieść prestiż firmy oraz wyróżnić ją w grupie Deutschebahn jak 
i pośród innych firm kolejowych poprzez możliwość używania złotego logotypu(…) Zauważono wzrost motywacji w dążeniu do poprawy bezpie-
czeństwa poprzez większą dbałość o swoją pracę i pracę kolegów, co przełożyło się bezpośrednio na utrzymanie zakładanego wskaźnika wypadko-
wości w firmie za pierwsze półrocze 2018 r., jak również zachęcało do generowania innych pomysłów zmierzających ku poprawie bezpieczeństwa. 
Pomysły te realizowane są pod nazwą: Dobry Pomysł w firmie Infra Silesia S.A.

Michał Batko – Prezes Zarządu 
Infra SILESIA S.A. 

Laureat II edycji konkursu
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Fundacja Grupy PKP otrzymała wyróżnienie za edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Podczas spotkań, 
wycieczek na obiekty kolejowe oraz przejazdów pociągami blisko 3,5 tys. uczniów mogło w praktyce poznać zasady bezpiecznego zachowania.

Kancelaria DW Legal Duda Wasilewska Adwokaci spółka partnerska otrzymała wyróżnienie za prowadzenie bloga „Kolej na prawo”. Prowadzą 
go adwokaci zajmujący się na co dzień prawem kolejowym - co gwarantuje dobór tematyki mający praktyczne znaczenie dla pracowników kolei.

PKP Cargo S.A. zostało wyróżnione za propagowanie Programu Wsparcia Powypadkowego, zapewniającego kompleksowe wsparcie psycholo-
giczne pracowników związanych z  prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Program umożliwia rozmowę z  doświadczonym psy-
chologiem, pomoc w problemach zawodowych oraz życia codziennego, a także uczestnictwo w szkoleniach obejmujących tematyką radzenie 
sobie w  sytuacjach stresowych.

PKP Energetyka S.A. została wyróżniona za wprowadzenie nowych standardów i organizacji pracy w zakresie zarządzania i utrzymania taboru ko-
lejowego z wykorzystaniem filozofii Kaizen. Zastosowanie Kaizen ma na celu ciągłe doskonalenie i usprawnianie wszystkich obszarów w procesie 
zarządzania i utrzymania pojazdów kolejowych, poprzez eliminowanie i  zapobieganie problemom oraz powstawanie innowacyjnych rozwiązań.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały  wyróżnienie za wdrożenie Systemu Wspomagania Dróżnika 
Przejazdowego. System powstał, aby ułatwić i usprawnić pracę dróżników, przyczynić się do lepszej 
organizacji, a tym samym do bezpieczniejszych warunków wykonywania czynności związanych z ru-
chem pociągów.

Kolejne wyróżnienie przypadło spółce Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem  sp.  z  o.o.  za 
opracowanie i wdrożenie „długiej płozy”. Dzięki przedłużonemu ramieniu uzyskujemy zmniejszenie 
ryzyka uszkodzenia ciała, jakie występuje przy stosowaniu klasycznej płozy hamulcowej. Rozwiązanie 
spowodowało wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników.

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „NEEL” sp. z o.o. zostało wyróżnione za  opracowanie 
i doskonalenie Urządzeń Ochrony Zwierząt, ograniczających kolizje pociągów ze zwierzętami. Autorska 
metoda chroniąca pociągi i zwierzęta jest jednym z  najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie, 
o czym świadczy rosnące zainteresowanie zagranicznych zarządców infrastruktury.

III edycja konkursu

Tegoroczna Gala Kultury Bezpieczeństwa połączona jest z obchodami 
15-lecia istnienia Urzędu Transportu Kolejowego. W trzeciej już edycji 
konkursu zgłoszono przeszło 30 prac, z których Kapituła konkursu wy-
łoniła następujących laureatów oraz wyróżnionych:

W kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo 
Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. za wdrażanie w ramach organiza-
cji ciekawych metod i narzędzi edukacji, mających na celu usprawnienie 
współpracy międzyludzkiej. Dzięki kreowaniu więzi grupowych i poczucia 
odpowiedzialności za siebie i współpracowników spółka nieustannie dąży 
do podwyższenia standardów kultury bezpieczeństwa na kolei. Jedną 

„Pracownicy KOLPREM coraz częściej biorą inicjatywę w swoje ręce 
i sami zgłaszają nie tylko problemy do rozwiązania, ale także sposoby 
ich rozwiązania. Projekt „długiej płozy” powstał z inicjatywy oddolnej 
–  pracowników na stanowiskach robotniczych.”

Łukasz Skorupa – Prezes Zarządu  
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. 

Laureat I i III edycji konkursu Kultur Bezpieczeństwa  
w transporcie kolejowym
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z metod kształtowania świadomości pracowników jest szkolenie Take 
Care. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy liniowi, którzy na podsta-
wie dyskusji i wizualizacji zmieniają swoje postrzeganie z myślenia „ja 
muszę”, na „ja chcę”. 

W kategorii „Rozwiązanie techniczne” nagrodę otrzymała Warszawska 
Kolej Dojazdowa sp. z.o.o. za zrealizowanie oraz wdrożenie programu 
zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczyn-
nego systemu ostrzegania) w obrębie przejazdów kolejowych kategorii 
D na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Podstawowymi elementami 
wchodzącymi w skład stworzonego systemu ostrzegania są tablice infor-
macyjne, które w czasie zbliżania się pociągu do przejazdu kolejowego 
wyświetlają komunikat „UWAGA POCIĄG”. W celu zwiększenia skutecz-
ności ostrzegania uczestników ruchu drogowego i pieszego zamonto-
wano także sygnalizatory z pulsującym światłem żółtym, uzupełniające 
informację o nadjeżdżającym pociągu. Wszystkie elementy składają się 
na nowoczesny, a zarazem nowatorski system bezpieczeństwa na obiek-
tach przejazdowych kategorii D.

Wyróżnienie otrzymał Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej za rozprawę doktorską na temat „Zarządzanie ryzykiem 
zagrożeń na przejazdach kolejowych”, której autorem jest Pani Anna Kobaszyńska–Twardowska. Celem rozprawy było opracowanie i wskazanie 
przydatności dedykowanej przejazdom kolejowo-drogowym metody zarządzania ryzykiem. W pracy zastosowano metodę LC-Risk, za pomocą 
której zbadano trzy przejazdy kolejowo-drogowe kategorii A, aby wskazać na inne niż kategoria przejazdu elementy mające wpływ na generowane 
w tym obszarze zagrożenia oraz ich poziom i kategorię ryzyka.

Pan Krzysztof Koszyk otrzymał wyróżnienie za projekt aplikacji SWANDR. Nazwa aplikacji SWANDR to połączenie dwóch słów święty Andrzej = 
SW + ANDR, która nawiązuje do znaków znajdujących się przed przejazdami kolejowymi. Zaproponowana przez Pana Krzysztofa Koszyka aplikacja 
w swoim założeniu ma ostrzegać kierowców o zbliżającym się do przejazdu pociągu. Działanie proponowanego rozwiązania ma opierać się na 
danych GPS. Zaproponowana aplikacja posiadałaby między innymi funkcję rozłączania połączeń głosowych w wypadku, gdy dojdzie do urucho-
mienia komunikatu ALARM czy zgłaszania uszkodzonych przejazdów. Zastosowanie tego typu rozwiązań miałoby w przyszłości ratować ludzkie 
życie oraz eliminować straty materialne.

Future Adventure Construction sp. z.o.o. otrzymała wyróżnienie za 
stosowanie rozwiązania technicznego, jakim jest Automatyczny System 
Ostrzegania. System służy do ostrzegania pracowników torowych za 
pomocą sygnału akustycznego i optycznego przed nadjeżdżającym po-
ciągiem. Systemy uruchamiane są automatycznie przez pojazd kolejowy 
zbliżający się do miejsca robót po torze czynnym lub półautomatycznie 
przez operatora systemu (sygnalistę). Innym sposobem zabezpieczenia 
miejsca robót jest ostrzeganie na wysokowydajnych maszynach robo-
czych, ukierunkowane na pracowników obsługujących dane maszyny, 
którzy ze względu na wysokie natężenie hałasu mogą nie usłyszeć in-
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formacji podawanych od sygnalisty. Zaletą urządzeń jest dostosowywanie poziomu emitowanego dźwięku do poziomu hałasu w ich otoczeniu, 
co gwarantuje słyszalność systemu ostrzegania nawet w pobliżu pracujących maszyn.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki otrzymała wyróżnienie za uruchomienie w bieżącym roku akademickim Laboratorium Inżynierii 
Ruchu Kolejowego (LIRK). Symulatory ruchu kolejowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) umożliwiają praktyczną naukę zasad pro-
wadzenia ruchu i działania urządzeń na stanowisku dyżurnego ruchu, a także praktykę zachowań i obsługi urządzeń w sytuacji nietypowej. Efektem 
uruchomienia pracowni jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zarówno wśród osób niezwiązanych jak 
i związanych zawodowo z transportem kolejowym, a ponadto doskonalenie umiejętności dyżurnych poprzez udostępnianie laboratorium do 
szkoleń zewnętrznych. 

PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. zostały wyróżnione za organizację ćwiczeń „KOLEJ 2017”. Ćwiczenia te zaininicjowane zostały wydarzeniem z 14 wrze-
śnia 2017 r., kiedy to na stacji Legionowo nieuprawniony mężczyzna wtargnął do kabiny maszynisty i grożąc mu uprowadził pociąg. W związku 
z tym wydarzeniem podmioty kolejowe testowały własne procedury antykryzysowe, mające na celu podnoszenie standardów bezpieczeństwa 
z uwzględnieniem intencjonalnego czynnika ludzkiego. Ukazuje to, że bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz działania podejmowane w kierunku 
podnoszenia standardów bezpieczeństwa nie mogą opierać się tylko na postępie technicznym, a także na analizie zachowań behawiorystycznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały wyróżnione za projekt wymian międzynarodowych w zakresie kultury bezpieczeństwa TWINNING. Na 
bazie uzyskanych podczas projektu informacji, poczynionych analiz i wniosków opracowano profil psychologiczny i profil zachowań zawodowych 
Dyżurnego Ruchu, którego celem było określenie psychologicznych uwarunkowań prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych przez tę 
grupę zawodową. Projekt wpłynął na lepsze zarządzanie czynnikiem ludzkim w bezpieczeństwie ruchu pociągów, a także na kształtowanie wśród 
pracowników Spółki postaw zorientowanych na bezpieczeństwo i świadomość zagrożeń.

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z.o.o. otrzymała wyróżnienie za prowadzoną w spółce politykę dostępności dla osób z niepełnosprawnością. 
Działania polegają na ciągłym doskonaleniu swoich usług, zwiększających komfort i bezpieczeństwo pasażerów z niepełnosprawnością i osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej, przede wszystkim przez właściwe i sprawne udzielanie pomocy w podróży bez konieczności wcześniejszego 

jej zgłaszania. Na szczególną uwagę zasłużyło rozwiązanie w zakresie 
zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), które gwarantuje przejazd 
specjalistycznym pojazdem osobom podróżującym na wózkach inwa-
lidzkich. Ponadto w przypadku, kiedy odległość między przystankiem 
ZKA a stacją kolejową jest znaczna, przewidziano możliwość podróży 
od/do wskazanego punktu znajdującego się w odległości do 3 km od 
przystanku kolejowego.

PKP Energetyka wraz z SSK Rail sp. z.o.o. zostały wyróżnionee za System 
AOM – Automatycznego Ostrzegania Maszynisty. Urządzenie będzie 
wspomagać maszynistę w pełnieniu jego czynności poprzez zwrócenie 
jego uwagi na te informacje, które są szczególnie ważne dla bezpiecznego 
prowadzenia pociągu. Urządzenie będzie zapobiegało odruchowemu 
potwierdzaniu czynności przyciskiem SHP, bez faktycznego przyjęcia do  
świadomości znaczenia sygnału nadawanego przez sygnalizator. Urządzenie 
AOM pomoże uniknąć przypadku przejechania poza sygnalizator ciemny 
bądź słabo widoczny w trudnych warunkach atmosferycznych lub gdy np. 
uwaga maszynisty skupiona jest na  wykonywaniu pracy manewrowej.
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Człowiek – filar kultury bezpieczeństwa

Rokrocznie ogromnym zaszczytem dla Prezesa UTK oraz Kapituły konkursu jest wyróżnianie pracowników odznaczających się niebywałą dbało-
ścią o bezpieczeństwo, szczególnym respektowaniem podstawowych zasad kultury bezpieczeństwa, współżycia społecznego a nade wszystko 
odpowiedzialnością za siebie i za innych. Łącznie w trzech edycjach konkursu Kapituła zdecydowała o wyróżnieniu 8 pracowników.

Mateusz Szymański – maszynista Kolei Wielkopolskich sp. z o.o., za bohaterskie zachowanie w  trakcie zderzenia pociągu z samochodem cię-
żarowym. Dzięki szybkiej reakcji i zachowaniu pana Mateusza, który wybiegł z kabiny maszynisty, aby ostrzec pasażerów przed zderzeniem, 
nikt poważnie nie ucierpiał. Belka przewożona ciężarówką wpadła do wnętrza szynobusu. Tylko dzięki zastosowaniu się do poleceń maszynisty 
jedna z pasażerek uniknęła zranienia. Do wypadku doszło 19 kwietnia 2016 r. na trasie Poznań – Wągrowiec.

Dariusz Strycharski i Zbigniew Lech – maszynista i starszy ustawiacz spółki PKP Cargo S.A. za wspólną akcję w dniu 2 lutego 2016 r. dzięki 
której uratowali życie rewidenta, który zasłabł w trakcie pracy na bocznicy. Rewident stracił przytomność w lokomotywie. Maszynista Dariusz 
Strycharski rozpoczął reanimację w ciasnej kabinie, wezwał pogotowie i  po otrzymaniu zgody z nastawni przejechał przed budynek odprawy 
pociągów. Tam do akcji reanimacyjnej dołączył starszy ustawiacz Zbigniew Lech. Lekarze podkreślali, że gdyby nie szybka i profesjonalna pomoc 
pracowników PKP Cargo S.A., poszkodowanego nie  udałoby się uratować.

Janusz Wyżlic – maszynista „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o., który zminimalizował skutki wypadku pociągu PolRegio jadącego z prędkością 
100 km/h na trasie z Bydgoszczy do Olsztyna. Podczas remontu wiaduktu na tory spadła betonowa płyta i gdyby nie hamowanie i  ewakuacja 
pasażerów z zagrożonej części składu, cała sytuacja mogłaby się zakończyć tragedią.

Andrzej Urbaszek – maszynista pojazdu trakcyjnego z Zakładu Centralnego „PKP Intercity” S.A. Docenione zostało jego wzorowe zachowanie 
podczas niebezpiecznej sytuacji, która miała miejsce 16 kwietnia 2018 r. na stacji Częstochowa, kiedy między peron a pociąg wpadł 5 letni chło-
piec. Odpowiednia postawa i działanie Pana Andrzeja pozwoliły uniknąć tragedii. Przedstawiona sytuacja ukazuje, że sumienne wykonywanie 
codziennych obowiązków jest elementem kluczowym, wręcz nieodzownym dla budowania bezpiecznej kolei.

„Działania Fundacji oraz innych podmiotów kolejowych w  obszarze bezpie-
czeństwa przynoszą wymierne skutki. Mimo wszystko jest jeszcze wiele do 
zrobienia , dlatego nagroda, jaka otrzymaliśmy, jest jedynie krótkim przy-
stankiem w  dążeniu do poprawy bezpieczeństwa. Budujący jest fakt, że  tak 
wiele podmiotów kolejowych koncentruje się na  propagowaniu zasad kultury 
bezpieczeństwa (…).Finałowa gala Konkursu pokazała, że działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa mogą przebierać różne formy, często niestandar-
dowe. Jedno jest pewne - wspólnie możemy zrobić wiele na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa, co z jednej strony  motywuje do działania, z drugiej też łączy 
organizacje kolejowe”. 

Katarzyna Kucharek, 
Prezes Fundacji Grupa PKP 

Laureat II edycji konkursu

Wyróżnienie otrzymała również drużyna pociągowa przewoź-
nika „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., która 13 czerwca 2018 r. 
obsługiwała pociąg nr 87502 relacji Szczecin Główny – Zielona 
Góra. Pomimo udziału w nagłej kolizji i odniesionych obrażeń, 
zespół okazał opanowanie i podjął właściwe działania ratun-
kowe względem podróżnych. W skład drużyny wchodził 
Sławomir Granos – maszynista, Adam Ostapowicz – kierownik 
pociągu oraz Katarzyna Skrzypczak – konduktor.

„Deklaracja” ciągle się rozwija i przynosi oczekiwane efekty. 
Dzieje się tak, ponieważ zapewnienie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego stało się 
priorytetem przedsiębiorców działających w branży kolejowej 
i jest wspierane przez działania całego środowiska, w tym rów-
nież przez organy państwa, jednostki naukowe, organizacje, 
stowarzyszenia i media.
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Szanowni Państwo,

bezpieczeństwo stanowi jeden z zasadniczych fundamentów, na 
których opiera się transport kolejowy. Wdrażanie projektów oraz 
inicjatyw, które mają na celu eliminowanie potencjalnych zagro-
żeń oraz czynników ryzyka w tym sektorze, przynosi z roku na rok 
wymierne korzyści. Stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 
umożliwia swobodny rozwój branży kolejowej oraz przyczynia 
się do ciągłej poprawy jakości usług świadczonych w tym ob-
szarze, dzięki czemu transport kolejowy staje się coraz bardziej 
konkurencyjny i atrakcyjny. Wdrażane w ramach idei Kultury 
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym wartości i zasady sta-
nowią więc punkt wyjściowy w procesie kreowania bezpiecznej 
i nowoczesnej kolei. Celem opracowanej koncepcji oraz konkursu 
jest rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz możliwość wymiany 
informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Korzystanie 
w codziennej działalności z pozyskanej wiedzy oraz opracowanych 
rozwiązań przynosi pozytywne efekty nie tylko dla poszczególnych 
uczestników sektora kolejowego, ale również dla całego systemu. 

Podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu, które dzięki temu zwiększają poziom bez-
pieczeństwa systemu kolejowego. Mam tu na myśli szczególnie Sygnatariuszy, którzy przystępując do „Deklaracji w sprawie rozwoju 
kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” dali jasny sygnał, że bezpieczeństwo jest w prowadzonej przez nich działalności 
kwestią nadrzędną. Wdrażanie i przestrzeganie zasad, które przyświecają tej idei, umożliwia stałe doskonalenie się przedsiębiorstw 
funkcjonujących w ramach branży kolejowej, diagnozowanie możliwych problemów i zagrożeń oraz wprowadzanie właściwych 
działań korygujących i zapobiegawczych. Prezentowane w ramach Konkursu pomysły i rozwiązania powinny stanowić wyraźny 
impuls do działania dla branży kolejowej, a w konsekwencji prowadzić do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i inno-
wacyjności w transporcie kolejowym.

Nie można też zapomnieć o pracownikach Urzędu Transportu Kolejowego, którzy byli zaangażowani i uczestniczyli w rozwoju 
koncepcji Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym na przestrzeni ostatnich lat oraz współtworzyli i wspierali organizację 
Konkursu. Szerokie grono Sygnatariuszy oraz liczne inicjatywy, opracowane w ramach tego programu, stanowią najtrafniejszą ocenę 
realizowanych przez nas działań oraz stanowią motywację do podejmowania kolejnych wysiłków, aby projekt ten nadal rozszerzać 
i promować.

            Z wyrazami szacunku

Piotr Szczepaniak 
Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru  
w Urzędzie Transportu Kolejowego
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Włącz się w bezpieczną kolej 
- dołącz do sygnatariuszy Deklaracji!




