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Człowiek

Niezbędny 
w organizacji

Ogniwo najmniej przewidywalne 
w kolejowym procesie 

przewozowym
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Wypadkowość w ramach systemu i poza 
systemem kolejowym



6

Miernik wypadków w latach 2013-2020*
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Zdarzenia kolejowe
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* Dane za rok 2020 zostały podane do 30.06.2020 r. Część postępowań komisji kolejowych jeszcze trwa i możliwa jest zmiana kategorii zdarzeń oraz przekwalifikowanie na samobójstwa
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Udział pracowników w zdarzeniach kolejowych

27%

24%

49%

Zdarzenia w 2020 r.

drużyna manewrowa

obsługa posterunków
nastawczych

drużyna trakcyjna i
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Zdarzenia w  2019 r.

drużyna manewrowa

obsługa posterunków
nastawczych

drużyna trakcyjna i
konduktorska

* Dane za rok 2020 zostały podane do 30.06.2020 r. Część postępowań komisji kolejowych jeszcze trwa i możliwa jest zmiana kategorii 
zdarzeń oraz przekwalifikowanie na samobójstwa
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Wypadki w ramach systemu kolejowego – czynnik ludzki
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* Dane za rok 2020 zostały podane do 30.06.2020 r. Część postępowań komisji kolejowych jeszcze trwa i możliwa jest zmiana kategorii zdarzeń oraz przekwalifikowanie na samobójstwa
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Zmniejszenie liczby i skutków zdarzeń kolejowych

RZETELNA ANALIZA ZDARZEŃ

ADEKWATNE WNIOSKI

SKUTECZNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
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77%

13%

10%

Zalecenia komisji kolejowych

Pouczenia i omówienia Inne Odsunięci pracownicy

Jak to wygląda w praktyce?

DZIAŁANIA 
REAKTYWNE

DZIAŁANIA 
PROAKTYWNE



www.utk.gov.pl

Pozycja czynnika ludzkiego w IV pakiecie 
kolejowym
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Główne obszary zmian 

Kadra kierownicza powinna wykazywać się 
ciągłym zaangażowaniem w opracowanie, 

wdrożenie, utrzymanie 
i doskonalenie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem.

Wzajemne oddziaływanie wymogów 
systemu zarządzania bezpieczeństwem, ich 

rozumienie przez zainteresowane osoby, 
wynikające z postaw, wyznawanych 
wartości i przekonań tych osób oraz 

podejmowanych przez nie działań, tj. 
decyzji i zachowań.

To koncept teoretyczny zakładający 
uwzględnienie zachowań ludzkich i ich 

kontekstu organizacyjnego w działaniach 
związanych z bezpieczeństwem.
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Kształtujemy Kulturę bezpieczeństwa już pięć lat

1. Bezpieczeństwo jest priorytetem.

2. Efektywne wdrażanie zasad kultury 
bezpieczeństwa na każdym poziomie 
organizacyjnym.

3. Niepożądane zdarzenia są poddawane 
analizie, a pozytywne zachowania są 
zauważane i wspierane. Zgłoszone 
zdarzenia są analizowane bez 
przypisywania odpowiedzialności.*

4. Wzajemne zaufanie niezbędne do 
zapewnienia efektywnie działającej 
kultury sprawiedliwego traktowania.

11 
edycji

Założenia Deklaracji
w sprawie rozwoju 

kultury bezpieczeństwa 
w transporcie

kolejowym

Podpisanie deklaracji 
w sprawie rozwoju kultury 

bezpieczeństwa transportu kolejowego 
w ramach jedenastu edycji

217
Sygnatariuszy 

Deklaracji

5 lat
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Dobre praktyki wśród Sygnatariuszy

Działania Sygnatariuszy w obszarze czynnika ludzkiego

czynnik ludzki-
edukacja; 34%

człowiek - filar 
kultury 

bezpieczeństwa; 
7%

pozostałe 
kategorie; 59%

W czterech edycjach konkursu Kultury 

Bezpieczeństwa zgłoszonych zostało 
blisko 140 prac z czego 47 zgłoszeń stanowiły 
prace o tematyce czynnika ludzkiego. 

Człowiek - filar kultury 
bezpieczeństwa. 

We wszystkich edycjach konkursu 

wyróżnionych zostało 10 
pracowników, którzy wykazali się 
szczególnym respektowaniem podstawowych 
zasad kultury bezpieczeństwa 



www.utk.gov.pl

Działania proaktywne
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Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

ZWIĘKSZENIE POZIOMU 
BEZPIECZEŃSTWA. 

PROPAGOWANIE KULTURY 
BEZPIECZEŃSTWA DZIĘKI 

JEDNOLITEMU POZIOMOWI 
EGZAMINOWANIA

MONITOROWANIE 
KOMPETENCJI 
I UPRAWNIEŃ 

MASZYNISTÓW 

PODNIESIENIE POZIOMU 
SZKOLENIA KANDYDATÓW 

NA MASZYNISTÓW ORAZ 
IDENTYFIKACJA 

NAJLEPSZYCH OŚRODKÓW 
SZKOLENIA MASZYNISTÓW

ZWIĘKSZENIE BEZSTRONNOŚCI 
EGZAMINÓW ORAZ STWORZENIE 

SYSTEMU EGZAMINOWANIA 
BUDZĄCEGO ZAUFANIE 

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 
RYNKU KOLEJOWEGO
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Wdrożenie ETCS Limited Supervision w Polsce

Wyposażenie w ETCS:
• 6736km linii kolejowych 

wyposażonych do 2030 r.
• 8233km linii kolejowych 

wyposażonych do 2050 r.

A jaki system można 
zastosować na pozostałej sieci ?

ETCS LIMITED 
SUPERVISION
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AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO

Okres realizacji: 01 czerwca 2019 r.  - 30 czerwca 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 4 300 000 PLN 

3 000 osób przeszkolonych w ramach bloku Akademia Wiedzy Kolejowej 
(ok. 70 szkoleń)

Celem Projektu jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie 
funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji 
uczestników sektora transportu kolejowego oraz upowszechnianie dobrych praktyk

Projekt obejmuje 2 bloki dedykowane odrębnym grupom docelowym:
o Akademia Wiedzy Kolejowej
o Akademia Rozwoju Inspektora
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CEL: propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym 
zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także podczas poruszania się 

na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych

Kampania Kolejowe ABC

17 mln widzów obejrzało spoty w telewizji

w internecie widzów było ponad 20 mln
w grę na smartfony zagrało już 13 tys. osób

21 000 dzieci weźmie udział w zajęciach.

Do tej pory w lekcjach wzięło udział 14 128dzieci.
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Etapy rozwoju Kultury Bezpieczeństwa

STAN PATOLOGICZNY
„Dopóki nie zostanę przyłapany to wszystko jest w porządku”

INICJOWANIE
„Każdy wypadek jest powodem do podejmowania działań”

WDROŻENIE
„Kontrolujemy zagrożenia za pomocą wdrożonego systemu”

AKTYWNOŚĆ
„Podejmujemy działania proaktywne. Każdy stawia bezpieczeństwo 
na pierwszym miejscu i czuje się za nie odpowiedzialny”

OPTYMALIZACJA
„Bezpieczeństwo elementem codziennych zachowań ”

NA JAKIM ETAPIE ZNAJDUJE SIĘ MOJA ORGANIZACJA?

CZY OSIĄGNIĘTY POZIOM MNIE 
SATYSFAKCJONUJE?

CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY OSIĄGNĄĆ 
NAJWYŻSZY POZIOM?



Dziękuję za uwagę!

Warszawa
24 września 2020

www.utk.gov.pl
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