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Wizja i nadzieje ERA w zakresie IV pakietu kolejowego
Praktyczne wdrożenie IV pakietu kolejowego
w innych państwach
• Kultura bezpieczeństwa – podejście Agencji

• Działania Agencji w zakresie kultury bezpieczeństwa – obszary
współpracy
• IV pakiet kolejowy – dotychczasowe doświadczenia: kultura
bezpieczeństwa i nie tylko
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Kultura bezpieczeństwa – podejście Agencji

KONTEKST PRAWNY
Rozporządzenie 2018/762
CSM ws. wymogów dla SMS

Dyrektywa 2016/798
o bezpieczeństwie kolei
Artykuł 29
Sprawozdanie i dalsze działania Unii
(…)
2. Agencja ocenia rozwój kultury
bezpieczeństwa, w tym
sprawozdawczość dotyczącą
zdarzeń. Dostarczy ona Komisji, do
dnia 16 czerwca 2024 r.,
sprawozdanie zawierające, w
stosownych przypadkach,
usprawnienia, które należy
wprowadzić do systemu. Komisja
przyjmuje stosowne środki w
oparciu o te zalecenia i w razie
potrzeby proponuje zmiany w
niniejszej dyrektywie.

PRZYWÓDZTWO
KULTURA
BEZPIECZEŃSTWA

2. PRZYWÓDZTWO
2.1.1. Kadra kierownicza wyższego
szczebla musi wykazać się
przywództwem oraz zaangażowaniem
w opracowanie, wdrożenie,
utrzymanie i ciągłe doskonalenie
systemu zarządzania
bezpieczeństwem poprzez:
(…)
j) promowanie pozytywnej kultury
bezpieczeństwa.

7. DOSKONALENIE
7.2.3. Organizacja określa strategię
ciągłego doskonalenia swojej kultury
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bezpieczeństwa (…)

ZARZĄDZANIE
GŁÓWNYMI
RYZYKAMI

ROZUMIENIE
REALIÓW
MIEJSCA PRACY

UCZENIE SIĘ
PRZEZ
DOŚWIADCZENIE

CIĄGŁE
INTEGROWANIE
BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY

DOSKONAŁOŚĆ
EXCELLENCE

Kultura bezpieczeństwa – podejście Agencji

FUNDAMENTY

WZORCE ZACHOWAŃ

KULTURA

ORGANIZACYJNA

UWARUNKOWANIA

WSPÓŁDZIAŁANIE

ORGANIZOWANIE

ROZPOWSZECHNIANIE

WSPIERANIE
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Kultura bezpieczeństwa – podejście Agencji

EUROPEJSKI KOLEJOWY MODEL KULTURY BEZPIECZEŃSTWA
• Opracowany przez ERA w oparciu o badania naukowe, we współpracy z ekspertami
branżowymi i przetestowany z przedstawicielami sektora kolejowego.
• Model stanowi teoretyczne ramy harmonizujące podejście Agencji do wszystkich działań
w obszarze kultury bezpieczeństwa, będąc zarazem przewodnikiem po zagadnieniu.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie ERA w zakładce poświęconej
kulturze bezpieczeństwa:
https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en
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Działania Agencji w zakresie kultury bezpieczeństwa
Opracowanie narzędzi analitycznych i informacyjno-szkoleniowych mających za zadanie
wsparcie rozwoju pozytywnej kultury bezpieczeństwa w ramach Jednolitego Europejskiego
Obszaru Kolejowego

 Opracowanie i komunikowanie doktryny Agencji w zakresie kultury
bezpieczeństwa
 Zwiększanie świadomości, ocena i poprawa kultury bezpieczeństwa w
organizacjach kolejowych
 Wspieranie regulatorów kolei w rozumieniu i nadzorze nad kulturą
bezpieczeństwa
 Ocena kultury bezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz unijnym
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Działania Agencji w zakresie kultury bezpieczeństwa

 Ocena kultury bezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz unijnym
• Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie metodologii i procedury oceny kultury bezpieczeństwa
kolei europejskich
• Niezbędne do oceny informacje zbierane będą w oparciu o istniejące źródła danych (raporty, bazy
danych, protokoły z badania zdarzeń, wyniki monitoringu etc.) jak również w ramach ankiet i
kwestionariuszy
• W 2020 roku w Polsce odbył się pilotaż procesu oceny (we współpracy ERA/UTK):
– W ramach pilotażu poproszono o wypełnienie kwestionariusza dot. kultury bezpieczeństwa przez wybranych
przedstawicieli polskiego sektora kolejowego
– W pilotażu wziął udział UTK oraz 13 organizacji kolejowych z Polski (przewoźników, zarządców infrastruktury,
dostawców usług)
– Docelowo kwestionariusze będą przesyłane do organizacji kolejowych we wszystkich państwach
członkowskich UE

• Ponadto, w roku 2021 realizowana będzie również ogólnoeuropejska ankieta dot. klimatu
bezpieczeństwa, skierowana do wszystkich pracowników europejskiego sektora kolejowego
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Certyfikaty wydane przez Agencję
KRAJ REJESTRACJI WNIOSKODAWCY / LICZBA CERTYFIKATÓW
Rumunia: 1
Luksemburg: 1
Belgia: 1*
Włochy: 6

Niemcy: 2*

Francja: 2

•
•
•

13 certyfikatów w okresie od czerwca 2019 do września 2020
9 wniosków poprzedzonych wnioskami o wstępne zaangażowanie
3 przypadki wnioskodawców z państw które nie wdrożyły przepisów*
Slide 11

Wnioski oceniane obecnie przez Agencję
KRAJ REJESTRACJI WNIOSKODAWCY / LICZBA WNIOSKÓW
Słowacja: 1
Rumunia: 1
Włochy: 1
Belgia: 1*

Niemcy: 8

Francja: 1

Litwa: 2*

•
•
•

15 wniosków w procesie oceny
8 wniosków poprzedzonych wnioskami o wstępne zaangażowanie
3 przypadki wnioskodawców z państw które nie wdrożyły przepisów*
Slide 12

IV pakiet kolejowy – dotychczasowe doświadczenia
Dotychczasowe doświadczenia
• Podstawą sprawnie przeprowadzonego procesu oceny wniosku jest kontakt – zarówno przed, jak w
trakcie postępowania (możliwość kontaktu mailowego/telefonicznego przed rozpoczęciem prac)
• Planowanie procesu – złożenie wniosku o SSC/wstępne zaangażowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem (zalecane 6 miesięcy przed wygaśnięciem bieżącego certyfikatu)
• Przewodniki i samouczki – pozwalają na lepsze zrozumienie wymagań oraz przebiegu procesu,
dzięki czemu składany wniosek lepiej spełnia oczekiwania zespołu oceniającego;
• Mapowanie dokumentów – ułatwia pracę i przyspiesza ocenę; konieczne jest wykazanie powiązań
między dokumentami oraz zmapowanie z wymaganiami SMS i TSI Ruch Kolejowy;
• Przedkładane dowody – nie tylko procedury, ale i dokumenty wyjściowe (ukazanie SMS w
działaniu); dokładny opis kontekstu organizacyjnego oraz plany wdrożenia nowych wymagań (ECM);
• Format plików – najlepiej w formacie pdf, lecz nie skany;
• Pierwszy wniosek o SSC dla przedsiębiorstw działających na rynku – choć składany jest jako „nowy”,
konieczne jest przedłożenie dokumentów pokazujących ciągłość funkcjonowania (opis zmian w SMS,
informacja o realizacji planów działań po poprzedniej ocenie);
• One Stop Shop – narzędzie ciągłej komunikacji.
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IV pakiet kolejowy – dotychczasowe doświadczenia
Dotychczasowe doświadczenia – czynnik ludzki oraz kultura bezpieczeństwa
• Wymagania dotyczące kultury bezpieczeństwa i czynnika ludzkiego są przez aplikantów dostrzegane
i uwzględnianie we wnioskach;
• Tematyka ta jest uwzględniania w SMS w sposób niejednorodny, co przekłada się na różną jakość i
zasadność przedkładanych dowodów;
• Kluczowe jest wykazanie całościowego podejścia do kultury bezpieczeństwa i systemowe
uwzględnienie czynników ludzkich i organizacyjnych we wszystkich elementach SMS;
• Inne ważne aspekty to uwzględnienie roli kierownictwa oraz znaczenia komunikacji w ramach danej
organizacji
• Stosowanie jednolitych ram teoretycznych (modelu) nie jest wymagane, ale pozwala
usystematyzować podejście do zagadnienia i w sposób jednolity zintegrować kulturę
bezpieczeństwa ze wszystkimi elementami SMS
• Wymogi dotyczące SMS w zakresie kultury bezpieczeństwa oraz czynników ludzkich i
organizacyjnych są szerzej opisane w przewodniku Agencji dla CSM ws. SMS (załączniki 4 i 5)
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