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Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowazonego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
,

postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,

•

akceptowanie
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.

standard6w

bezpieczenstwa

SMS lub

i

zintegrowanie

ich

MMS poprzez wdrazanie dziatan

z

codziennq

korygujqcych
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozye
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrazania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, mediow branzowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierae rozwoj
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cae do wdrazania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kazdq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrazae Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie ko/ejowym oraz b�dziemy wspotpracowae poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdrazania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk branzowych udzielajqc pomocy przy wdrazaniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w roznych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniei dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takie kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowaionego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z �ym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziata!nosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS} lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdraianie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.

Dekiaracja w sprawie rnzwoj kultury bezpieczenstwa wt, ansporcie kolejowym
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera siEi gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagroien
i wdraiania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwiEicej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdroiyc
wewnEitrzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdraiania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w braniowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierae rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji bEidci zachEicac do wdrazania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kaidq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wolEi
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji bEidziemy wdraiae Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym oraz bEidziemy wsp6tpracowae poprzez wymian� doswiadczen
oraz zachEicae srodowisko kolejowe do ich wdraiania.
My, Sygnatariusze zgadzamy siEi kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk braniowych udzielajqc pomocy przy wdrazaniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6znych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej braniy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowazonego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie ad przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu11
,

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS} lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur·wewn�trznych.

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym I URZJ\D TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagroi:en
i wdrai:ania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszany_�h
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagroi:en. Docelowo powinny postui:ye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdroi:ye
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrai:ania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w braniowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierae rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cac do wdrai:ania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kai:dq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a taki:e jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrai:ajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy "vvdrai:ae Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowac poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cac srodowisko kolejowe do ich wdraiania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowac wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk braniowych udzielajqc pomocy przy wdrai:aniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6znych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowazonego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem -i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzc1dzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji . do identyfikowania zagroien
i wdraiania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzyc
do rozwoju proaktywnego zarzc1dzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozyc
wewnEitrzne rozwic1zania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdraiania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w braniowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierac rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cac do wdraiania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kaidq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyraiajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrazac Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowac poprzez wymian� doswiadczen
oraz zachEicae srodowisko kolejowe do ich wdraiania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowac wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk braniowych udzielajqc pomocy przy wdraianiu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6inych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowazonego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym I URZI\D TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozye
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrazania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w branzowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierae rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cae do wdrazania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kazdq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrazae Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowae poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdrazania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk branzowych udzielajqc pomocy przy wdrazaniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6znych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej braniy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowazonego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwic1zane z bezpi�czenstwem i w zwic}zku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujc1cy na kulturze bezpieczenstwa system zarzctdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
• akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,
• szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,
• odchodzenie od przypisywania winy - nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",
• rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,
• zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,
• rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS} lub Utrzymaniem (MMS},
• ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,
• zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.
11
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagroien
i wdraiania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozye
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrazania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w braniowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierac rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cae do wdraiania Kluczowych zasad
kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kaidq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takie jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyraiajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrai:ae Kluczowe zasady kultury bezpieczeristwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowae poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdrazania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk braniowych udzielajqc pomocy przy wdraianiu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6i:nych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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w sprawie rozwoju
kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniei dla szeroko
rozumianej braniy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowaionego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kaidy podmiot
prowadz4cy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowi4zki zwic1zane z bezpieczenstwem i w zwic1zku tym maj4 kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajc}cego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzc1dzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kulturE; bezpieczenstwa sktadajq sie: w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
• akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,
• szczere i otwarte poste:powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwic1zan,
• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwic1zania
problemu",
• rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,
• zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�dow,
• rzetelny wewne:trzny nadz6r nad realizacjc1 procesow (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),
• ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dzialan korygujqcych
i zapobiegawczych,
• zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.

Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagroien
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwic:cej sytuacji, majqcych
lub mogc1cych miec wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzc}dzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagroien. Docelowo powinny postuzyc
do rozwoju proaktywnego zarzc1dzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozyc
wewn�trzne rozwic1zania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwic1zania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdraiania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnosc instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w braniowych jak i innych podmiot6w zwic1zanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierac rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cac do wdraiania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatc1cznik do niniejszej
Deklaracji, przez kaidq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takie jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyraiajc1 wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdraiac Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowac poprzez wymian� doswiadczen
oraz zacht:;cac srodowisko kolejowe do ich wdraiania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowac wsp6tprac� przy opracowywaniu materiatow
doradczych i najlepszych praktyk braniowych udzielajc1c pomocy przy wdraianiu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6inych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowaionego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,, nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem {SMS) lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.

Deklaracja w spr awie rnzwoju kultury bezpieczeristwa .J transporcie kolejowym I URZl;D TRANSP
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagroien
i wdraiania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagroien. Docelowo powinny postuiyc
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kaida organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdroiyc
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdraiania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnosc instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w braniowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierac rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cac do wdraiania Kluczowych zasad
kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kaidq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takie jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyraiajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdraiae Kluczowe zasady kultury bezpieczeristwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowac poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdraiania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk braniowych udzielajqc pomocy przy wdraianiu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6inych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowazonego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzc1cy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwic1zane z bezpieczenstwem i w zwic1zku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa �ktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,, nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS},

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym I URZ/\D 1 RANSPORTU KOLEJOWEG;:)
Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzctdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miec wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzctdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzyc
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozyc
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrazania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnosc instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w branzowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dcl wspierac rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dct zach�cac do wdrazania Kluczowych zasad
kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kazdq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrazac Kluczowe zasady kultury bezpieczeristwa
w transporcie kolejowym oraz b�diiemy wsp6tpracowac poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cac srodowisko kolejowe do ich wdrazania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowac wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk branzowych udzielajqc pomocy przy wdrazaniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6znych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowazonego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem {MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.
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Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczenstwa w transporcre kol jowym i URZt\O TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozye
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrazania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w branzowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierae rozwoj
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cae do wdrazania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie ko/ejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kazdq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa 1 a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrazae Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowac poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdrazania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk branzowych udzielajqc pomocy przy wdrazaniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w roznych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowazonego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzc1dzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
• akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,
• szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,
• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",
• rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,
• zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,
• rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzc1dzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem {MMS},
• cic1gte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,
• zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdraiania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miec wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagroien. Docelowo powinny postuzyc
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdroiyc
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnyn, aspektem wdraiania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnosc instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w braniowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierac rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cac do wdraiania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kaidq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takie jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyraiajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdraiac Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie ko/ejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowac poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cac srodowisko kolejowe do ich wdraiania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowac wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk braniowych udzielajqc pomocy przy wdraianiu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6inych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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w sprawie rozwoju
kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniei: dla szeroko
rozumianej brani:y kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale taki:e kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowai:onego rozwoju brani:y kolejowej. W zwiqzku z tym, kai:dy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61r.osci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie ad przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu11
,

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrai:anie dziatan korygujcicych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzc1dzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzc1dzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozyc
wewn�trzne rozwiqzania dotyczc1ce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrai:ania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w brani:owych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierac rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cae do wdrai:ania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kai:dq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrai:ac Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowac poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdrai:ania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk brani:owych udzielajqc pomocy przy wdrai:aniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6znych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowazonego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu ko1ejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzc1dzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i orgar.izacji,
• akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,
• szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,
• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",
• rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,
• zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,
• rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),
• ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,
• zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozye
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i kqpsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrazania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w branzowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierae rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cae do wdrazania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kazdq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrazae Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowae poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdrazania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk branzowych udzielajqc pomocy przy wdrazaniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6znych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniei dla szeroko
rozumianej braniy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takie kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowaionego rozwoju braniy kolejowej. W zwicizku z tym, kaidy podmiot
prowadzcicy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionci funkcj�, posiadajq
obowicizki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowci przestankq skutecznie dziatajcicego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennci
dziatalnoscic1,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzc1dzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdraianie dziatan korygujcicych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozye
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrazania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w branzowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierae rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cae do wdrazania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie ko/ejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kazdq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wolEi
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrazae Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowae poprzez wymianEi doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdrazania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tpracEi przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk branzowych udzielajqc pomocy przy wdrazaniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6znych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca siEi przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowaionego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagroien
i wdraiania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagroien. Docelowo powinny postuiye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kaida organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdroiye
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdraiania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w braniowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierae rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cae do wdraiania Kluczowych zasad
kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kaidq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takie jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyraiajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdraiae Kluczowe zasady kultury bezpieczeristwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowae poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdraiania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk braniowych udzielajqc pomocy przy wdraianiu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6inych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.

ul. Du
tel. +48 2 569 80 80. fax +48 22 398 72 64
NIP: 52 -282•17-69, REGON: 01589433€

KULTURA
BEZPIECZENSTWA

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Q

�

URZAD
TRANSPORTU
KOLEJOWEGO

DEKLARACJA
•

•

w spraw1e rozwoJu
kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniei dla szeroko
rozumianej braniy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takie kluczowym i niezbE:dnym
warunkiem zr6wnowaionego rozwoju braniy kolejowej. W zwiq_zku z tym, kaidy podmiot
prowadzq_cy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiq_zki zwic1zane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq_ skutecznie dziatajc1cego systemu
kolejowego, natomiast bazujq_cy na kulturze bezpieczenstwa system zauc1dzdnia
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwic1zania
problemu11
,

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) Sy�tem6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdraianie dziatan korygujc1cych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym

I

U

'

fRANSPORTU KOLEJOWE;, n

Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miec wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzyc
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozyc
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym .aspektem wdrazania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnosc instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w branzowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujc1c swoje zadania b�dq wspierac rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cac do wdrazania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie ko/ejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kazdq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrazac Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie ko/ejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowac poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cac srodowisko kolejowe do ich wdrazania.
My, Sygnatariusze zgadzamy SiEi kontynuowac wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk branzowych udzielajqc pomocy przy wdrazaniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6znych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachEica si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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w spraw1e rozwoJu
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym
Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniei dla szeroko
rozumianej braniy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takie kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowaionego rozwoju braniy kolejowej. W zwiqzku z tym, kaidy podmiot
prowadzc1cy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwic1zane z bezpieczenstwem i w zwic1zku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na ku!tur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
• akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennc1
dziatalnosciq,
• szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,
.. odchodzenie od przypisywania winy - nie szukamy winnych - szukamy rozwic1zania
problemu",
• rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,
• 2.gtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,
11

•
•
•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzc1dzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),
ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdraianie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,
i
zero toleral cji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzqdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majqcych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzqdzania
ryzykiem, w tym w szczeg6lnosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzye
do rozwoju proaktywnego zarzqdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozye
wewn�trzne rozwiqzania dotyczqce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwiqzania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrazania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w branzowych jak i innych podmiot6w zwiqzanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierae rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dq zach�cae do wdrazania Kluczowych zasad
kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym, stanowiqcych zatqcznik do niniejszej
Deklaracji, przez kazdq organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrazae Kluczowe zasady kultury bezpieczenstwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowae poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdrazania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk branzowych udzielajqc pomocy przy wdrazaniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6znych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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Bezpieczenstwo ma najwi�ksze znaczenie dla og6tu spoteczenstwa, ale r6wniez dla szeroko
rozumianej branzy kolejowej.
Bezpieczenstwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale takze kluczowym i niezb�dnym
warunkiem zr6wnowazonego rozwoju branzy kolejowej. W zwiqzku z tym, kazdy podmiot
prowadzqcy dziatalnosc w obszarze kolejowym powinien utrzymywac i podnosic poziom
bezpieczenstwa w ramach swojej dziatalnosci.
Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez wzgl�du na petnionq funkcj�, posiadajq
obowiqzki zwiqzane z bezpieczenstwem i w zwiqzku tym majq kluczowe znaczenie
dla bezpieczenstwa catego systemu kolejowego.
Kultura bezpieczenstwa jest podstawowq przestankq skutecznie dziatajqcego systemu
kolejowego, natomiast bazujqcy na kulturze bezpieczenstwa system zarzqdzania
bezpieczenstwem lub utrzymaniem jest niezb�dny we wszystkich organizacjach kolejowych
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczenstwa.
Na kultur� bezpieczenstwa sktadajq si� w szczeg61nosci:
• postrzeganie bezpieczenstwa jako wartosci nadrz�dnej dla pracownik6w i organizacji,
•

akceptowanie standard6w bezpieczenstwa i zintegrowanie ich z codziennq
dziatalnosciq,

•

szczere i otwarte post�powanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie
rozwiqzan,

•

odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiqzania
problemu",

•

rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

•

zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci i bt�d6w,

•

rzetelny wewn�trzny nadz6r nad realizacjq proces6w (monitorowanie) System6w
Zarzqdzania Bezpieczenstwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS),

•

ciqgte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrazanie dziatan korygujqcych
i zapobiegawczych,

•

zero tolerancji dla naruszen przepis6w prawa oraz procedur wewn�trznych.

Deklaracja w sp1 awie rnzwoju kultury bezpieczenstwa w transporci� kolejowyrn
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Stosowanie proaktywnego podejscia do kwestii bezpieczenstwa jest filarem kultury
bezpieczenstwa. Takie podejscie opiera si� gt6wnie na wtasciwie prowadzonym zarzctdzaniu
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrozen
i wdrazania adekwatnych srodk6w kontroli ryzyka.
Bezpieczenstwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwi�cej sytuacji, majc1cych
lub mogqcych miee wptyw na bezpieczenstwo w kolejnictwie, w tym wypadk6w, incydent6w,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen byto zgtaszanych
dobrowolnie i bezzwtocznie. Zebrane informacje powinny bye wykorzystane do zarzctdzania
ryzykiem, w tym w szczeg61nosci do identyfikacji zagrozen. Docelowo powinny postuzye
do rozwoju proaktywnego zarzctdzania bezpieczenstwem.
Kazda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracownik6w, wdrozye
wewn�trzne rozwic1zania dotyczc1ce kultury bezpieczenstwa kolejowego, dopasowane
do jej specyfiki. Rozwic1zania te powinny bye wspierane przez udokumentowane procesy
i konsekwentnie stosowane w ramach catej organizacji.
lstotnym aspektem wdrazania kultury bezpieczenstwa jest dziatalnose instytucji publicznych,
jednostek naukowych, medi6w branzowych jak i innych podmiot6w zwic1zanych z szeroko
rozumianym sektorem kolejowym, kt6re realizujqc swoje zadania b�dq wspierae rozw6j
kultury bezpieczenstwa.
Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji b�dct zach�cae do wdrazania Kluczowych zasad
kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym, stanowic1cych zatc1cznik do niniejszej
Deklaracji, przez kazdct organizacj�. R6wnoczesnie organy panstwa, a takze jednostki naukowe
oraz pozostate jednostki wtasciwe w sprawach transportu kolejowego wyrazajq wol�
wspierania tych dziatan.
My, Sygnatariusze tej Deklaracji b�dziemy wdrazae Kluczowe zasady kultury bezpieczeristwa
w transporcie kolejowym oraz b�dziemy wsp6tpracowae poprzez wymian� doswiadczen
oraz zach�cae srodowisko kolejowe do ich wdrazania.
My, Sygnatariusze zgadzamy si� kontynuowae wsp6tprac� przy opracowywaniu materiat6w
doradczych i najlepszych praktyk branzowych udzielajqc pomocy przy wdrazaniu kultury
bezpieczenstwa przez organizacje w r6znych sektorach kolejowych.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zach�ca si� przedstawicieli catego srodowiska
kolejowego do jej podpisania.
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ZAt;\CZNIK DO DEKLARACJI W SPRAWIE KULTURY BEZPIECZENSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

KLUCZOWE ZASADY KULTURY BEZPIECZENSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
1. Priorytetem organizacji jest bezpieczenstwo systemu kolejowego.
2. Pracownicy kazdego szczebla powinni dziatae w interesie bezpieczenstwa, w spos6b zgodny
z kompetencjami, doswiadczeniem oraz standardami zawodowymi odpowiadajqcymi
poszczeg61nym stanowiskom i funkcjom. W tym celu organizacje powinny zapewnie
pracownikom odpowiednie warunki pracy, narz�dzia, szkolenia i procedury.
3. W srodowisku operacyjnym sektora kolejowego pracownicy, mimo swego wyszkolenia, wiedzy,
umiej�tnosci, doswiadczenia i dobrej woli mogq spotkae si� z sytuacjami prowadzqcymi
do niepozqdanych rezultat6w.
4. Zgtaszajqcy informacje dotyczqce bezpieczenstwa oraz kazda inna osoba wymieniona
w zgtoszeniu, sq chronieni przed negatywnymi konsekwencjami poza przypadkami:
4.1. umyslnego naruszenia przepis6w,
4.2. gdy doszto do wyraznego i powaznego zlekcewazenia oczywistego zagrozenia
i powaznego zaniedbania zawodowego obowiqzku zachowania starannosci bezsprzecznie
wymaganej w danych okolicznosciach, powodujqcego mozliwq do przewidzenia szkod� na
osobie lub na mieniu lub powaznie narazajqcego poziom bezpieczenstwa kolejowego.
5. W przypadkach, w kt6rych dochodzi do oceny odpowiedzialnosci konkretnych os6b organizacje
powinny skupie si� na ustaleniu czy dziatania, zaniedbania lub podj�te decyzje byty wsp6tmierne
do doswiadczenia i wyszkolenia, a nie do wynik6w/rezultat6w zdarzenia.
6. Organizacje powinny dokonywae analiz wypadk6w, incydent6w, zdarzen potencjalnie
wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzen i nieprawidtowosci oraz wyciqgae na ich
podstawie wnioski i podejmowae niezb�dne srodki zapobiegawcze. Nalezy pami�tae,
ze pozytywne zachowanie i dziatania takze powinny bye zauwazane i wspierane.
7. Analizujqc zgtoszenia organizacje powinny traktowae je priorytetowo bez przypisywania
komukolwiek winy i/lub odpowiedzialnosci poza przypadkami opisanymi w pkt 4.
8. Wyniki analiz zgtoszonych zdarzen organizacje powinny wykorzystywae w procesie zarzqdzania
ryzykiem, w celu realizacji proaktywnego podejscia do bezpieczenstwa oraz ciqgtego
doskonalenia poprzez podejmowane dziatania korygujqce. Wyniki analiz powinny bye
wykorzystywane takze w celu efektywnego monitorowania poziomu bezpieczenstwa.
9. Organizacje powinny w nalezyty spos6b traktowae wyniki ptynqce z wewn�trznego nadzoru
w celu doskonalenia System6w Zarzqdzania Bezpieczenstwem lub Utrzymaniem, stosujqc przy
tym zasad� ,,zerowej tolerancji" dla przypadk6w naruszania przepis6w prawa lub wewn�trznych
procedur system6w.
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10. Organizacje powinny promowac efektywne wdrazanie zasad Kultury Bezpieczenstwa na kazdym
poziomie organizacyjnym wraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wszyscy powinni
aktywnie wspierac wzajemne zaufanie i szacunek oraz promowac wsp6tprac� w celu
zbudowania niezb�dnego poziomu zaufania w catej organizacji.
11. Organizacje powinny korzystac z doswiadczenia i wiedzy organ6w panstwa, podmiot6w
funkcjonujqcych na rynku, a takze jednostek naukowych, organizacji i medi6w zwiqzanych
z transportem kolejowym. Powinny poszerzac wiedz� z zakresu Kultury Bezpieczenstwa wsr6d
pracownik6w, takze poprzez udost�pnianie wewn�trznej dokumentacji z tego obszaru.
12. Wewn�trzne Systemy Zarzqdzania Bezpieczenstwem lub Utrzymaniem uwzgl�dniajqce Kulturt;

Bezpieczenstwa powinny zawierac mi�dzy innymi opis procesu oraz wskazanie podmiot6w
zaangazowanych w ten proces, kt6rego celem b�dzie okreslenie -

11

co jest zachowaniem

nieakceptowalnym", a wi�c zachowaniem, kt6re nie korzysta z ochrony.
13. Nalezy odpowiednio chronic informacje zawarte w zgtoszeniach zdarzen

nie nalezy ich

wykorzystywac do cel6w innych niz utrzymanie lub poprawa poziomu bezpieczenstwa.
Wewn�trzne Systemy Zarzqdzania Bezpieczenstwem lub Utrzymaniem uwzgl�dniajqce Kulturt;

Bezpieczenstwa powinny dokumentowac spos6b zarzqdzania, przechowywania, ochrony
i ujawniania danych dotyczqcych bezpieczenstwa. Powinny r6wniez zawierac zapisy m6wiqce,
w jakim zakresie organizacja dzieli si� danymi w celu wspierania analiz zwiqzanych
z bezpieczenstwem.
14. Wsparcie udzielane przez organizacje, w przypadkach gdy ich pracownicy podlegajq
zewn�trznym procedurom zwiqzanym ze zdarzeniem kolejowym, kt6re zgtosili lub w kt6rym
brali udziat, wzmacnia wzajemne zaufanie niezb�dne do zapewnienia efektywnie dziatajqcej
kultury sprawiedliwego traktowania.
15. W celu efektywnego wdrozenia Kultury Bezpieczeristwa pracownicy wszystkich szczebli,
wtqczajqc najwyzsze kierownictwo, powinni rozumiec i akceptowac swojq odpowiedzialnosc
zwiqzanq z zasadami i wewn�trznymi uregulowaniami Kultury Bezpieczenstwa oraz ich
promowaniem.
16. Organizacje powinny wspierac budowanie efektywnej komunikacji wewn�trznej w sprawach
zwiqzanych z bezpieczenstwem systemu kolejowego oraz zapewniac sprawny przeptyw
informacji w tym zakresie wewnqtrz swoich struktur organizacyjnych.
17. Organizacje, we wsp6tpracy z zaangazowanymi stronami, wtqczajqc w to wtasciwe wtadze
kolejowe, powinny zdefiniowac jak zamierzajq promowac i wspierac wdrozenie zasad
i wewn�trznych przepis6w Kultury Bezpieczenstwa w ramach organizacji.
18. Organizacje powinny regularnie sprawdzac i oceniac Systemy Zarzqdzania Bezpieczenstwem lub
Utrzymaniem zawierajqce regulacje odnoszqce si� do Kultury Bezpieczenstwa.

