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Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce trzecie wydanie biuletynu poświęconego idei kultury 
bezpieczeństwa. Rok 2021 ma dla mnie szczególne znaczenie, nie tylko ze względu 
na trwający Europejski Rok Kolei, ale również z uwagi na jubileusz V-lecia projektu 
Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Idea 
ta została zapoczątkowana w 2016 r., a projekty z nią związane na stałe zagościły w kalen-
darium sygnatariuszy. 

O istotności Deklaracji świadczy stale powiększające się grono jej sygnatariuszy. 
Dziś projekt realizowany jest przez 243 przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje. 
To niemal dwa razy więcej niż w roku 2016. Z nieukrywaną radością obserwuję rozwój 
Deklaracji na przestrzeni tych pięciu lat. Niezwykle budujące jest to, że zainteresowanie 
sektora kolejowego rozwojem zasad kultury bezpieczeństwa sukcesywnie wzrasta. 
Jednak efektem projektu nie jest jedynie podpisana Deklaracja, a realne działania, 
które wszyscy podejmujemy. 

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wymaga ciągłego rozwoju i podążania 
za aktualną sytuacją w branży. Realizując nasze działania staramy się odpowiadać 
na problemy kolejnictwa, z którymi mierzy się rynek. W roku 2020 przyszło nam stawić 
czoła problemom związanym z wybuchem pandemii COVID-19. Wówczas słowo 
bezpieczeństwo nabrało zupełnie nowego charakteru. Dziś funkcjonujemy w nowej 
rzeczywistości, w której w sposób szczególny należy dbać o to, aby bezpieczeństwo 
w każdym tego słowa znaczeniu było na najwyższym poziomie.

Rok 2021 to czas świętowania Europejskiego Roku Kolei, którego głównym 
założeniem są działania na rzecz zwiększania udziału pasażerskiego i towarowego 
transportu kolejowego. Wszystkie tegoroczne inicjatywy podejmowane w ramach pro-
jektu Deklaracji doskonale wpisują się w ten cel. Zarówno na łamach naszych publikacji, 
jak i podczas organizowanych wydarzeń, poruszamy tematykę związaną z promocją 
transportu kolejowego, i koniecznością pozyskania nowych zasobów kadrowych dla 
kolejnictwa, a także przyszłością kolei jako ekologicznego środka transportu. 

Jestem przekonany, że wszystkie inicjatywy zapoczątkowywane w tym szczególnym 
czasie będą kontynuowane i przyczynią się do rozwoju bezpiecznego i ekologicznego 
transportu kolejowego. 

Zachęcam Państwa do lektury naszego Biuletynu, który mam nadzieję stanie się 
dla Państwa inspiracją. 

dr inż. Ignacy Góra 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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2017

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

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

2016

21 kwietnia I podpisanie Deklaracji w sprawie rozwoju 
kultury bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym (94 sygnatariuszy)

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

12 sierpnia Ogłoszenie I edycji Konkursu Kultura 
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

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

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

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

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

2019

28 maja Ogłoszenie IV edycji Konkursu Kultura 
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

17 lipca I Forum Kultury Bezpieczeństwa

2018

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

22 czerwca Ogłoszenie III edycji Konkursu Kultura 
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

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

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

3 października III Konferencja Kultury Bezpieczeństwa 
i ogłoszenie wyników Konkursu Kultura 
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

2017

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

3 lipca Ogłoszenie II edycji Konkursu Kultura 
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

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

Kalendarium Kultury Bezpieczeństwa



2021

6 lipca Ogłoszenie V edycji Konkursu Kultura 
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

27 września III Forum Kultury Bezpieczeństwa

9 października Posiedzenie Kapituły Konkursu Kultura 
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

9 grudnia V Jubileuszowa Konferencja Kultury 
Bezpieczeństwa

9 grudnia Promocja III wydania Magazynu Kultury 
Bezpieczeństwa

9 grudnia Premiera III Filmu edukacyjnego Kultury 
Bezpieczeństwa

2019

17 lipca X podpisanie Deklaracji (dołączyło 
14 sygnatariuszy/łącznie 200 sygnatariuszy)

9 października Posiedzenie Kapituły Konkursu Kultura 
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

12 grudnia IV Konferencja Kultury bezpieczeństwa 
i ogłoszenie wyników Konkursu Kultura 
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

12 grudnia Promocja I wydania Magazynu Kultury 
bezpieczeństwa

12 grudnia Premiera I Filmu edukacyjnego Kultury 
Bezpieczeństwa 

2021

22 kwietnia XII podpisanie Deklaracji (dołączyło 
25 sygnatariuszy/łącznie 242 sygnatariuszy)

8 czerwca XIII podpisanie Deklaracji (dołączył 
Centralny Port Komunikacyjny/łącznie 
243 sygnatariuszy)

2020

17 czerwca XI podpisanie Deklaracji (dołączyło 
17 sygnatariuszy/łącznie 217 sygnatariuszy)

23 września II Forum Kultury Bezpieczeństwa

25 listopada Premiera II Filmu Kultury Bezpieczeństwa

23 grudnia Promocja II wydania Magazynu Kultury 
Bezpieczeństwa
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do realnego działania na rzecz kultury bezpieczeństwa jest 
konkurs Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 
Dotychczas zorganizowano V edycji konkursu, w których 
zgłoszonych zostało blisko 170 prac. Najciekawsze rozwią-
zania zostały nagrodzone bądź wyróżnione przez Kapitułę 
Konkursu. Od 2019 r. o wyborze najlepszego rozwiązania 
i przyznaniu specjalnej Nagrody Publiczności decydują 
sami sygnatariusze Deklaracji przez oddawanie głosów 
w interaktywnym plebiscycie.

Chcąc dotrzeć do szerszego grona odbiorców, 
od 2019 r. rozpoczęto wydawanie Magazynu Kultury 
Bezpieczeństwa, w którym opisywane są dobre praktyki 
i innowacyjne rozwiązania. Dotychczas zaprezentowali-
śmy trzy odsłony publikacji, która ma szczególny charak-
ter, ponieważ powstaje przy ścisłej współpracy sygna-
tariuszy i Urzędu Transportu Kolejowego. Na łamach 
Magazynu opublikowanych zostało łącznie 91 artykułów. 

Ważnym wydarzeniem na stałe wpisanym w kalendarium 
kultury bezpieczeństwa jest organizacja Forum Kultury 
Bezpieczeństwa. Do tej pory odbyły się trzy edycje tego 
przedsięwzięcia. Za każdym razem tematem przewodnim 
jest istotne zagadnienie dla całej branży kolejowej, mające 
wpływ na bezpieczeństwo transportu kolejowego.

Oprócz formy pisanej, jaką jest Magazyn Kultury 
Bezpieczeństwa, i dyskusji podejmowanych podczas 
Forum od 2019 r. Urząd Transportu Kolejowego kreuje 
postawy kultury bezpieczeństwa w formie wizualnej. 
Dotychczas powstały trzy filmy edukacyjne Kultury 
Bezpieczeństwa z myślą o wszystkich przedstawicielach 
branży kolejowej. Ich celem jest podnoszenie świado-
mości zagrożeń bezpieczeństwa wśród pracowników 
sektora kolejowego. 

Pięć lat Deklaracji w sprawie rozwoju kultury 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Rok 2021 to doskonała okazja do podsumowania 
pięcioletnich działań, jakie udało się zrealizować w ramach 
projektu Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpie-
czeństwa w transporcie kolejowym. W 2016 r. promo-
wanie kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 
było zupełnie nową ideą. Dzisiaj niemal każdy podmiot 
bądź organizacja działająca na polskim rynku kolejowym 
jest lub dąży do tego, aby znaleźć się w gronie sygnata-
riuszy Deklaracji. Kultura Bezpieczeństwa stała się przez 
ostatnie pięć lat znakiem jakości polskiej kolei. Wszystkim 
inicjatywom, jakie pojawiały się wraz z rozwojem formuły 
projektu, przyświecał jeden cel, jakim jest kreowanie 
bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia 
usług na rynku transportu kolejowego.

Tworząc Deklarację w sprawie rozwoju kultury bez-
pieczeństwa w transporcie kolejowym, podjęto próbę 
zdefiniowania tego, jak powinna być postrzegana kultura 
bezpieczeństwa w naszym środowisku. Tym samym kul-
tura bezpieczeństwa to nic innego jak zbiór postaw. Nie 
tyle zależnych od technologii, co takich, które korzystają 
z potencjału technologicznego na rzecz bezpieczeństwa 
i kształtowania świadomości zagrożeń.

Podczas trzynastu uroczystych spotkań, podczas których 
nastąpiło podpisanie Deklaracji w sprawie rozwoju 
kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, udało 
się zgromadzić 243 przedsiębiorstwa instytucje i orga-
nizacje, które świadomie składając podpis na kartach 
Deklaracji, zobligowały się do postępowania według 
określonych zasad.

Wspólnie stworzymy środowisko, w którym staramy się 
krzewić i doceniać wszystkie nowe rozwiązania i pomysły. 
Doskonałym sposobem na motywowanie branży kolejowej 



Na przełomie ostatnich pięciu lat projekt znacząco 
ewoluował, a to wszystko dzięki zaangażowaniu sygna-
tariuszy. To sygnatariusze nieustannie chcąc się rozwijać, 
tworzą rozwiązania, które inspirują i motywują innych 
do działania. Tak jak kolej nieustannie się rozwija, tak 
nasz projekt podąża za tym, co istotne i co może przy-
czyniać się do kreowania kultury bezpieczeństwa.

Rok 2021 to szczególna okazja, mamy 
jubileusz 5-lecia projektu Deklaracji 
w sprawie rozwoju kultury bezpieczeń-
stwa w transporcie kolejowym. Pomysł 
stworzenia projektu Deklaracji pojawił się 
w 2016 r. i zapoczątkował zmianę sposobu 
postrzegania bezpieczeństwa w środowisku 
kolejowym. Z nieukrywaną radością obser-
wuję rozwój tej inicjatywy. Na przestrzeni 
pięciu lat istnienia naszego projektu widzę, 
że zainteresowanie sektora kolejowego 
rozwojem zasad kultury bezpieczeństwa 
sukcesywnie się zwiększa. (…)

Mówiłem o radości z rozwoju naszego pro-
jektu. Jednak muszę przyznać, że źródło 
tej radości tak naprawdę jest w innym 
miejscu. Najważniejsze jest to, że widzę 
rezultaty naszej pracy. I to jest praw-
dziwy powód do zadowolenia – rozwój 
kultury bezpieczeństwa ma realny wymiar 
w poprawie bezpieczeństwa systemu 
kolejowego.

dr inż. Ignacy Góra 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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cieszy się coraz większą popularnością wśród słuchaczy. 
Od 2020 r. z uwagi na panującą sytuację epidemiczną 
wydarzenia odbywają się w formie wideokonferencji.

17 lipca 2019 r. odbyło się I Forum Kultury 
Bezpieczeństwa, w którym udział wzięło ponad 
130 przedstawicieli rynku kolejowego w Polsce.

Z uwagi na to, że rok 2019 w branży kolejowej poświęcony 
był maszynistom, tematem przewodnim I Forum Kultury 
Bezpieczeństwa była maksyma: Maszynista – zawód w służ-
bie na rzecz bezpieczeństwa kolei.

Podczas spotkania wystąpienie dotyczące projektu 
Centrum Monitorowania i Egzaminowania Maszynistów 
oraz prezentację na temat Czynniki wpływające na wystę-
powanie zdarzeń kolejowych polegających na pominięciu 
sygnału Stój wygłosił dr inż. Ignacy Góra – Prezes UTK. 
Uczestnicy mogli również wysłuchać wykładu doty-
czącego sprawności psychomotorycznej jako czynnika 
determinującego funkcjonowanie maszynisty i jego 
wpływ na bezpieczeństwo, zaprezentowanego przez 
Jakuba Niklasa z firmy IPRON Consulting.

Forum Kultury Bezpieczeństwa

Jedną z inicjatyw realizowanych w ramach projektu 
Deklaracji jest cykliczna organizacja Forum Kultury 
Bezpieczeństwa. Głównym celem Forum jest podno-
szenie poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego 
poprzez promowanie dobrych praktyk oraz dyskusję 
ukierunkowaną na znalezienie rozwiązań proble-
mów, z którymi aktualnie mierzy się rynek kolejowy. 
Dodatkowo spotkania te mają służyć zacieśnianiu więzi 
między sygnatariuszami Deklaracji. Sygnatariusze maja 
okazję do spotkania, aby wspólnie przeanalizować klu-
czowe z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu kole-
jowego zagadnienie. Jest to czas na wymianę doświad-
czeń i czerpania inspiracji od pozostałych przedstawicieli 
branży, a także poszukiwania skutecznych rozwiązań 
problemów i zdefiniowania postępowania wobec nich.

Struktura Forum Kultury Bezpieczeństwa dzieli się 
na dwie części. Pierwsza z nich to panel merytoryczny, 
podczas którego prezentowane są referaty dotyczące 
tematyki Forum. Drugim elementem jest debata, pod-
czas której uczestnicy wspólnie pochylają się nad 
określonym zagadnieniem i szukają rozwiązań dla ziden-
tyfikowanych problemów. Z roku na rok wydarzenie to 

Trzy edycje Forum Kultury Bezpieczeństwa

Temat Data Liczba uczestników

I Maszynista – zawód w służbie na rzeczbezpieczeństwa kolei 17.07.2019 r. 130

II Czynnik ludzki w IV pakiecie kolejowym i jego rolaw kształtowaniu kultury bezpieczeństwa 23.09.2020 r. 150

III Bezpieczeństwo i rozwój transportu kolejowegow rękach przyszłej kadry zawodowej 27.09.2021 r. 450
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od zapomnienia. Bohaterem reportażu jest Roman 
Szymański, były maszynista i emerytowany kolejarz. Jego 
determinacja i chęć zachowania zabytkowego wagonu 
doprowadziła do tego, że pojazd jest znów w ruchu.

23 września 2020 r. odbyło się II Forum Kultury 
Bezpieczeństwa. Temat przewodni Forum związany był 
z wchodzącym wówczas w życie IV pakietem kolejo-
wym, który wprowadzał nowe kryteria dla Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem.

W trakcie Forum dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego, przeanalizował wpływ czynnika 
ludzkiego na rozwój kultury bezpieczeństwa w odnie-
sieniu do IV pakietu kolejowego. O kulturze bezpie-
czeństwa w ujęciu naukowym opowiedział natomiast 
przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej, 
prof. dr hab. Marian Cieślarczyk. Ponadto omówiona 
została tematyka zmian IV pakietu kolejowego z per-
spektywy przedstawiciela Agencji Kolejowej Unii 
Europejskiej – Krzysztofa Zubilewicza.

W trakcie II-go Forum Kultury Bezpieczeństwa odbyła 
się także debata, podczas której uczestnicy dyskutowali 
na temat czynnika ludzkiego i korzyści wynikających 

Ciekawym punktem programu była debata dotycząca 
możliwych działań zmniejszających ryzyko popełnienia 
błędów przez maszynistów, w której udział wzięli:

Krzysztof Mamiński – Prezes PKP S.A.;

Marek Olkiewicz – Wiceprezes PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.;

Witold Bawor – Członek Zarządu PKP Cargo S.A.;

Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego 
Maszynistów Kolejowych w Polsce;

dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego.

Podczas I Forum Kultury Bezpieczeństwa miało również 
miejsce uroczyste X podpisanie Deklaracji. Do grona 
sygnatariuszy dołączyło 14 podmiotów. Grono sygnata-
riuszy Deklaracji liczyło wówczas 200 członków.

W trakcie forum odbyła się także premiera reportażu Ganz. 
Kolejowy emeryt na chodzie. To pierwszy przygotowany 
przez UTK materiał z cyklu Zabytki kolejnictwa – ocalić 
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dlaczego kolejowe szkolnictwo zawodowe jest jednym 
z filarów kultury bezpieczeństwa. Ponadto Prezes UTK 
przybliżył historię kolejowego szkolnictwa zawodowego, 
podkreślając tym samym rolę odpowiedniego kształcenia 
kadry zawodowej. Z kolei Pan Maciej Sofiński, przedsta-
wiciel Ministerstwa Infrastruktury, zaprezentował sektor 
kolejowy, w kontekście realizowanych inwestycji, jako 
atrakcyjne i nowoczesne miejsce pracy. O działaniach 
i planach w zakresie rozwoju branżowego szkolnictwa 
zawodowego mówiła Marzena Machałek, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

W drugiej części debatowano o tym, co zrobić, aby 
szkolnictwo branżowe odzyskało należną mu rolę 
w kształceniu przyszłych kadr kolejowych oraz jak 
skutecznie pokonać lukę pokoleniową i zniwelować braki 
kadrowe w sektorze kolejowym. W debacie wzięli udział:

Maciej Sofiński – przedstawiciel Ministerstwa 
Infrastruktury,

Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu 
Strategii i Kwalifikacji Kształcenia Zawodowego, 
Ministerstwo Edukacji i Nauki,

Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A,

z pracy nad poprawą tego elementu w procesie kształto-
wania kultury bezpieczeństwa.

W dyskusji udział wzięli:

Krzysztof Zubilewicz – Przedstawiciel Agencji 
Kolejowej Unii Europejskiej;

prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – Przedstawiciel 
Wojskowej Akademii Technicznej;

Michał Witkowski – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego;

Łukasz Skorupa – Prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.;

dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego.

II Forum Kultury Bezpieczeństwa, ze względu na epide-
mię SARS-CoV-2, odbyło w formie wideokonferencji. 

27 września 2021 r. odbyło się III Forum Kultury 
Bezpieczeństwa. Wydarzenie zorganizowano w ramach 
cyklu debat, które wiązały się z Europejskim Rokiem Kolei 
2021. Tematem tegorocznego Forum było Bezpieczeństwo 
i rozwój transportu kolejowego w rękach przyszłej kadry 
zawodowej. Uczestnicy spotkania omówili kwestie 
związane z bezpieczeństwem transportu kolejowego 
przez pryzmat odpowiednio wykwalifikowanej kadry 
zawodowej. Poruszana tematyka wiązała się z trwającym 
Europejskim Rokiem Kolei 2021 i wpisywała w jeden 
z jego celów, jakim jest promocja zawodów kolejowych.

W pierwszej części forum prezentowane były zagadnienia 
związane z edukacją przyszłego personelu kolejo-
wego oraz potrzebami pracodawców. Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra wyjaśnił, 



Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A. 
oraz Prezes Związku Pracodawców Kolejowych,

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

Jacek Górski – Dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,

dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego.

W transmisji online III- ego Forum Kultury 
Bezpieczeństwa wzięło udział ponad 450 słuchaczy, 
w tym 200 uczniów ze szkół kształcących przyszłe kadry 
na kierunkach kolejowych.
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do tworzenia magazynu, 
dbamy o to, aby treści w nim 
zawarte odzwierciedlały 
aktualną sytuację na rynku 
transportu kolejowego 
i poruszały tematy istotne dla 
branży. Rok 2020 był trud-
nym okresem dla całej gospo-
darki, w tym dla transportu 
kolejowego, dlatego w drugim 
wydaniu Magazynu Kultury 
Bezpieczeństwa przedsta-
wione zostały zagadnienia, 
dotyczące wpływu pandemii 
COVID-19 na funkcjonowa-
nie transportu kolejowego. 
Ponadto pojawił się też dział 
poświęcony zagadnieniom 
dotyczącym wejścia w życie 
IV pakietu kolejowego, które 
miało miejsce w 2020 r. 

Podczas V Konferencji 
Kultury Bezpieczeństwa 
swoją premierę miało trzecie 
wydanie Magazynu Kultury 
Bezpieczeństwa. Poza 
tradycyjnymi blokami tema-
tycznymi w trzeciej odsłonie 
Magazynu nie mogło zabrak-
nąć bloku poświęconego 
zagadnieniom dotyczącym 
trwającego Europejskiego 
Roku Kolei 2021.

Magazyn Kultury Bezpieczeństwa

Kultura bezpieczeństwa od 2019 r. to również słowo 
pisane. Propagowanie i wdrażanie rozwiązań, które służą 
podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i atrakcyjności 
transportu kolejowego, są kluczowe dla rozwoju kultury 
bezpieczeństwa. W pięciu edycjach konkursu Kultura 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym sygnatariu-
sze prezentowali szereg działań i projektów, które mają 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kolei. Chcąc 
umożliwić dzielenie się tymi osiągnięciami na szerszą 
skalę, tj. z całym środowiskiem kolejowym, opracowano 
Magazyn Kultury Bezpieczeństwa.

Jest to publikacja tworzona bezpośrednio przez sygna-
tariuszy Deklaracji. Wydawnictwo zawiera artykuły 
opisujące działania, które wpisują się w cele projektu, 
w tym zagadnienia, mające znaczący wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa transportu kolejowego. W magazynie 
można znaleźć artykuły dotyczące m.in.:

innowacji, badań naukowych i techniki;

wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem i utrzymaniem;

programów kształcenia i działalności szkół oraz 
uczelni wyższych;

kultury bezpieczeństwa w praktyce;

integracji i dostępu do usług kolei dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Wskazane zagadnienia to stałe elementy Magazynu 
Kultury Bezpieczeństwa. Co roku, przystępując 
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Oprócz podziękowań skierowanych do pracowników 
sektora kolejowego w dniu Święta Kolejarza, zrealizo-
wany materiał posiada również znaczący walor eduka-
cyjny. Przy realizacji tego materiału skupiono się także 
na promocji zawodów kolejowych, które mają wpływ 
na bezpieczeństwo systemu kolejowego oraz na jego 
codzienne funkcjonowanie.

Trzeci z cyklu filmów edukacyjnych kultury bezpie-
czeństwa został zaprezentowany po raz pierwszy 
9 grudnia 2021 r. podczas V Konferencji Kultury 
Bezpieczeństwa. Film powstał z myślą o wszystkich 
przedstawicielach branży kolejowej. Jego celem jest 

Filmy edukacyjne Kultury Bezpieczeństwa

W ramach działań promujących zasady kultury 
bezpieczeństwa, Urząd Transportu Kolejowego rozpo-
czął w 2019 r. realizację cyklu filmów edukacyjnych. Ich 
celem jest podnoszenie świadomości zagrożeń wśród 
pracowników sektora kolei oraz kształtowanie prawidło-
wych postaw.

Pierwszy z filmów, dotyczył tematyki bezpieczeń-
stwa wykonywanej pracy na stanowisku maszyni-
sty. Z analiz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
wynika, że każdego roku w Polsce dochodzi do około 
100 tzw. zdarzeń SPAD (Signal Passed at Danger). 
Są to zdarzenia związane z przejechaniem sygnału Stój 
na semaforze, niezatrzymaniem w miejscu wyznaczo-
nym lub uruchomieniem pojazdu bez wymaganego 
zezwolenia. Produkcja pokazuje, jakie konsekwencje 
może nieść ze sobą nieprzestrzeganie zasad dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwrócono uwagę 
na aspekt wpływu stanu psychofizycznego na wykony-
wanie obowiązków służbowych. Świadomość wła-
snych ograniczeń jest pierwszym krokiem do zapobie-
gnięcia tragedii.

W ubiegłym roku, w dniu Święta Kolejarza, odbyła się 
premiera drugiego filmu w ramach projektu Kultury 
Bezpieczeństwa. Zrealizowana produkcja ma nieco 
odmienny charakter. Skierowana została przede 
wszystkim do pracowników kolei, którzy w ramach 
pełnionej służby zapewniają obywatelom możliwość 
dojazdu do miejsc pracy i realizacji niezbędnych 
potrzeb związanych ze sprawami życia codziennego 
w czasie pandemii COVID-19. Produkcja stanowi rów-
nież wyraz wdzięczności za zaangażowanie i podej-
mowanie obowiązków, mimo realnego zagrożenia, 
z jakim pracownicy kolei muszą mierzyć się każdego 
dnia, przystępując do swoich czynności zawodowych. 



podnoszenie świadomości zagrożeń bezpieczeństwa 
wśród pracowników sektora kolejowego. Dostrzegając 
wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo systemu 
kolejowego, propagowane są rozwiązania techniczne, 
systemowe i edukacyjne, mające na celu zmniejszenie 
liczby zdarzeń spowodowanych błędem ludzkim. Film 
ukazuje wagę decyzji podejmowanych przez pracow-
ników sektora kolejowego, którzy zapewne nieraz 
w swojej pracy muszą sprostać oczekiwaniom przełożo-
nych i stają przed trudnymi wyborami. Produkcja obra-
zuje, do jakiej tragedii może doprowadzić lekceważenie 
zasad bezpieczeństwa. 

Wszystkie filmy dostępne są do pobrania na stronie 
internetowej Urzędu. Jako materiał urzędowy mogą być 
wyświetlane i używane bez żadnych ograniczeń. Należy 
tylko podać ich źródło.
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w Konkursie są statuetki Kultury Bezpieczeństwa oraz 
możliwość posługiwania się złotym logotypem Kultury 
Bezpieczeństwa przez kolejny rok.

Pięć edycji Konkursu już za nami

Konkurs kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 
stał się już tradycją, wpisaną na stałe w kalendarium 
wydarzeń związanych z Deklaracją. Jego ideą jest 
wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz 
rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z pro-
mowaniem kultury bezpieczeństwa. Wybór i nagrodzenie 
najbardziej aktywnych przedsiębiorców ma spowodo-
wać wzrost motywacji wśród pozostałych sygnatariuszy 
do poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

Główne założenia konkursu polegają na przedstawieniu 
przez uczestników działań sprzyjających rozwijaniu kul-
tury bezpieczeństwa i charakteryzujących się:

innowacyjnością;

systemowością;

korzyściami dla bezpieczeństwa transportu 
kolejowego;

pozytywnym wpływem na rozpowszechnianie zasad 
kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

W dotychczasowych edycjach konkursu zgłoszonych 
zostało blisko 170 prac. Łącznie przyznano 21 nagród 
i 26 wyróżnień. Kultura bezpieczeństwa przejawia 
się także w bohaterskiej postawie zawodowej ludzi, 
którzy każdego dnia przystępują do swojej służby. 
Dotychczas Kapituła konkursu wyróżniła 15 pracow-
ników kolei odznaczających się niesamowitą empatią 
i umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia ludzkiego. Ponadto od 2019 r. sygna-
tariusze głosując w interaktywnej ankiecie przyznali 
dwie Nagrody Publiczności oraz jedną wyjątkową 
Nagrodę Europejskiego Roku Kolei 2021. Nagrodami 

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

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

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna 
Dziekan Wydziału Transportu 
Politechniki Warszawskiej 
Członek Kapituły konkursu
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dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. Politechniki 
Śląskiej – Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej 
Politechniki Śląskiej;

dr inż. Sławomir Grulkowski – Wydział 
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej – Katedra Transportu Szynowego 
i Mostów;

inż. dr inż. Inż. Jacek Pielecha, Dziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki 
Poznańskiej;

prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – Wydziału 
Transportu, Elektrotechniki i Informatyki 
Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego 
w Radomiu;

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. Politechniki 
Krakowskiej – Kierownik Katedry Pojazdów 
Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej;

Piotr Szczepaniak – Dyrektor Departamentu 
Planowania i Nadzoru UTK – Sekretarz Kapituły.

Od początku projekt Deklaracji wspierany jest przez 
Politechnikę Warszawską. Dzięki współpracy i zaangażo-
waniu Władz Uczelni cztery edycje Konferencji Kultury 
Bezpieczeństwa odbywały się w jej gościnnych murach. 
W 2020 r. z uwagi na panującą sytuację epidemiczną zwią-
zaną z pandemią COVID-19 odstąpiono od organizacji 
konkursu. Pandemia wpłynęła zarówno na życie spo-
łeczne jak i gospodarcze. Czas ten był trudny również dla 
sektora kolejowego, kiedy to priorytetem stało się zapew-
nienie ciągłości finansowej przedsiębiorstw i zachowanie 
miejsc pracy. Rok 2021 pozwolił społeczeństwu na odna-
lezienie się w nowej rzeczywistości, a przewozy kolejowe 
ponownie zaczęły się rozwijać. W 2021 r. powrócił też 
Konkurs kultury bezpieczeństwa, którego rozstrzygnięcie 
tym razem odbyło się w formie wideokonferencji.

Zgłoszone projekty ocenia Kapituła Konkursu. 
Przewodniczy jej dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. 
Dotychczas w czterech edycjach Konkursu w pracach 
Kapituły udział wzięli:

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

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. Politechniki 
Gdańskiej – Kierownik Katedry Transportu Szynowego 
i Mostów Politechniki Gdańskiej;

dr inż. Grzegorz Zając – adiunkt, pracownik Instytutu 
Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej;

prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski – Dziekan 
Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej;

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Rektor Uniwersytetu 
Techniczno-Humanistycznego w Radomiu;

dr hab. inż. Piotr Folęga – Dziekan Wydziału 
Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej;
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udział wzięły zgłoszenia wyłonione przez Kapitułę 
Konkursu w pierwszym etapie oceny. 

W kategorii Czynnik ludzki – edukacja nagrodę otrzymał 
Portal Raport Kolejowy, którego wydawcą jest Polska 
Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, 
za cykliczne dostarczanie informacji branżowych. Portal 
Raport Kolejowy od lat przekazuje informacje o najważ-
niejszych wydarzeniach z branży transportu kolejowego. 
Informuje, a także edukuje, podejmując tematy z zakresu 
kultury bezpieczeństwa. Portal patronuje wielu wyda-
rzeniom – konferencjom, spotkaniom, akcjom społecz-
nym – których celem jest promowanie wiedzy na temat 
bezpieczeństwa i rozwoju kolei w Polsce oraz na świecie. 
Portal Raport Kolejowy aktywnie promuje m.in. organizo-
waną przez UTK Kampanię Kolejowe ABC czy Kolejową 
Kroplę Krwi.

Kolejną nagrodę w kategorii Czynnik ludzki – edukacja 
otrzymał Zespół Szkół im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Małaszewiczach za edukację i aktywizację 
młodzieży poprzez organizację konkursu Ambasadorzy 
bezpieczeństwa kolejowego. Zespół Szkół był współor-
ganizatorem konkursu przeznaczonego dla uczniów 
Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta 

V edycja Konkursu

Ogłoszenie wyników Konkursu Kultura Bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym odbyło się 9 grudnia 2021 r. 
podczas V Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. 
Z uwagi na trwający Europejski Rok Kolei konferen-
cja została wzbogacona o debatę pt. Rola transportu 
kolejowego w osiągnięciu neutralności klimatycznej. 
Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? W panelu dys-
kusyjnym uczestniczyli: Jakub Kapturzak, Zastępca 
Dyrektora Departamentu Kolejnictwa, dr Jakub 
Majewski, Prezes Zarządu Fundacji ProKolej, Piotr 
Majerczak, Wiceprzewodniczący Prezydium Rady 
Programowej Centrum Efektywności Energetycznej 
Kolei, Jacek Konop, Wiceprezes Zarządu ds. technicz-
nych ze spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., 
Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu Polskich Kolei 
Państwowych S.A. oraz dr inż. Ignacy Góra, Prezes 
Urzędu Transportu Kolejowego. 

Rok 2021 r. został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei 
i jest czasem szczególnym dla całego sektora kolejowego 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Chcąc wyróżnić ten 
wyjątkowy czas, do Konkursu wprowadzono nagrodę spe-
cjalną za działania wpisujące się w jego cele. W tym roku 
sygnatariusze ubiegali się o zdobycie następujących nagród:

Nagrody Kultury Bezpieczeństwa (podzielonej na 
pięć kategorii tematycznych);

Nagrody Publiczności;

Nagrody Europejskiego Roku Kolei.

Do Nagrody Europejskiego Roku Kolei zgłoszone zostały 
prace związane z projektami i działaniami promującymi 
kolejowy transport pasażerski i towarowy. Wyróżnienie 
to zostało przyznane w drodze plebiscytu, w którym 



w etapie I uczestnicy przedstawiali własne innowacyjne 
pomysły mające na celu podniesienie bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym. Inicjatywa ta już na etapie 
edukacji zawodowej przyszłej kadry kolejowej motywuje 
do kreatywnego patrzenia na kulturę bezpieczeństwa.

Nagroda w kategorii Rozwiązanie systemowe trafiła 
do Kolei Śląskich sp. z o.o. za wdrożenie systemu Mapa 
zdarzeń i wydarzeń kolejowych. Interaktywna mapa 
zawiera w sobie wszystkie najważniejsze dane na temat 
zaistniałych w wybranym przedziale czasu zdarzeń 
i wydarzeń na obszarze, po którym poruszają się pociągi 
spółki Koleje Śląskie. Implementacja nowego rozwiązania 
geoinformacyjnego w postaci mapy umożliwia natych-
miastową analizę zdarzeń kolejowych, uwzględniającą 
przede wszystkim miejsca ich występowania, a co z tym 
związane, pozwalającą na wskazywanie odcinków linii 
newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa. 
Mapa jest także narzędziem pozwalającym na podnie-
sienie poziomu merytorycznego procesu szkoleniowego 
pracowników związanych bezpośrednio z prowadzeniem 
i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Nagroda w kategorii Rozwiązanie techniczne trafiła 
wyjątkowo do dwóch sygnatariuszy – Przedsiębiorstwa 
Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych 
PROTEL sp. z o.o. oraz do Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu za wyprodukowanie i wdro-
żenie Systemu ProTV służącego do automatycznego 
monitorowania i wykrywania wykroczeń na prze-
jazdach kolejowo-drogowych. Przedsiębiorstwo 
Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych 
PROTEL sp. z o.o. jest producentem tego rozwiąza-
nia. Do podstawowych funkcji systemu ProTV należy: 
wykrywanie pojazdów wraz z tablicą rejestracyjną, 
wykrywanie pociągów, wykrywanie wykroczeń popeł-
nianych na przejazdach kolejowo-drogowych oraz auto-
matyczne wysyłanie dokumentacji dotyczącej popełnio-
nego wykroczenia. Przez swoje działanie system może 

w Małaszewiczach oraz Technikum nr 7 w Zespole Szkół 
im. inż. Stanisława Wysockiego Kolejówka w Warszawie. 
Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich 
obejmował test wiedzy z zakresu m.in. bezpiecznego 
prowadzenia ruchu, sygnalizacji, zestawiania pociągów, 
zdarzeń kolejowych i organów badających zdarze-
nia. Kolejny etap to gala, podczas której wytypowani 

Jest mi niezmiernie miło, że możemy 
odebrać taką nagrodę i że zostaliśmy 
wyróżnieni w tak prestiżowym konkursie. 
Postaramy się, aby młodzież, którą eduku-
jemy i kształtujemy, wychodziła z naszej 
szkoły z zapleczem bogatym w kulturę 
bezpieczeństwa, bo to właśnie jest idea 
która nam przyświeca. Jako sygnatariu-
sze jesteśmy zobowiązani do tego, aby 
odpowiednio kształcić młodzież, która już 
zawsze będzie miała w głowie myśli skiero-
wane ku bezpieczeństwu.

Małgorzata Trębicka-Żuk 
Nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
Zespół Szkół im. Władysława Reymonta 
w Małaszewiczach 
Laureat V edycji konkursu
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trakcyjnych, magazyn ładuje się powoli niską mocą 
z krajowej sieci energetycznej, kiedy natomiast zosta-
nie wykryty ruch pociągu, magazyn bardzo szybko, 
w przeciągu kilku sekund, oddaje energię i zasila sieć 
trakcyjną, redukując szczytowe obciążenia podstacji 
trakcyjnej. Magazyn umożliwia również zasilanie sieci 
trakcyjnej w przypadku awarii. Jest to największy 
magazyn energii pracujący na potrzeby trakcyjne 
w Europie.

Nagroda Publiczności powędrowała do Przedsiębiorstwa 
Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych 
PROTEL sp. z o.o. oraz Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu za wyprodukowanie i wdrożenie 
Systemu ProTV służącego do automatycznego moni-
torowania i wykrywania wykroczeń na przejazdach 
kolejowo-drogowych.

znacząco wpływać na poprawę bezpieczeństwa ruchu. 
Zarządca infrastruktury Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu jest użytkownikiem tego systemu. 
Rozwiązanie to zostało zamontowane na przejeździe 
kat. D w miejscowości Pasikurowice. Jest to przykład 
wdrożenia rozwiązania systemowego wpływającego 
na poprawę bezpieczeństwa w newralgicznych punk-
tach sieci kolejowej.

W kategorii Rozwiązanie techniczne nagrodę otrzymała 
PKP ENERGETYKA S.A. za magazyn energii trak-
cyjnej PKP Energetyka w Garbcach koło Wrocławia. 
Magazyn energii trakcyjnej wzmacnia bezpieczeństwo 
i jakość dostaw energii dla kolei, bilansuje moc pobie-
raną z Krajowego Systemu Energetycznego, a w nieda-
lekiej przyszłości pozwoli na efektywne wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w ramach Programu 
Zielona Kolej. Gdy na linii kolejowej nie ma pojazdów 

Dziękuję za docenienie naszych działań 
i Nagrodę w kat. „Rozwiązanie techniczne” 
oraz Nagrodę Publiczności. Temat kultury 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 
jest dla nas bardzo ważny, to właśnie 
chęć poprawy bezpieczeństwa była dla 
nas motywacją do rozpoczęcia prac nad 
Systemem ProTV. Otrzymane wyróżnienia 
zachęcają nas do dalszej pracy i pozwalają 
nam wierzyć, że system który stworzy-
liśmy, który realnie wpływa na poziom 
bezpieczeństwa na przejazdach, zostanie 
rozpowszechniony na szeroką skalę. Wtedy 
ludzie zobaczą jaka siła drzemie w tym 
rozwiązaniu.

Arkadiusz Maziarz – Dyrektor 
ds. Technicznych Przedsiębiorstwo 
Robót Telekomunikacyjnych 
i Elektroenergetycznych PROTEL sp. z o.o. 
Laureat V edycji konkursu

Bardzo cieszę się z nagrody przyznanej 
naszemu magazynowi energii trakcyjnej 
w Garbcach. Odbieram ją jako wyraz doce-
nienia działań PKP Energetyka i wysiłków 
wszystkich jej pracowników, służących 
rozwojowi całości transportu kolejowego 
w naszym kraju, a zwłaszcza podnoszeniu 
poziomu bezpieczeństwa i niezawodno-
ści kolei w Polsce. Nagrodzony projekt 
jest także przykładem wdrażanych przez 
nas rozwiązań, które umożliwią branży 
podołanie wyzwaniom przyszłości, takim 
jak zwiększenie zapotrzebowania na moc 
w kolejowym systemie elektroenerge-
tycznym i wzrost udziału rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii w miksie 
energetycznym na kolei.

Marek Kleszewski – Członek Zarządu, 
PKP Energetyka S.A. 
Laureat V edycji konkursu



Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienie 
Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki 
Poznańskiej i Panu Jakubowi Holcmanowi za pracę 
dyplomową Poprawa poziomu bezpieczeństwa na przejaz-
dach kolejowo-drogowych z wykorzystaniem radarowego 
systemu zajętości obszaru przejazdu. W pracy dyplomo-
wej przedstawiono kompleksowy projekt zabudowy 
samoczynnego systemu przejazdowego z radarowym 
systemem zajętości obszaru przejazdu dla prze-
jazdu kolejowo-drogowego kat. B, czyli wyposażonego 
w automatyczne rogatki. Rozwiązanie to ma umożliwić 
zjazd pojazdom, które dalej znajdują się w obszarze prze-
jazdu po opuszczeniu rogatek wjazdowych.

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. otrzymały wyróżnienie 
za wdrożenie usługi Komunikacja bez barier. Jest to 
bezpłatna usługa tłumaczenia języka migowego on-line, 
która polega na połączeniu wideo z tłumaczem języka 
migowego z dowolnego urządzenia wyposażonego 
w kamerę wraz z podłączeniem do Internetu.

Instytut Kolejnictwa został wyróżniony za opracowanie 
Wytycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa dla pracowni-
ków kolei. W poradniku opisano cyberzagrożenia dla syste-
mów wykorzystywanych w transporcie kolejowym i pod-
stawowe mechanizmy reagowania na nie. W opracowaniu 
uwzględniono systemy sterowania ruchem kolejowym, jak 
i te związane ze wspomaganiem bezpieczeństwa i ochroną 
transportu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały wyróżnie-
nie za opracowanie i wdrożenie ulotek szkoleniowych 
z akcentami humorystycznymi. Ulotki te wykorzysty-
wane będą jako materiał dydaktyczny w trakcie szko-
leń skierowanych do pracowników na stanowiskach 
związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. 
Przypominają one o newralgicznych dla bezpieczeństwa 
zasadach pracy przy zastosowaniu humorystycznej 
formy przekazu.

Nagrodę Europejskiego Roku Kolei 2021 otrzymała 
natomiast Fundacja ProKolej za opracowanie raportu 
Kolej dla klimatu – klimat dla kolei. Głównym celem raportu 
jest zwrócenie uwagi na rolę kolei w zielonej transformacji 
jako przełomowego czynnika pomagającego w osiągnię-
ciu unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Zamierzeniem inicjatywy jest także zwiększenie znaczenia 
i udziału pasażerskiego oraz towarowego transportu kole-

jowego, tak aby przyczyniał 
się on do dalszej transfor-
macji unijnej gospodarki 
w kierunku ekologicznego 
i innowacyjnego modelu 
gospodarczego. Raport 
zawiera szereg analiz, które 
wskazują na zasadność 
promocji kolei jako istot-
nego elementu zielonych 
łańcuchów dostaw oraz 
propaguje zrównoważony 
podział zadań na rynku 
transportowym.

Nagroda w konkursie kultury bezpieczeń-
stwa jest dowodem na to, że warto wyjść 
ze strefy komfortu i zrobić coś więcej. To 
naprawdę motywuje do rozwoju, buduje 
wzajemne relacje i zaufanie. Zauważyliśmy 
wyraźne zainteresowanie rynku rozwią-
zaniami, które propagujemy w zakresie 
bezpieczeństwa. Rozmawiamy z przedsta-
wicielami podmiotów rynku kolejowego 
i wymieniamy doświadczenia. Nadal się 
uczymy i daje nam to ogromną satysfakcję.

Leszek Loch - Dyrektor 
Województwo Dolnośląskie Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 
Laureat V edycji konkursu
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W kategorii Rozwiązanie techniczne nagrodę otrzymała 
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. za stworzony 
dla potrzeb zarządcy infrastruktury system ewidencji 
przekaźników eksploatowanych w urządzeniach ste-
rowania ruchem kolejowym. Urządzenia te podlegają 
okresowej kontroli związanej ze sprawdzaniem prawi-
dłowości działania w ramach tzw. obsługi technicznej 
przekaźnika (OTP). System ewidencji przekaźników JSK 
SEP stanowi elektroniczną bazę danych przekaźników, 
w której obsługa możliwa jest z poziomu przeglądarki 
internetowej lub aplikacji mobilnej. Dzięki oznako-
waniu wszystkich przekaźników i wprowadzeniu ich 
do systemu możliwe jest bieżące monitorowanie okresu 
ważności OTP, jak również ustalenie dokładnej lokalizacji 
danego przekaźnika, co w znaczącym stopniu ułatwia 
monitorowanie prawidłowości ich działania.

Nagrodę w kategorii Czynnik ludzki – edukacja otrzymała 
spółka PKP Intercity S.A. za prowadzenie, w ramach 
polityki wewnętrznej, wsparcia w należytym przygoto-
waniu zawodowym personelu kolejowego. W szczegól-
ności opartym na świadomym wyborze zawodowej drogi 
i łączeniu teorii z praktyką już w trakcie szkolnej edukacji. 
Działania podejmowane przez przedsiębiorstwo pole-
gają na intensywnym wsparciu kolejowego szkolnictwa 
zawodowego. Wszystkie zakłady spółki współpracują 
ze szkołami prowadzącymi klasy o profilu kolejowym. 
Współpraca ta polega na wdrażaniu innowacji peda-
gogicznych, dualnym systemie kształcenia i ofercie 
programów stypendialnych, jak również organizacji 
staży i praktyk zawodowych dla studentów i uczniów 
tych klas. Kształtowanie właściwej postawy na stano-
wiskach związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego to wkład spółki w podnoszenie 
kultury bezpieczeństwa.

IV edycja Konkursu

Ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu odbyło się 
12 grudnia 2019 r. w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej 
podczas IV Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. Spośród 
zgłoszonych w 2019 r. prac Kapituła Konkursu wybrała 
następujących laureatów i wyróżnionych:

W kategorii Rozwiązanie systemowe nagrodę otrzymały 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za wdrożenie w roku 
2018 rozwiązania polegającego na oznakowaniu 
14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych i przejść przez 
tory, specjalnymi żółtymi naklejkami, na których umiesz-
czony został indywidualny numer identyfikacyjny (INI) 
przejazdu. Został on wprowadzony do zintegrowanej bazy 
danych powiązanej z systemem informatycznym uży-
wanym w Centrach Powiadamiania Ratunkowego (CPR). 
Zastosowanie tego rozwiązania systemowego pozwala 
przede wszystkim na łatwe i precyzyjne ustalenie lokaliza-
cji osoby zgłaszającej zagrożenie lub wypadek. Powoduje 
uruchomienie kanału komunikacyjnego pomiędzy opera-
torami numeru alarmowego 112 a dyspozyturą PKP PLK, 
co pozwala szybko reagować na zgłoszenie i zapobiega 
powstawaniu negatywnych następstw.



dotyczący bezpieczeństwa na kolei o nazwie Bezpieczna 
Kolej, którego głównym założeniem jest podnoszenie 
kultury bezpieczeństwa i propagowanie właściwych 
postaw wśród pracowników, kadry kierowniczej, jak 
również osób spoza sektora kolejowego. Założenia 
projektu wynikają ze statutowej misji Izby, czyli nie-
ustannej edukacji. Działania realizowane w jego ramach 
to: konferencje, szkolenia, oraz wydawnictwa branżowe 
i edukacyjne. Są one wielokierunkowe i realizowane na 
różnych poziomach. Każdy z tych poziomów jest powią-
zany ze sobą i w rezultacie ma tworzyć spójną całość, 
ukierunkowaną na jeden cel – bezpieczną kolej.

FenixFS sp. z o.o. Biuro Bezpieczeństwa Pożarowego s. k. 
otrzymało wyróżnienie za stworzenie urządzenia 
gaśniczego (Generatora Aerozolu Gaśniczego) Fenix 50 
i Fenix 100. Urządzenie to jest bardzo lekkie i poręczne 
i mogłoby stanowić element wyposażenia pracowników 
kolei. Czas działania substancji gaszącej sięga nawet 
100 sekund. Gwarantuje to możliwość natychmiastowej 
reakcji w przypadku wykrycia źródła pożaru i stłumie-
nie jego zarzewia. Sposób gaszenia polega na wyrzucie 
z głowicy urządzenia aerozolu gaśniczego (jonów potasu), 
który jest obojętny dla środowiska, niczego nie niszczy 
i nie powoduje degradacji otoczenia.

W kategorii Praca dyplomowa nagrodzona została 
Akademia WSB oraz autorka zwycięskiej pracy Pani 
Magdalena Hoppe za pracę dyplomową Zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez wprowadzenie 
do programu przygotowania zawodowego dla dyżurnego 
ruchu obserwacji prowadzenia pociągu w kabinie maszyni-
sty. W pracy przedstawiono propozycję zmian w zakresie 
i formie szkolenia na stanowisku maszynisty i dyżurnego 
ruchu, co w efekcie może doprowadzić do poprawie-
nia bezpieczeństwa i znacznie obniżyć poziom ryzyka 
związanego z zadaniami wykonywanymi na poszczegól-
nych stanowiskach. Badania przeprowadzone w ramach 
pracy pozwoliły na zidentyfikowanie źródeł zagrożenia, 
wynikających z czynników oddziałujących wzajemnie 
na pracę maszynisty i dyżurnego ruchu.

Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienie 
Wydziałowi Inżynierii Transportu Politechniki 
Poznańskiej i autorowi pracy Panu Piotrowi 
Smoczyńskiemu. Celem rozprawy doktorskiej 
Zarządzanie ryzykiem zagrożeń generowanych podczas 
eksploatacji infrastruktury kolejowej było przygotowa-
nie składowych metod zarządzania ryzykiem zagrożeń, 
generowanych podczas eksploatacji infrastruktury 
kolejowej, które pozwolą na sformalizowanie i ujednoli-
cenie istniejącej, w dużej mierze intuicyjnej, metody oraz 
zapewni jej powtarzalność i przejrzystość.

OTTIMA plus sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie za publika-
cję autorstwa prof. Marka Jabłońskiego oraz prof. Adama 
JabłońskiegoMechanizmy efektywnego zarządzania bezpie-
czeństwem w transporcie kolejowym. Praca ta jest komplek-
sowym źródłem informacji dla specjalistów z dziedziny 
kolejnictwa. Zawiera materiał dydaktyczno-poglądowy 
i wiele praktycznych rozwiązań stosowanych przy wdraża-
niu systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem.

Wyróżnienie otrzymała również Polska Izba 
Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei za projekt 
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W trzeciej edycji Konkursu zgłoszono przeszło 30 prac, 
z których Kapituła Konkursu wyłoniła następujących 
laureatów oraz wyróżnionych:

W kategorii Rozwiązanie techniczne nagrodę otrzymała 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z.o.o. za zrealizo-
wanie oraz wdrożenie programu zabudowy urządzeń 
samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego 
systemu ostrzegania) w obrębie przejazdów kolejowych 
kategorii D na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 
Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład stwo-
rzonego systemu ostrzegania są tablice informacyjne, 
które w czasie zbliżania się pociągu do przejazdu kole-
jowego wyświetlają komunikat UWAGA POCIĄG. W celu 
zwiększenia skuteczności ostrzegania uczestników ruchu 
drogowego i pieszego zamontowano także sygnalizatory 
z pulsującym światłem żółtym, uzupełniające informację 
o nadjeżdżającym pociągu. Wszystkie elementy składają 
się na nowoczesny, a zarazem nowatorski system bezpie-
czeństwa na obiektach przejazdowych kategorii D.

III edycja Konkursu

Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu było szczególnie 
uroczyste z uwagi na połączenie go z obchodami 15-lecia 
istnienia Urzędu Transportu Kolejowego. W 2003 r. 
powołano Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – nowy 
organ, pełniący rolę krajowej władzy bezpieczeństwa 
i krajowego regulatora rynku kolejowego. Dlatego też 
Konferencja Kultury Bezpieczeństwa idealnie wpisała 
się w misję Urzędu Transportu Kolejowego jaką jest 
Kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków 
świadczenia usług transportu kolejowego. W trakcie Gali 
15-lecia UTK odbyła się debata poświęcona tema-
towi: Rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na 
rynku kolejowym. Jak powinna wyglądać za 15 lat. Udział 
w dyskusji wzięli: Andrzej Bittel – Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński, 
Prezes PKP S.A., Prof. Marianna Jacyna, Dziekan 
Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Jakub 
Majewski, Prezes Fundacji Pro Kolej oraz Ignacy Góra, 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Debatę poprowa-
dził Adrian Furgalski, Przewodniczący Zarządu Railway 
Business Forum.
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Pan Krzysztof Koszyk otrzymał wyróżnienie za projekt 
aplikacji SWANDR. Nazwa aplikacji SWANDR to połą-
czenie dwóch słów święty Andrzej = SW + ANDR, która 
nawiązuje do znaków znajdujących się przed przejazdami 
kolejowymi. Zaproponowana przez Pana Krzysztofa 
Koszyka aplikacja w swoim założeniu ma ostrzegać 
kierowców o zbliżającym się do przejazdu pociągu. 
Działanie proponowanego rozwiązania ma opierać się 
na danych GPS. Zaproponowana aplikacja posiadałaby 
między innymi funkcję rozłączania połączeń głosowych 
w wypadku, gdy dojdzie do uruchomienia komuni-
katu ALARM czy zgłaszania uszkodzonych przejazdów. 
Zastosowanie tego typu rozwiązań miałoby w przyszłości 
ratować ludzkie życie oraz eliminować straty materialne.

Future Adventure Construction sp. z.o.o. otrzymała 
wyróżnienie za stosowanie rozwiązania technicznego, 
jakim jest Automatyczny System Ostrzegania. System 
służy do ostrzegania pracowników torowych za pomocą 
sygnału akustycznego i optycznego przed nadjeżdżają-
cym pociągiem. Systemy uruchamiane są automatycznie 
przez pojazd kolejowy zbliżający się do miejsca robót 
po torze czynnym lub półautomatycznie przez operatora 
systemu (sygnalistę). Innym sposobem zabezpieczenia 
miejsca robót jest ostrzeganie na wysokowydajnych 

W kategorii Czynnik ludzki – edukacja nagrodę otrzymało 
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. 
za wdrażanie w ramach organizacji ciekawych metod 
i narzędzi edukacji, mających na celu usprawnienie współ-
pracy międzyludzkiej. Dzięki kreowaniu więzi grupowych 
i poczucia odpowiedzialności za siebie i współpracow-
ników spółka nieustannie dąży do podwyższenia stan-
dardów kultury bezpieczeństwa na kolei. Jedną z metod 
kształtowania świadomości pracowników jest szkolenie 
Take Care. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy liniowi, 
którzy na podstawie dyskusji i wizualizacji zmieniają swoje 
postrzeganie z myślenia ja muszę, na ja chcę.

Wyróżnienie otrzymał Wydział Maszyn Roboczych 
i Transportu Politechniki Poznańskiej za rozprawę doktor-
ską na temat Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach 
kolejowych, której autorem jest Pani Anna Kobaszyńska-
Twardowska. Celem rozprawy było opracowanie i wska-
zanie przydatności dedykowanej przejazdom kolejo-
wo-drogowym metody zarządzania ryzykiem. W pracy 
zastosowano metodę LC-Risk, za pomocą której zbadano 
trzy przejazdy kolejowo-drogowe kategorii A, aby wskazać 
na inne niż kategoria przejazdu elementy, mające wpływ 
na generowane w tym obszarze zagrożenia oraz ich 
poziom i kategorię ryzyka.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały wyróżnione 
za projekt wymian międzynarodowych w zakresie kultury 
bezpieczeństwa TWINNING. Na bazie uzyskanych pod-
czas projektu informacji, poczynionych analiz i wniosków 
opracowano profil psychologiczny i profil zachowań 
zawodowych dyżurnego ruchu, którego celem było okre-
ślenie psychologicznych uwarunkowań prawidłowego 
wykonywania obowiązków służbowych przez tę grupę 
zawodową. Projekt wpłynął na lepsze zarządzanie 
czynnikiem ludzkim w bezpieczeństwie ruchu pociągów, 
a także na kształtowanie wśród pracowników spółki 
postaw zorientowanych na bezpieczeństwo i świado-
mość zagrożeń.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z.o.o. otrzymała 
wyróżnienie za prowadzoną w spółce politykę dostępno-
ści dla osób z niepełnosprawnością. Działania polegają 
na ciągłym doskonaleniu swoich usług, zwiększających 
komfort i bezpieczeństwo pasażerów z niepełnospraw-
nością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
przede wszystkim przez właściwe i sprawne udzielanie 
pomocy w podróży bez konieczności wcześniejszego jej 
zgłaszania. Na szczególną uwagę zasłużyło rozwiązanie 
w zakresie zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), 
które gwarantuje przejazd specjalistycznym pojaz-
dem osobom podróżującym na wózkach inwalidzkich. 
Ponadto w przypadku, kiedy odległość między przystan-
kiem ZKA a stacją kolejową jest znaczna, przewidziano 
możliwość podróży od/do wskazanego punktu, znajdują-
cego się w odległości do 3 km od przystanku kolejowego.

PKP Energetyka S.A. wraz z SSK Rail sp. z.o.o. zostały 
wyróżnione za System AOM – Automatycznego 
Ostrzegania Maszynisty. Urządzenie będzie wspoma-
gać maszynistę w pełnieniu jego czynności poprzez 
zwrócenie jego uwagi na te informacje, które są 
szczególnie ważne dla bezpiecznego prowadzenia 
pociągu. Urządzenie będzie zapobiegało odrucho-
wemu potwierdzaniu czynności przyciskiem SHP, 

maszynach roboczych, ukierunkowane na pracowni-
ków obsługujących dane maszyny, którzy ze względu 
na wysokie natężenie hałasu mogą nie usłyszeć infor-
macji podawanych od sygnalisty. Zaletą urządzeń jest 
dostosowywanie poziomu emitowanego dźwięku 
do poziomu hałasu w ich otoczeniu, co gwarantuje 
słyszalność systemu ostrzegania nawet w pobliżu 
pracujących maszyn.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
otrzymała wyróżnienie za uruchomienie w bieżącym 
roku akademickim Laboratorium Inżynierii Ruchu 
Kolejowego (LIRK). Symulatory ruchu kolejowego 
i urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) umoż-
liwiają praktyczną naukę zasad prowadzenia ruchu 
i działania urządzeń na stanowisku dyżurnego ruchu, 
a także praktykę zachowań i obsługi urządzeń w sytu-
acji nietypowej. Efektem uruchomienia pracowni 
jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego, zarówno wśród osób 
niezwiązanych, jak i związanych zawodowo z trans-
portem kolejowym, a ponadto doskonalenie umiejęt-
ności dyżurnych poprzez udostępnianie laboratorium 
do szkoleń zewnętrznych.

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



bez faktycznego przyjęcia do świadomości znaczenia 
sygnału nadawanego przez sygnalizator. Urządzenie 
AOM pomoże uniknąć przypadku przejechania poza 
sygnalizator ciemny bądź słabo widoczny w trudnych 
warunkach atmosferycznych lub gdy np. uwaga maszyni-
sty skupiona jest na wykonywaniu pracy manewrowej.
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Poznańskiej oraz autor zwycięskiej pracy Pan Marcin 
Łachajczyk za pracę dyplomową Zarządzanie ryzykiem 
zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C 
zlokalizowanych w Poznaniu. W pracy przedstawiono 
proces zarządzania ryzykiem zagrożeń metodą RC-Risk 
na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C zlo-
kalizowanych w Poznaniu. Zastosowane w pracy 
proaktywne podejście do kwestii bezpieczeństwa 
na przejazdach kolejowo-drogowych jest jednym z fila-
rów kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

W kategorii Pasażer z niepełnosprawnością nagrodę 
otrzymała Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. za wzor-
cowe świadczenie usług osobom z niepełnosprawnością. 
We wszystkich kasach biletowych, własnych i agencyjnych 
spółka zamontowała pętle indukcyjne ułatwiające komu-
nikację osobom słabosłyszącym z odpowiednio wyposa-
żonymi aparatami słuchowymi. W kasach i w pociągach 
dostępna jest usługa wideotłumacza języka migowego.

Spółka Track Tec S.A. została nagrodzona w kategorii 
Rozwiązanie systemowe za pociąg zabudowy rozjazdów. 

II edycja Konkursu

Wyniki II edycji Konkursu ogłoszono 8 grudnia 2017 r. 
w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej podczas 
II Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. Spośród nadesła-
nych zgłoszeń Kapituła wybrała te, które w największym 
stopniu spełniły kryteria innowacyjności, korzyści dla 
bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz pozytywnego 
wpływu na rozpowszechnianie zasad kultury bezpieczeń-
stwa na kolei. W przypadku prac dyplomowych ocenie 
podlegały: atrakcyjność i oryginalność tematyki pracy, 
osiągnięcie zakładanego w niej celu, walory nowatorskie, 
walory z punktu widzenia jej praktycznego zastosowania, 
innowacyjność, forma i jakość prezentacji tematu.

Nagrodę w kategorii Czynnik ludzki – edukacja otrzymała 
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. za działania na rzecz rozwoju 
szkolnictwa w obszarze transportu kolejowego. Spółka 
wspiera szkolnictwo zawodowe dla pracowników sek-
tora transportu kolejowego poprzez patronat, wsparcie 
techniczne oraz finansowe.

W kategorii Praca dyplomowa nagrodzony został 
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki 
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inwentaryzacji urbanistycznej na terenie kolejowym 
z uwzględnieniem infrastruktury technicznej podziemnej 
i naziemnej. Podczas prowadzenia prac budowlanych 
na sieci kolejowej ograniczone zostają np. uszkodzenia 
kabli czy instalacji.

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

Kancelaria DW Legal Duda Wasilewska Adwokaci 
spółka partnerska otrzymała wyróżnienie za prowadze-
nie bloga Kolej na prawo. Prowadzą go adwokaci zajmu-
jący się na co dzień prawem kolejowym, co gwarantuje 

Rozwiązanie to służy do przewozu zmontowanych 
bloków rozjazdów kolejowych bezpośrednio z hali 
montażu na plac budowy i ich ułożenie w torze wprost 
z wagonów. Pozwala to na zachowanie geometrii roz-
jazdu od momentu produkcji do jego finalnej zabudowy 
oraz na zwiększenie odpowiedzialności producenta 
za jakość zabudowanych rozjazdów.

W kategorii Rozwiązanie techniczne nagrodę otrzymała 
Infra SILESIA S.A. za wdrożenie modelu wykonywania 

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

Janusz Malinowski – Prezes Zarządu 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. 
Laureat II edycji konkursu

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

Michał Batko – Prezes Zarządu 
Infra SILESIA S.A. 
Laureat II edycji konkursu



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

dobór tematyki, mający praktyczne znaczenie dla 
pracowników kolei.

PKP Cargo S.A. zostało wyróżnione za propagowanie 
Programu Wsparcia Powypadkowego, zapewniającego 
kompleksowe wsparcie psychologiczne pracowników 
związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego. Program umożliwia rozmowę z doświad-
czonym psychologiem, pomoc w problemach zawo-
dowych oraz życia codziennego, a także uczestnictwo 
w szkoleniach obejmujących tematykę radzenia sobie 
w sytuacjach stresowych.

PKP Energetyka S.A. została wyróżniona za wpro-
wadzenie nowych standardów organizacji pracy 
w zakresie zarządzania i utrzymania taboru kolejo-
wego z wykorzystaniem filozofii Kaizen. Zastosowanie 
Kaizen ma na celu ciągłe doskonalenie i usprawnianie 
wszystkich obszarów w procesie zarządzania i utrzy-
mania pojazdów kolejowych, poprzez eliminowanie 
i zapobieganie problemom oraz powstawanie innowa-
cyjnych rozwiązań.

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

Kolejne wyróżnienie przypadło spółce Przedsiębiorstwo 
Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. za opracowa-
nie i wdrożenie długiej płozy. Dzięki przedłużonemu 
ramieniu zmniejsza się ryzyko uszkodzenia ciała, jakie 
występuje przy stosowaniu klasycznej płozy hamulcowej. 
Rozwiązanie spowodowało wzrost poczucia bezpieczeń-
stwa wśród pracowników.



PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. – za 
zastosowanie w pojazdach tachografu elektronicz-
nego z modułem samoczynnego hamowania pociągu. 
Urządzenie przeznaczone jest do rejestracji parame-
trów eksploatacyjnych pracy pojazdu i oparte jest 
m.in. o satelitarną lokalizację pojazdów trakcyjnych 
na liniach kolejowych.

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

STK S.A. – za zastosowanie elektronicznego systemu 
zgłaszania i analizowania informacji dotyczących bezpie-
czeństwa kolejowego. Celem utworzenia systemu infor-
macji ds. bezpieczeństwa kolejowego było zapewnienie 
bezpiecznej i nieskrępowanej możliwości zgłaszania 
wszelkich sytuacji, mogących rodzić możliwość zagroże-
nia bezpieczeństwa.

I edycja Konkursu

Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu odbyło się 25 listo-
pada 2016 r. w Auli Wydziału Transportu Politechniki 
Warszawskiej, podczas uroczystej I Konferencji Kultury 
Bezpieczeństwa. W pierwszej edycji swoje prace zgłosiło 
28 przedstawicieli rynku kolejowego, spośród których 
Kapituła przyznała cztery nagrody.

Wśród nagrodzonych spółek znalazły się:

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. 
za całokształt wprowadzonych rozwiązań systemowych 
opartych na trzech punktach – skutecznym i silnym przy-
wództwie oraz zaangażowaniu kierownictwa wszystkich 
szczebli, zaangażowaniu pracowników przejawiające się 
ich konstruktywnym udziałem w działaniach na rzecz 
bezpieczeństwa oraz stałym monitorowaniem zgodności 
działań z założonymi celami. Wprowadzone rozwiązania 
skupiają się w szczególności na budowaniu świadomo-
ści wszystkich pracowników na temat bezpieczeństwa, 
stałym monitorowaniu właściwego poziomu bezpieczeń-
stwa, ciągłej ocenie i przeglądzie już wdrożonych rozwią-
zań, a także wprowadzaniu działań prewencyjnych.

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

Łukasz Skorupa – Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych 
KOLPREM sp. z o.o. 
Laureat I i III edycji konkursu
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w ciasnej kabinie, wezwał pogotowie i po otrzymaniu 
zgody z nastawni przejechał przed budynek odprawy 
pociągów. Tam do akcji reanimacyjnej dołączył starszy 
ustawiacz Zbigniew Lech. Lekarze podkreślali, że gdyby 
nie szybka i profesjonalna pomoc pracowników PKP 
Cargo S.A., poszkodowanego nie udałoby się uratować.

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

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

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

Bogumił Gwiździeł – maszynista Kolei Mazowieckich został 
doceniony za niezwykłą czujność i spostrzegawczość. 
Prowadząc pociąg relacji Siedlce – Warszawa Zachodnia, 

Ponadto wyróżniona została spółka Orlen KolTrans sp. z o.o. 
za proste rozwiązanie, jednak znacznie poprawiające 
bezpieczeństwo: zastosowanie taśm odblaskowych 
i dodatkowego oświetlenia na lokomotywach poprawia-
jących widoczność pojazdów kolejowych w nocy.

Człowiek – filar kultury bezpieczeństwa

Wyróżnienia w Konkursie Kultury Bezpieczeństwa 
co roku trafiają także do pracowników kolei, których 
postawa i szybka reakcja pozwoliła uratować zdro-
wie i życie wielu osób. Łącznie w czterech edycjach 
Konkursu Kapituła zdecydowała o wyróżnieniu 
15 pracowników. Bohaterowie kolei w swojej pracy 
wykazali się refleksem, trafną oceną sytuacji i umiejęt-
nością podejmowania szybkich i właściwych decyzji. 
Wyróżnienia te są uhonorowaniem profesjonalizmu 
nagrodzonych i świadczą o zachowaniu najwyższych 
standardów w codziennej pracy. 

Wyróżnieni bohaterowie kolei to:

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

Dariusz Strycharski i Zbigniew Lech – maszynista 
i starszy ustawiacz spółki PKP Cargo S.A. za wspólną 
akcję w dniu 2 lutego 2016 r., dzięki której uratowali 
życie rewidenta, który zasłabł w trakcie pracy na bocz-
nicy. Rewident stracił przytomność w lokomotywie. 
Maszynista Dariusz Strycharski rozpoczął reanimację 
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Profesjonalna i empatyczna postawa Pana Dariusza 
pozwoliła na uniknięcie tragedii.

Adam Kamiński – maszynista spółki Koleje 
Mazowieckie – KM sp. z o.o. ma duże doświadczenie 
i staż pracy na kolei. Uprawnienia maszynisty posiada 
od 2014 roku. Kierowcy dwóch aut urządzili sobie 
wyścig i pędząc ulicami Chotomowa zakończyli swój 
przejazd na torach. Pan Adam prowadząc pociąg w oko-
licach Chotomowa, zauważył, że na torach znalazły 
się dwa samochody osobowe. Niezwłocznie wdrożył 
hamowanie i użył sygnału radiostop, tym samym zatrzy-
mując pociąg wyjeżdzający w kierunku miejsca zdarzenia 
z Legionowa. Tylko dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji 
Pana Adama udało się uniknąć wypadku.

Michał Wanecki – maszynista spółki Koleje 
Mazowieckie – KM sp. z o.o., prowadząc pociąg relacji 
Góra Kalwaria – Mrozy, zauważył osobę leżącą na sąsied-
nim torze. Bez chwili wahania użył sygnału Radiostop 

na przystanku Warszawa Ochota, po nadaniu przez kie-
rownika pociągu sygnału gotowości do odjazdu maszynista 
zamknął drzwi i zaczął ruszać, nie przestając obserwo-
wać składu w lusterku. Wówczas zauważył upadającego 
mężczyznę między peron a prowadzony przez niego pociąg. 
Zahamował skład, otworzył drzwi i powiadomił o całej 
sytuacji kierownika pociągu. Natychmiastowa reakcja Pana 
Bogumiła zapobiegła tragedii.

Tomasz Ziomecki – maszynista Kolei Mazowieckich 
w swojej pracy udowodnił jak ważna jest spostrze-
gawczość i szybka analiza sytuacji niebezpiecznej, jaka 
miała miejsce podczas pełnienia służby. Maszynista, 
stojąc na stacji Warszawa Powiśle, widział, że semafor 
wskazuje sygnał stój, po czym otrzymał sygnał zezwa-
lający na jazdę na widoczność. Na dalszym odcinku, 
kolejny semafor wskazywał sygnał zezwalający na jazdę. 
Pan Tomasz zachował jednak szczególną ostrożność, 
co okazało się kluczowe, ponieważ na stacji Warszawa 
Wschodnia na torze, po którym poruszał się Pan Tomasz, 
znajdował się drugi skład. Świadczyło to o awarii sema-
fora nadającego sygnał zezwalający na jazdę. Pan Tomasz 
niezwłocznie powiadomił o całej sytuacji dyżurnego 
ruchu, co pozwoliło na szybką reakcję na stwarzającą 
zagrożenie awarię.

Dariusz Szymański – maszynista spółki ORLEN 
KolTrans S.A. prowadząc pociąg ze stacji Olsztyn 
Gutkowo do stacji Gdynia Port w pewnym momencie 
zauważył, że na torze, po którym jedzie, przebywa 
człowiek. Natychmiast uruchomił nagłe hamowanie 
i pomimo faktu, że osoba ta zdążyła zejść z toru jazdy, 
zatrzymał pociąg, wyszedł do mężczyzny i przeprowadził 
z nim rozmowę. Mężczyzna ten chciał odebrać sobie 
życie i pomimo zniweczenia jego próby, nie zamierzał 
się poddać. Maszynista natychmiast zgłosił zaistniałą 
sytuację do wszystkich służb kolejowych i do momentu 
przyjazdu funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na 
miejsce, pozostał z tym człowiekiem, ratując mu życie. 

Udział w pracach Kapituły to przede 
wszystkim duży zaszczyt i wyróżnienie. 
Możliwość weryfikacji i oceny prac zgłasza-
nych w konkursie jest dla mnie inspiracją 
do podejmowania nowych tematów nauko-
wych w obszarze bezpieczeństwa systemu 
kolejowego w Polsce. Poziom zgłaszanych 
prac w ramach poszczególnych kategorii 
jest dość zróżnicowany zarówno pod wzglę-
dem złożoności technicznej, organizacyjnej 
jak również czasu i nakładów finansowych 
niezbędnych do ich wdrożenia.

dr hab. inż. Maciej Szkoda, 
prof. Politechniki Krakowskiej Dyrektor 
Instytutu Pojazdów Szynowych 
Politechniki Krakowskiej 
Członek Kapituły konkursu



i uratował ludzkie życie. Pan Michał Wanecki dzięki 
szybkiej reakcji zapobiegł wystąpieniu wypadku kolejo-
wego. Sytuacja miała miejsce niespełna trzy miesiące po 
rozpoczęciu przez Pana Michała pracy na stanowisku 
maszynisty, co dowodzi, że istotne jest nie tylko doświad-
czenie, ale także efektywne wdrażanie standardów kultury 
bezpieczeństwa na etapie przygotowania do zawodu.

Paweł Adamski – maszynista spółki POLREGIO S.A. 
prowadził pociąg relacji Poznań Główny – Toruń Główny. 
Zbliżając się do stacji Więcławice, maszynista spo-
strzegł przeszkodę na torze. Przejazd kolejowo-drogowy 
kategorii C blokował niesprawny zestaw rolniczy. Dzięki 
właściwej obserwacji szlaku, jak również podjęciu 
szybkiej decyzji o wdrożeniu hamowania nagłego, Pan 
Paweł zatrzymał pociąg bezpośrednio przed przeszkodą. 
Nikomu spośród 75 pasażerów nic się nie stało. Tragedii 
i tym razem udało się uniknąć, a pociąg po usunięciu 
przeszkody kontynuował jazdę.

Jakub Rólczak – maszynista spółki Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna sp. z o.o. w trakcie prowadzenia pociągu 
relacji Łódź Fabryczna – Sieradz, po wyjeździe ze stacji 
Łódź Chojny, zwrócił uwagę na pozostawiony na pobo-
czu samochód osobowy z włączonymi światłami awa-
ryjnymi. Maszynista w tym samym momencie dostrzegł 
również dwóch mężczyzn, którzy biegnąc wzdłuż toru 
dawali wyraźne sygnały ostrzegawcze. Pan Jakub w tym 
momencie wdrożył nagłe hamowanie i wypatrywał prze-
szkody lub innego zagrożenia w obszarze toru, którym 
się poruszał. Podczas obserwacji dostrzegł na przeciw-
ległym torze leżącego człowieka. Natychmiast podjął 
próbę nawiązania łączności z dyżurnym ruchu stacji Łódź 
Chojny, jednak po chwili zauważył nadjeżdżający po 
przeciwległym torze pociąg towarowy. W obawie o życie 
i zdrowie człowieka leżącego na torze podjął decyzję 
o użyciu sygnału Radiostop. Nadanie sygnału spowodo-
wało zatrzymanie się pociągu towarowego przed osobą 
leżącą w torze.

Każdego dnia, wykonując czynności 
służbowe, pracownicy kolei stają przed 
realnymi wyborami. Niezwykle ważna 
jest świadomość, że każda z tych „małych 
decyzji” może zaważyć na zdrowiu i życiu 
ludzi. Każdy z nas jest odpowiedzialny 
za bezpieczeństwo i od naszego postępo-
wania zależy jego poziom. Bezpieczeństwo 
to ludzie – bezpieczeństwo to Ty i Twoje 
decyzje.

dr inż. Ignacy Góra  
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego



Drodzy Sygnatariusze,

kiedy w 2016 r. po raz pierwszy zaczynaliśmy zgłębiać zagadnienie kultury 
bezpieczeństwa było ono kojarzone głównie z ideą just culture, safety culture, czyli 
terminem istniejącym od wielu lat w lotnictwie cywilnym, związanym ze zgłaszaniem 
zdarzeń lotniczych. Ideą przewodnią zasady safety culture jest zachęcanie do przekazy-
wania informacji o błędach bądź nieprawidłowościach, w celu wyjaśnienia ich przyczyn 
i sformułowania właściwych wniosków pozwalających na uniknięcie podobnych sytuacji 
w przyszłości. Pojęcie to było inspiracją do wdrożenia zasad kultury bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym.

Dzisiaj kultura bezpieczeństwa to pojęcie nieporównywalnie szersze. O tym, jak duży 
postęp nastąpił w postrzeganiu kultury bezpieczeństwa, świadczą Państwa działania, 
które corocznie są prezentowane w ramach naszego Konkursu. O progresie kultury 
bezpieczeństwa nie tylko na skalę krajową, ale i europejską, świadczy też wprowadzenie 
tego terminu do systemów zarządzania poprzez IV pakiet kolejowy. 

W Europejskim Roku Kolei 2021 kultura bezpieczeństwa zyskała kolejne oblicze. 
W tym szczególnym czasie całe środowisko kolejowe podejmuje działania w celu 
promowania tej gałęzi transportu i zwiększenia udziału przewozów koleją w ogólnej 
strukturze przewozów. Należy jednak mieć na uwadze cel nadrzędny tych działań, 
czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Przedsiębiorstwa, organizacje 
i instytucje, które odznaczają się wysokim poziomem kultury bezpieczeństwa powinny 
dążyć do tego, aby kolej stała się jeszcze bardziej ekologicznym środkiem transportu. 
Dzisiaj, kiedy oczy całego świata skierowane są na kwestie związane z uniknięciem 
katastrofy ekologicznej, nasze decyzje powinny być podejmowane zarówno w oparciu 
o wysokie standardy bezpieczeństwa, jak i standardy prowadzące do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych.

Kolej postrzegana jest jako jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej ekologicznych 
środków transportu, tym bardziej budujące jest to, że Państwo, jako sygnatariusze 
Deklaracji, nie poprzestają w dążeniu do jej doskonalenia. 

Życzę Państwu nieustannego poszukiwania inspiracji i motywacji w dążeniu do kre-
owania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Piotr Szczepaniak
Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru
Urząd Transportu Kolejowego

Z wyrazami szacunku 
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