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KULTURA 
BEZPIECZENSTWA 
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM ClX 

DEKLARACJA 
w sprawie rozwoju 

URZAD 

TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 

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.



Ueklarac:Ja w sprnwie rozwoju ku!tw y bezpieczenstwa w transporcie kolejowym URZI\D TRI NSPORTU KOL EJOWEGO 

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. 

ORGANY WWCIWE W SPRAWACH TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

v. URZ.&tO 
TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO MINISTERSTWO 

INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 

(data i podpis) 

ndrzej Adamczyk 

MINISTERSTWO 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 

PANSTWOWA KOMISJA BADANIA 
WYPADKOW KOLEJO CH 

Tadeusz Rys 
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PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAKlYCZNE ORAZ INNE JEDNOSTKI 

ZWl,t\ZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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nek!aracja w spraw,e rozwoju kultury bezpieczenst va w t1anspo1cie kolejowym i URZI\D TRANSrORTU KOLEJOWEGO 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE ORAZ INNE JEDNOSTKI 
ZWl}\ZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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Dekla1acja w sprawie rozwoJu kultury bezpieczenstwa w lram,porcie kolejowyrn I URZt\D ·1 RANSPORTU KOLEJOWEGO 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE ORAZ INNE JEDNOSTKI 
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Di:�l&rac,� \-\ spraw,e rozwoju l(ultury t-ezp:eczeristwa w transporcie koleJowym URZ�D TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE ORAZ INNE JEDNOSTKI 

ZWl}\ZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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Dekiaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeristwa w transporcie koiejowym I URZ,(\D TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAICTYC:ZNE ORAZ INNE JEDNOSTKI 

ZWIPtZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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Dekf,.1racja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeristwa w transporcie koleJowym I URZAD TRANSPORTU KOLE.JOWEGO 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAK1YCZNE ORAZ INNE 

JEDNOSTKI ZWIJ\ZANE Z TRANSPORT OLEJOWYM 
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Deklaracja w sprawie rozwoiu kultury bezpieczenstwa w transporcie koleJowym I URZJ\D TRANSPORTU l<OLEJOWE:GO 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAKlYCZNE ORAZ INNE JEDNOSTKI 

ZWl,\ZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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Deklaracja w spraw1e rozwoJu kultury bezpi:..czenstwa w trn'lsporc1e kolejowym . URZ/'.\D TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE ORAZ INNE JEDNOSTKI 

ZWl,\ZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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Oeklaracja w sprawie rozwoJu kultury bezpieczelistwa w transporcie kolejowym , URZ f\D TRANSPORTU KOL EJOWEGO 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE ORAZ INNE JEDNOSTKI 

ZWl,\ZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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Oeklarar:ja w sprawie rozwoju kultury bezpieczerislwn w lr,u•spoH re kult>:cwyrn I lJRZJ\0 TR.f>.NSPORTU KOLEjOWEt::• 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE ORAZ INNE 
JEDNOSTKI ZWl}\ZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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DeklaraC)a w sprawie rozwojo kultury bezpieczenstwa w transporc1e kolejowym I URZ/\D TRANSPCJRTU KOi EJOWEGO 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE ORAZ INNE 

JEDNOSTKI ZWIJ\ZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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Oeklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym I URZiiD TR1\NSPDRTU I\OLEJOINI: ,:-;,.! 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAICTYCZNE ORAZ INNE JEDNOSTKI 

ZWl,i\ZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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Deklaracja w �pra·.vic ro.:;,voju kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym I URZ.I\D 1 RANSP0RTU KDLEJ0WEG0 

(l 

PRZEDSTAWICIELE BRANZV TRANSPORTU KOLEJOWEGO, JEDNOSTKI DYDAK1YCZNE ORAZ INNE 

JEDNOSTKI ZWIJ\ZANE Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM 
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KULTURA 
BEZPIECZENSTWA 
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

a� 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 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.
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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

problemu
11

, 

• 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.



J w fH a I r z 01u h.ultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym I URZAD 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 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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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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KULTURA 
BEZPIECZENSTWA 
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM Q� URZAD 

TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 

DEKLARACJA 
• • 

w spraw1e rozwoJu 

kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym 

- - -

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 -
11
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 za pobiegawczych,

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



Deklaracja w spr awie rozwoju kultury bezpieczenstwa 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 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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KULTURA 
BEZPIECZENSTWA 
W TRANSPORCIE KOLEJOWVM Q� URZAD 

TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO 

DEKLARACJA 
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. 

Lij�ia Jakubiak 
Pre;.es Zarzqdu 

{ ., f )" f•1 I£:. ) c.i. f. t· 
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KULTURA 
BEZPIECZENSTWA 
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a� URZAD
TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 

DEKLARACJA 
• • 

w spraw1e rozwoJu 

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 T 'OLEJOWE:GO 

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. 

dlW 

(data i podpis) 
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TRANSPORTU 
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• • 

w spraw1e rozwoJu 

kultury bezpieczenstwa w transporcie kolejowym 

- Jlllillll: -

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. 

�� :fii. """!:� 1; 
Sp.zo.o. • ; 

• naprawa wagondw towarowych1kontener6w, tank-kontencrOw • l\iaprawa lokomotyw 
• Ustugi rewidenclie kolc.jowe • 
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DEKLARACJA 
• • 

w spraw1e rozwoJu 

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.

(J 
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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 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 panstwa1 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. 

I 

1 J., {)(.-,l Ou ............ ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ...... · ·· 

\.__../" 
tlata i podpis) 



KULTURA 
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DEKLARACJA 
• • 

w spraw1e rozwoJu 

URZAD 
TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 

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. 

--:r.,, • .:._,.,. - .- .... : 
., ... _. .. 

1 po����ed by /
Podpisano przez: 

Krzysztof Henryk -l-l,.,,.,_,..,.,,i,� Cellnski 
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e Iara ja r �i r a woju kultur , bezpieczeristwa w tr ansporcie kolejowym I URZ,t\D TRANSPORT U KOLEJOWEGD 

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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KULTURA 
BEZPIECZENSTWA 
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

Ci� URZAD

'4llr... TRANSPORTU
"-. KOLEJOWEGO 

DEKLARACJA 
• • 

w spraw1e rozwoJu 

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 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.



Deklarac a w µrowie rozwoju kul ury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym I URZI\D TRANSPORTU KOLEJOWEGG 

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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KULTURA 
BEZPIECZENSTWA 
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM Q� URZAD 

TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 

DEKLARACJA 
• • 

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 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.



[ ekla acja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeristwa w lransporcie kolejowyrn I URZ/\D TRANSPORT U J<OLEJOWEi� r, 

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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KULTURA 
BEZPIECZENSTWA 
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

Ci� URZAD

TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 

DEKLARACJA 
• • 

w spraw1e rozwoJu 

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 sprawie rozwoju kultury bezpieczeristwa w transporcie kolejowym I URZAD TRANSPORl U KOLEJOWb,.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 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. 
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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

problemu
11

, 

• 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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KULTURA 
BEZPIECZENSTWA 
W tRANSPORCIE KOLEJOWYM 

Cl� URZAD

TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 

DEKLARACJA 
• • 

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 - 11nie szukamy winnych - szukamy rozwic1zania 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzen,

• 2.gtaszanie 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 korygujqcych

i zapobiegawczych,

• zero toleral
i

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. 

( data i Jdpis) 



KULTURA 
BEZPIECZENSTWA 
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

Ci� URZAD

TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 

DEKLARACJA 
w sprawie rozwoju 

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

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 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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KULTURA 
BEZPIECZEŃSTWA 
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

DEKLARACJA 
• • w sprawie rozwoJu 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

----------------------
Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 
rozumianej branży kolejowej . 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 
warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 
bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 
kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa . 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 
rozwiązań , 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązan i a 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 



Deklaracja w sprawie rozwoJu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym I URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa . Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 
ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 
do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 
do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 
i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 
jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 
rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 
kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 
Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 
oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań. 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania. 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 
doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 
bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 
kolejowego do jej podpisania . 

• ,)ST-WEST 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

- - - - - - - - - - - - ... - - -- - - - - - -
Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 
rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 
warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 
prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 
bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 
kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa . 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 
rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 
problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny , wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezp ieczeństwa jest fila rem kultury 
bezpieczeństwa . Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzan i u 

ryzykiem, w tym wykorzystywan iu w iedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontrol i ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących m ieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjaln ie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłoczn i e . Zeb rane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 
ryzykiem, w tym w szczegó l ności do identyfikacj i zagrożeń . Docelowo powinny posłużyć 
do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 
do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 
i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucj i publ icznych, 
jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 
rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 
Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 
oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 
doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 
bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejpwych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 
kolejowego do jej podpisan ia. 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogótu spoteczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący dziatalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej dziatalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na petnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa catego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przestanką skutecznie dziatającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa sktadają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacj i, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

dziatalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - 11 nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzeń, 

• zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowości i btędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie dziatań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 

bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencj i do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń . Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem . 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji . 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publ icznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację . Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań. 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania. 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania . 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system za rządzan i a 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organ izacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa . 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wa rtości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

dz i ałalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 
rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - 11 nie szukamy wi nnych - szukamy rozwiąza n i a 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń , 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedu r wewnętrznych . 

\ 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa . Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 
ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 
i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji . 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 
jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 
rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 
Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań. 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 
doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 
bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania . 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa , ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe zna czen ie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa . 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 

bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń byto zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 
i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacj i. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związa nych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację . Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań. 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania . 

® 

rail-mil.eu 
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Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej . 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, ka żdy podmio t 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcj ę, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego . 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie dz i ałającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działa I n ością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń , 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS} lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultu ry 

bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń byto zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń . Docelowo powinny posłużyć 
do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

, jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację . Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współp racować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych. 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania . 

~ 
SimKol 
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Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 
rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczen ie 
dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzan i a 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 
rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 
problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń , 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń . Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem . 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultu ry 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych. 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania . 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogótu spoteczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący dziatalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzan i a 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest n iezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa . 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowan ie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - 11 nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 
problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem {SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 

bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka. 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 
i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę dośw i adczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu mate ria łów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu ku ltury 
bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawiciel i całego środow i s ka 

kolejowego do jej podpisania. 

FARUSCHEA 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale równi eż dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełn i oną funkcję, posiadaj ą 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczen ie 
dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie d zi ałaj ącego system u 

i<.olejowego, natomiast bazujący na kulturze bezp i eczeństwa system za rządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystk ich orga nizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kultu rę bezpieczeństwa składają się w szczególnośc i: 

• postrzegan ie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i orga nizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codz i enną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,, nie szukamy w in nych - szukamy rozwiąza nia 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarze ń , 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawid łowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacj ą procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzan i a Bezp i eczeństwem (SMS) lub Utrzyman iem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wd rażan i e d zi ałań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa ora z procedu r wewnęt rz nych . 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażan i a adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 
ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń . Docelowo powinny posłużyć 
do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 
do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 
i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 
jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 
rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację . Równocześnie organy państwa , a także jednostki naukowe 
oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań. 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 
doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 
bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych. 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 
kolejowego do jej podpisania . 

(data i podpis) 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 
warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowvch 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działa I n ością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - 11 nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 
problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań koryguj ących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzan i a 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 
do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 
do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 
i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 
jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 
rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 
Deklaracji, przez każdą organizację . Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 
oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 
doradczych i najlepszych praktyk branżowych ud zi elaj ąc pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawiciel i całego środowiska 
kolejowego do jej podpisania. 

~~tKO 
1 1/' li 
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Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa , ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności . 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarząd zan i a 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa . 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartośc i nadrzędnej dla pracowników i organ izacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzien ną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad reali zacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalen ie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 

bezpieczeństwa. Takie podej ście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń . Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowa ne procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publ icznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracj i będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa , a ta kże jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach t ransportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę dośw i adczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania. 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzie l ając pomocy przy wdra żaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych. 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawiciel i całego środow i s k a 

kolejowego do jej podpisania . 

G&K Raił C~nsulthtf Sp. z o.o. 
Ks. Bpa. Arkadiusza Lisieckiero 3616 
40-070 Katowice, NIP 6762572991 
REGON 384705349, KRS 0000810240 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa , ale również dla szeroko 
rozumianej branży kolejowej . 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 
warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. W związku z tym, każdy podmiot 
prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 
kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzani a 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa . 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartośc i nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzi enną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 
rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązan i a 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS}, 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 

bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń byto zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem . 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację . Równocześnie organy państwa , a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 
bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych. 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 
kolejowego do jej podpisania . 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogótu spoteczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej . 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący dziatalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej dziatalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na petnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa catego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przestanką skutecznie dziatającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzan ia 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa sktadają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji , 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

dziatalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze stabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniatych zdarzeń, 

• zgtaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidtowości i btędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągte doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie dziatań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń byto zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 
ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństw3 kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 
i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 
jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 
rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 
Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 
oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania. 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 
doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 
bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 
kolejowego do jej podpisania. 

~~ft-..łlA 

'-"r•r■.,.. 
Polska 

Producent Pojazdów Szynowo Drogowych . 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 
warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. W związku z tym, każdy podmiot 
prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 
bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 
kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarząd zania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalez ienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozw iązan i a 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń , 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 

bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń . Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem . 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacj i. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację . Równocześnie organy państwa , a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania . 

~ KLASTER 
~ Luxtorpeda 2.0 
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Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 
warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. W związku z tym, każdy podmiot 
prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalnośc i. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 
kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa . 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - 11 nie szukamy winnych - szukamy rozwiązan i a 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa . Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 
ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń . Docelowo powinny posłużyć 
do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem . 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 
do jej specyfiki . Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 
i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji . 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 
jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 
rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 
Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 
oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań. 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowis ko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 
doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 
bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych. 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 
kolejowego do jej podpisania . 

Nako/el 
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Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 
rozumianej branży kolejowej . 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 
rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - 11 nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 
problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacj i, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 
ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 
do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem . 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 
do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 
jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 
rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 
Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 
oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy s ię kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 
doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 
bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 
kolejowego do jej podpisania. 
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Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa , ale również dla szeroko 
rozumianej branży kolejowej . 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 
warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. W związku z tym, każdy podmiot 
prowadzący działalność w obszarze kolejowym powin ien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcj ę , posiadaj ą 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczen ie 
dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 
kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system za rządza nia 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartośc i nadrzędnej dla pracowników i organizacj i, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzie n ną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezien ie 
rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozw i ązan i a 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad real i zacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie dz i ałań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 
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Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 
ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 
do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 
i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji . 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 
jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 
rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 
kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 
Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednost ki naukowe 
oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań. 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materi ałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultu ry 
bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych. 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 
kolejowego do jej podpisania . 
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kultury bezp ieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 
rozumianej branży kolejowej . 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzan la 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 
rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - 11 nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 
problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem {SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 

bezpieczeństwa . Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka. 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem . 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji . 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do nin iejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultu ry bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania. 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania. 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa , ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej . 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 
warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. W związku z tym, każdy podmiot 
prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności . 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną fu n kcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego . 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 
kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 
rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 
problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa . Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka. 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacj i, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń byto zgłaszanych 
dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 
ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 
do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 
do jej specyfiki . Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji . 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działa l ność instytucji publicznych, 
jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 
rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażan i a Kluczowych zasad 
kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 
Deklaracji, przez każdą organizację . Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wo l ę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania. 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 
doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych. 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania . 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 
rozumianej branży kolejowej . 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i n iezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 
prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 
kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 
w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązan ia 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 

bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 
ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka. 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najw ięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń byto zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji . 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach t ransportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania. 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych. 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania. 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej . 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży ko lejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien ut rzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności . 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcj ę , pos i adają 

obowiązki związane z bezp i eczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie dzia łającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kultu rze bezpieczeństwa system zarządzan ia 

bezp i eczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezp i eczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartośc i n adrzędnej dla pracowników i organ izacj i, 

• akceptowanie standardów bezp i eczeństwa i zintegrowanie ich z codzien n ą 

działa I n ością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabym i punktami, ukierunkowanie na znalez ienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania w iny - ,, nie szukamy winnych - szukamy rozwiązan i a 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń , 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowośc i i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem {SMS} lub Utrzymaniem {MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie dz i ałań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest f ilarem kultury 

bezpieczeństwa . Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń byto zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzan ia 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem . 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji . 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instyt ucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które real i zując swoje zadania będą wsp i e rać rozwój 

kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację . Równocześnie organy państwa , a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań. 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywan iu materia łów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wd rażaniu kultu ry 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowis ka 

kolejowego do jej podpisania. 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności . 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji , 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - ,,nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem {MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 

bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka. 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie. Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzan i a 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację . Równocześnie organy państwa , a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań. 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania. 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania. 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 
warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieczeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku tym mają kluczowe znaczenie 

dla bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu 

kolejowego, natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania 

bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych 

w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności : 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy - 11 nie szukamy winnych - szukamy rozwiązania 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem {SMS) lub Utrzymaniem {MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub MMS poprzez wdrażanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych . 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 
bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządza niu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka. 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga , by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypad ków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń byto zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 

ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowan e 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokument owane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji . 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspie rać rozwój 

kultury bezpieczeństwa . 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa , a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań . 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 

oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wd rażania . 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych . 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania . 
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kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 
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Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko 

rozumianej branży kolejowej. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym 

warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej . W związku z tym, każdy podmiot 

prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien utrzymywać i podnosić poziom 

bezpieCLeństwa w ramach swojej działalności. 

Wszyscy pracownicy sektora kolejowego, bez względu na pełnioną funkcję, posiadają 

obowiązki związane z bezpieczeństwem i w związku z tym mają kluczowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa całego system u kolejowego. 

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu kolejowego, 

natomiast bazujący na kulturze bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub 

Utrzymaniem (MMS) jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych w celu utrzymywania 

i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa . 

!'Ja kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności: 

• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pra~nwników i organizacji, 

• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną 

działalnością, 

• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie 

rozwiązań, 

• odchodzenie od przypisywania winy- ,,nie szukamy winnych-szukamy rozwiązania 

problemu", 

• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zda rze ń, 

• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, 

• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów (monitorowanie) Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Utrzymaniem (MMS), 

• ciągłe doskonalenie SMS lub Mfv1S poprzez wdrażanie działań 

korygujących i zapobiegawczych, 

• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych. 



Stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jest filarem kultury 

bezpieczeństwa . Takie podejście opiera się głównie na właściwie prowadzonym zarządzaniu 

ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń 

i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka . 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga, by jak najwięcej sytuacji, mających 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w kolejnictwie, w tym wypadków, incydentów, 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń było zgłaszanych 

dobrowolnie i bezzwłocznie . Zebrane informacje powinny być wykorzystane do zarządzania 
ryzykiem, w tym w szczególności do identyfikacji zagrożeń. Docelowo powinny posłużyć 

do rozwoju proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć 

wewnętrzne rozwiązania dotyczące kultury bezpieczeństwa kolejowego, dopasowane 

do jej specyfiki. Rozwiązania te powinny być wspierane przez udokumentowane procesy 

i konsekwentnie stosowane w ramach całej organizacji. 

Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, 

jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko 

rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój 

kultury bezpieczeństwa. 

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Deklaracji będą zachęcać do wdrażania Kluczowych zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, stanowiących załącznik do niniejszej 

Deklaracji, przez każdą organizację. Równocześnie organy państwa, a także jednostki naukowe 

oraz pozostałe jednostki właściwe w sprawach transportu kolejowego wyrażają wolę 

wspierania tych działań. 

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy wdrażać Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń 
oraz zachęcać środowisko kolejowe do ich wdrażania. 

My, Sygnatariusze zgadzamy się kontynuować współpracę przy opracowywaniu materiałów 

doradczych i najlepszych praktyk branżowych udzielając pomocy przy wdrażaniu kultury 

bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych. 

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska 

kolejowego do jej podpisania . 
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KULTURA 
BEZPIECZEŃSTWA 
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM lJX URZĄD TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI W SPRAWIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

KLUCZOWE ZASADY KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

1. Priorytetem organizacji jest bezpieczeństwo systemu kolejowego. 

2. Pracownicy każdego szczebla powinni dz i ałać w interesie bezpieczeństwa , w sposób zgodny 

z kompetencjami, doświadczeniem oraz standardami zawodowymi odpowiadającym i 

poszczególnym stanowiskom i funkcjom . W tym celu organizacje powinny zapewnić 

pracownikom odpowiednie warunki pracy, narzędz i a, szkolenia i procedury. 

3. W środowisku operacyjnym sektora kolejowego pracownicy, mimo swego wyszkolenia, wiedzy, 

umiejętności , doświadczenia i dobrej wol i mogą spotkać się z sytuacjami prowadzącymi 

do niepożądanych rezultatów. 

4. Zgłaszający informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz każda inna osoba wymieniona 

w zgłoszeniu, są chronieni przed negatywnymi konsekwencjami poza przypadkami : 

4.1 . umyślnego naruszenia przepisów, 

4.2. gdy doszło do wyraźnego i poważnego zlekceważenia oczywistego zagrożenia 

i poważnego zaniedbania zawodowego obowiązku zachowania staranności bezsprzecznie 

wymaganej w danych okolicznościach, powodującego możliwą do przewidzenia szkodę na 

osobie lub na mieniu lub poważnie narażającego poziom bezpieczeństwa kolejowego. 

5. W przypadkach, w których dochodzi do oceny odpowiedzialności konkretnych osób organizacje 

powinny skupić się na ustaleniu czy działania, zaniedbania lub podjęte decyzje były współmierne 

do doświadczenia i wyszkolenia, a nie do wyników/rezultatów zdarzenia . 

6. Organizacje powinny dokonywać analiz wypadków, incydentów, zdarzeń potencjalnie 

wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń i nieprawidłowości oraz wyciągać na ich 

podstawie wnioski i podejmować niezbędne środki zapobiegawcze. Należy pamiętać, 

że pozytywne zachowanie i działania także powinny być zauważane i wspierane. 

7. Analizując zgłoszenia organizacje powinny traktować je priorytetowo bez przypisywania 

komukolwiek winy i/lub odpowiedzialności poza przypadkami opisanymi w pkt 4. 

8. Wyniki analiz zgłoszonych zdarzeń organizacje powinny wykorzystywać w procesie zarządzania 

ryzykiem, w celu realizacji proaktywnego pod ej ści a do bezpiecze ństwa oraz ci ągłego 

doskonalen ia poprzez podejmowane działa n i a koryg uj ące . Wyniki analiz powinny być 

wykorzystywane także w celu efektywnego monitorowania poziomu bezpi eczeństwa . 

9. Organizacje powinny w należyty sposób t raktować wyniki płynące z wewnętrznego nadzoru 

w celu doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem lub Utrzymaniem, stosując przy 

tym zasadę „zerowej tolerancji" dla przypadków naruszania przepisów prawa lub wewnętrznych 

procedur systemów. 



~ KULTURA 
-=~~~~~~ BE Z PIE CZE Ń STWA 

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM lJX URZĄD TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO 

10. Organizacje powinny promować efektywne wdrażanie zasad Kultury Bezpieczeństwa na każdym 

poziomie organizacyjnym wraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wszyscy powinni 

aktywnie wspierać wzajemne zaufanie i szacunek oraz promować współpracę w celu 

zbudowania niezbędnego poziomu zaufania w całej organizacji. 

11. Organizacje powinny korzystać z doświadczenia i wiedzy organów państwa, podmiotów 

funkcjonujących na rynku, a także jednostek naukowych, organizacji i mediów związanych 

z transportem kolejowym. Powinny poszerzać wiedzę z zakresu Kultury Bezpieczeństwa wśród 

pracowników, także poprzez udostępnianie wewnętrznej dokumentacji z tego obszaru. 

12. Wewnętrzne Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem lub Utrzymaniem uwzględniające Kulturę 

Bezpieczeństwa powinny zawierać między innymi opis procesu oraz wskazanie podmiotów 

zaangażowanych w ten proces, którego celem będzie określenie - ,,co jest zachowaniem 

nieakceptowalnym", a więc zachowaniem, które nie korzysta z ochrony. 

13. Należy odpowiednio chronić informacje zawarte w zgłoszeniach zdarzeń nie należy ich 

wykorzystywać do celów innych niż utrzymanie lub poprawa poziomu bezpieczeństwa . 

Wewnętrzne Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem lub Utrzymaniem uwzględniające Kulturę 

Bezpieczeństwa powinny dokumentować sposób zarządzania, przechowywania, ochrony 

i ujawniania danych dotyczących bezpieczeństwa. Powinny również zawierać zapisy mówiące, 

w jakim zakresie organizacja dzieli się danymi w celu wspierania analiz związanych 

z bezpieczeństwem . 

14. Wsparcie udzielane przez organizacje, w przypadkach gdy ich pracownicy podlegają 

zewnętrznym procedurom związanym ze zdarzeniem kolejowym, które zgłosili lub w którym 

brali udział, wzmacnia wzajemne zaufanie niezbędne do zapewnienia efektywnie działającej 

kultury sprawiedliwego traktowania. 

15. W celu efektywnego wdrożenia Kultury Bezpieczeństwa pracownicy wszystkich szczebli, 

włączając najwyższe kierownictwo, powinni rozumieć i akceptować swoją odpowiedzialność 

związaną z zasadami i wewnętrznymi uregulowaniami Kultury Bezpieczeństwa oraz ich 

promowaniem. 

16. Organizacje powinny wspierać budowanie efektywnej komunikacji wewnętrznej w sprawach 

związanych z bezpieczeństwem systemu kolejowego oraz zapewniać sprawny przepływ 

informacji w tym zakresie wewnątrz swoich struktur organizacyjnych. 

17. Organizacje, we współpracy z zaangażowanymi stronami, włączając w to właściwe władze 

kolejowe, powinny zdefiniować jak zamierzają promować i wspierać wdrożenie zasad 

i wewnętrznych przepisów Kultury Bezpieczeństwa w ramach organizacji. 

18. Organizacje powinny regularnie sprawdzać i oceniać Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem lub 

Utrzymaniem zawierające regulacje odnoszące się do Kultury Bezpieczeństwa. 
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