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 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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