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Europos geležinkelių saugos kultūros modelis 2.0. Komponentai
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Geležinkelių saugos pagrindai: Raktažodžiai

Rizikos suvokimas Darbo sąlygos Analizė Saugos vizija

Kritinis požiūris Pranešimas Mokymasis iš kitų Sprendimų priėmimas
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Geležinkelių saugos pagrindai: Požymiai

Bet kokio lygmens darbuotojai 
vengia taikstytis su esama padėtimi, 

kvestionuoja prielaidas, skatina ir 
svarsto priešingas nuomones.

Asmenys visais lygmenimis
žino apie svarbiausias

rizikas ir supranta, kaip
patys prisideda prie saugos.

Plėtojami gebėjimai saugiai 
vykdyti veiklą nestandartinėse 

situacijose.

Rizikos suvokimasF1.1

AtsparumasF1.2

Kritinis požiūrisF1.3

Organizacija pripažįsta, kad
tokios darbo sąlygos, kaip

griežti terminai, darbo
krūvis ir nuovargis turi

įtakos saugiam elgesiui. 

Organizacija pripažįsta, kad jos 
technologijos ir sistemos yra 

sudėtingos, ir gali neplanuotai 
nustoti veikti.. 

Nukrypimai nuo laukiamų 
veiklos rezultatų yra 

atpažįstami ir apie tai 
pranešama. 

Įgyvendinamos 
priemonės, kuriomis 
siekiama nustatyti ir 

mažinti minėtų 
nukrypimų organizacijoje 

slėpimą

Darbo sąlygosF2.1

Sistemos 
sudėtingumas 

F2.2

PranešimasF2.3

Pranešimai sistemingai 
analizuojami siekiant 

nustatyti veiksnius, kurie 
leidžia organizacijai mokytis 

ir tobulėti.

Su sauga susijusi 
grįžtamoji informacija 

suvokiama kaip 
galimybė gerinti veiklos 

rezultatus ir dėl jos 
imamasi veiksmų.

Organizacija aktyviai 
ieško galimybių mokytis.

AnalizėF3.1

TobulinimasF3.2

Mokymasis iš kitų F3.3

Organizacija kuria ir 
įgyvendina saugos viziją, 
padedančią siekti veiklos 

tikslų.

Žmonės visais lygmenimis 
yra įsitikinę, kad sauga ir 
veikla yra neatsiejami..

Paskirstant išteklius
pirmiausia atsižvelgiama į 

saugą..

Saugos vizijaF4.1

Išteklių paskirstymasF4.2

Sprendimų 
priėmimas

F4.3
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Kultūros skatinantys veiksniai: Raktažodžiai

SĄVEIKA ĮTVIRTINIMAS SKLAIDA STIPRINIMAS

Kolektyvinis darbas ir
bendradarbiavimas

Funkcijos ir pareigos Komunikacija Pavyzdžio rodymas

Tarpasmeninės savybės Organizacijos struktūra Kompetencijos valdymas Vadovybės dalyvavimas

Reguliavimo santykiai Organizacijos sistemos
Socialiniai emociniai

įgūdžiai
Žinios apie ŽOV



Kultūros skatinantys veiksniai: Požymiai

Organizacijose ir tarp 
organizacijų bendradarbiaujama 

siekiant, kad veikla būtų 
vykdoma saugiai.

Funkcijos, pareigos ir įgaliojimai
yra suprantami ir priimtini.

Informacija apie saugą atvirai 
dalijamasi organizacijoje ir 

tarp organizacijų.

Vadovai elgiasi laikydamiesi
saugos standartų.

SĄVEIKA ĮTVIRTINIMAS SKLAIDA STIPRINIMAS

Kolektyvinis darbas
ir bendradarbiavimas

E1.1

Pasitikėjimas, pagarba ir 
atvirumas vyrauja visoje 

organizacijoje ir būdingi tarp 
organizacijų palaikomiems 
ryšiams visais lygmenimis.

Organizacijos struktūra 
padeda užtikrinti veiklos 

rezultatų tvarumą ir veiklos 
saugą.

Kompetencijos valdymas 
padeda užtikrinti, kad 

darbo jėga būtų 
kvalifikuota.

Vadovai užtikrina, kad 
paskatomis, sankcijomis ir 

atlygiu būtų skatinamas toks 
elgesys ir rezultatai, kuriais 

padedama įgyvendinti saugos 
viziją.

Egzistuoja geri reguliavimo 
santykiai ir užtikrinama, kad 

atsakomybė už saugą ir toliau 
tektų veiklą vykdančiai 

organizacijai.

Procesai, priemonės ir 
dokumentacija padeda 

užtikrinti veiklos rezultatų 
tvarumą ir veiklos saugą.

Sistemingai ugdomi 
lyderystės saugos srityje ir 

netechniniai įgūdžiai.

Projektuojant ir diegiant 
pokyčius sistemingai 

atsižvelgiama į žmogiškuosius ir 
organizacinius veiksnius, 

įskaitant pagrindinių 
darbuotojų patirtį.

Funkcijos ir
pareigos

E2.1 KomunikacijaE3.1 Pavyzdžio rodymasE4.1

Tarpasmeninės 
savybės

E1.2
Organizacijos

struktūra
E2.2

Kompetencijos
valdymas

E3.2
Vadovybės 

dalyvavimas
E4.2

Reguliavimo
santykiai

E1.3
Organizacijos

sistemos
E2.3

Socialiniai emociniai
įgūdžiai

E3.3 Žinios apie ŽOVE4.3



Making the railway system work better for society.

Discover our job opportunities on era.europa.eu

Follow us on             ERA_railways
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