
Europska anketa o klimi u području sigurnosti 
željeznica (ERA-SCS)

Kako željeznička poduzeća i nadležna tijela mogu postati 
partneri i ostvariti izravnu korist od rezultata ankete?

Program kulture sigurnosti – studeni 2020.



ERA-SCS: JEDINSTVENA ANKETA O PERCEPCIJI SIGURNOSTI ŽELJEZNICA 

2

Usklađena s 
Europskim modelom kulture sigurnosti 

željeznica

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost
Nacionalno tijelo za istraživanje nesreća

Ministarstvo
Uprava

Željeznički prijevoznik
Upravitelj infrastrukture

Proizvođač
Pružatelj usluga

Pokrenuta u Europskoj godini željeznica

Otvorena za SVE europske
željezničke stručnjake

kao pojedince

Otvorena za SVA 
europska željeznička 
poduzeća i nadležna 
tijela kao partnere



NEKA TO BUDE I VAŠA ANKETA O KLIMI SIGURNOSTI
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Ako ste europsko željezničko poduzeće ili nadležno tijelo, možete postati 

PARTNER za ERA-SCS i dobiti rezultate na temelju odgovora VAŠEG 

osoblja.

Iskoristite ovu priliku kao VLASTITU inicijativu za povećanje sigurnosti



VAŠI REZULTATI ANKETE (PRIMJER)
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KONTROLA
GLAVNIH

RIZIKA 

RAZUMIJEVANJE
STANJA

NA RADNOM MJESTU 

UČENJE
IZ

ISKUSTVA 

DOSLJEDNO
INTEGRIRANJE
SIGURNOSTI

INTERAKCIJA

FORMALIZIRANJE ŠIRENJE INFORMACIJA

JAČANJE

Osoblje Rukovoditelj prve razine
Rukovoditelj srednje 

razine

Rukovoditelj najviše 
razine



ERA-SCS U PRAKSI: DESET KORAKA
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Niječne tvrdnje istaknute 
su VELIKIM SLOVIMA.

Jeste li odgovorni za 
upravljanje osobljem?

Razumijem svoju odgovornost 
u pogledu sigurnosti.

Moji rukovoditelji na 
sastancima posvećuju 
sigurnosti odgovarajuću 
pažnju.

U mojoj organizacije NE učimo 
dovoljno iz povratnih 
informacija o sigurnosti.

Željeznički prijevoznici, 
izvođači i proizvođači zabrinuti 
su za sigurnost TEK nakon 
nesreće.



Niječne tvrdnje istaknute 
su VELIKIM SLOVIMA.

ERA-SCS U PRAKSI: DESET KORAKA (S PRIMJERIMA)
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Jeste li odgovorni za 
upravljanje osobljem?

Razumijem svoju odgovornost 
u pogledu sigurnosti.

Moji rukovoditelji na 
sastancima posvećuju 
sigurnosti odgovarajuću 
pažnju.

U mojoj organizacije NE učimo 
dovoljno iz povratnih 
informacija o sigurnosti.

Željeznički prijevoznici, 
izvođači i proizvođači zabrinuti 
su za sigurnost TEK nakon 
nesreće.



Bilješka 1.: Radnje 1. i 2. poduzima pravni zastupnik organizacije
Bilješka 2.: Dodatna pitanja o profilu, datum početka (između 1. travnja i 14. lipnja 2021.) i trajanje ankete usuglasit će se s timom ERA-e

KAKO POSTATI PARNTER?
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1. Ispunite obrazac za iskaz interesa i dostavite 
suglasnost s protokolom o suradnji do 31. 1. 2021.

2. Imenujte svojeg koordinatora za anketu o klimi 
sigurnosti koji će biti točka za kontakt s timom ERA-e

3. Predložite tehničke specifikacije i s timom ERA-e 
razradite verziju ERA-SCS-a za partnere

4. Izradite i provedite svoj komunikacijski plan kako 
biste zajamčili visoku stopu odaziva

5. Analizirajte svoje rezultate ankete i podijelite iskustva 
s timom ERA-e

Mrežno mjesto ERA-e –
Kultura sigurnosti

Zanimljiv uvodni tekst

Dodatna pitanja o profilu

Datum početka i trajanje

VAŠA ORGANIZACIJA

Jezici ankete

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• Za ispunjavanje ankete treba vam oko 
15 minuta, što možete učiniti na svim 
elektroničkim uređajima

• Informacije se prikupljaju anonimno: NEĆE 
biti moguće utvrditi identitet sudionika 
ankete

• Rezultati verzije ankete za partnera bit će 
dostavljeni SAMO tom partneru

• Ukupni rezultati ankete upotrijebit će se za 
unaprjeđenje sigurnosti europskih željeznica 
i bit će dostupni javnosti

• Inicijativu treba ponavljati redovito (u 
ciklusima od 2 do 4 godine) ili na zahtjev

• To je početak održive europske baze 
podataka o percepciji sigurnosti željeznica

GLAVNE PORUKE
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Pratite ERA-ine mrežne stranice o 
kulturi sigurnosti koje se

redovito ažuriraju.
Sva pitanja i prijedloge šaljite na 

adresu: 
safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Pružamo potporu svojim dionicima
kako bi

europska anketa o klimi sigurnosti 
željeznica bila zajednički uspjeh

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Making the railway system work better for society.

Pogledajte našu ponudu poslova na era.europa.eu

Pratite nas na             ERA_railways

Pogledajte našu ponudu poslova na era.europa.eu


