
Europejskie badanie na temat klimatu bezpieczeństwa w 
kolejach (ERA-SCS)

W jaki sposób spółki kolejowe oraz urzędy ds. kolei 
mogą stać się partnerami i bezpośrednio czerpać korzyści z 
rezultatów tej współpracy?

Program „Kultura bezpieczeństwa” – listopad 2020 r.



ERA-SCS: WYJĄTKOWA ANKIETA DOTYCZĄCA POSTRZEGANIA 
BEZPIECZEŃSTWA KOLEI 
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Dostosowana do 
Europejskiego Kolejowego Modelu Kultury 

Bezpieczeństwa

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa
Krajowy organ ds. badania 

wypadków
Ministerstwo

Administracja...

Przedsiębiorstwo kolejowe
Zarządca infrastruktury

Producent
Usługodawca...

Przeprowadzona podczas Europejskiego Roku Kolei

Skierowana do osób fizycznych:
WSZYSTKICH pracowników kolei

w Europie

Skierowana do partnerów:
WSZYSTKICH spółek 

kolejowych i urzędów ds. 
kolei w Europie



WYKORZYSTAJ JĄ JAKO WŁASNĄ ANKIETĘ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA!
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Każda europejska spółka kolejowa lub urząd ds. kolei 

może zostać PARTNEREM ERA-SCS

i w ten sposób pozyskać dane z ankiety pochodzące z odpowiedzi udzielonych przez ich 

WŁASNYCH pracowników, które można 

wykorzystać do uruchomienia WŁASNEJ inicjatywy zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa



WYNIKI TWOJEJ ANKIETY (PRZYKŁAD)
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ZARZĄDZANIE 
GŁÓWNYMI RYZYKAMI

ROZUMIENIE REALIÓW 
MIEJSCA PRACY

UCZENIE SIĘ PRZEZ 
DOŚWIADCZENIE

CIĄGŁE INTEGROWANIE 
BEZPIECZEŃSTWA

WSPÓŁDZIAŁANIE

ORGANIZOWANIE ROZPOWSZECHNIANIE

WSPIERANIE

Personel Kierownik niższego 
szczebla

Kierownik średniego 
szczebla

Kierownik wyższego 
szczebla



ERA-SCS W PRAKTYCE: DZIESIĘĆ KROKÓW
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Stwierdzenia negatywne 
pisane są WIELKIMI 
LITERAMI dla wyróżnienia.

Czy jesteś 
odpowiedzialny za 
zarządzanie personelem?

Jestem świadomy/świadoma 
tego, jakie ciążą na mnie 
obowiązki związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa.

Kadra zarządzająca mojej 
organizacji w odpowiedni sposób 
zajmuje się kwestiami 
bezpieczeństwa podczas 
posiedzeń.

.
Organizacje kolejowe, wykonawcy i 
producenci przejmują się kwestiami 
bezpieczeństwa TYLKO wtedy, gdy 
zdarzy się wypadek.



Stwierdzenia negatywne 
pisane są WIELKIMI 
LITERAMI dla wyróżnienia.

ERA-SCS W PRAKTYCE: DZIESIĘĆ KROKÓW (Z PRZYKŁADAMI)
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Czy jesteś 
odpowiedzialny za 
zarządzanie personelem?

Jestem świadomy/świadoma 
tego, jakie ciążą na mnie 
obowiązki związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa.

Kadra zarządzająca mojej 
organizacji w odpowiedni sposób 
zajmuje się kwestiami 
bezpieczeństwa podczas posiedzeń.

W mojej organizacji w sposób 
NIEWYSTARCZAJĄCY wyciągamy 
wnioski z informacji zwrotnych 
dotyczących bezpieczeństwa.

Organizacje kolejowe, wykonawcy i 
producenci przejmują się 
kwestiami bezpieczeństwa TYLKO 
wtedy, gdy zdarzy się wypadek.



Uwaga 1: Czynności z pkt 1 i 2 powinien wykonać przedstawiciel prawny organizacji
Uwaga 2: Dodatkowe pytania profilowane, datę uruchomienia (pomiędzy 1 kwietnia a 14 czerwca 2021 r.) oraz czas trwania należy
uzgodnić z zespołem ERA

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM?
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1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zaakceptuj protokół 
współpracy do dnia 31.01.21 r.

2. Wyznacz koordynatora ds. ankiety dotyczącej 
bezpieczeństwa, który będzie osobą do kontaktu z 
zespołem ERA.

3. Zaproponuj specyfikacje techniczne i wraz z zespołem 
ERA opracuj pytania do swojej wersji ankiety ERA-SCS

4. Opracuj i wdróż swój plan komunikacji, aby zapewnić 
wysoki odsetek odpowiedzi

5. Opracuj wyniki ankiety i podziel się swoimi 
doświadczeniami z zespołem ERA

Strona internetowa ERA –
Kultura bezpieczeństwa

Angażujący tekst powitalny

Dodatkowe pytania 
profilowane

Data ogłoszenia i czas trwania 
ankiety

OKREŚLONE DLA TWOJEJ 
ORGANIZACJI

Języki ankiety

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


• Wypełnienie ankiety na urządzeniu 
elektronicznym zajmuje około 15 minut.

• Informacje zbierane są anonimowo: NIE MA 
możliwości identyfikacji osób biorących udział 
w ankiecie

• Wyniki ankiety w wersji partnera będą 
udostępnione WYŁĄCZNIE partnerowi

• Całościowe wyniki ankiety zostaną 
wykorzystane w celu poprawy bezpieczeństwa 
kolei w Europie i zostaną opublikowane

• Planowane jest cykliczne powtarzanie ankiety 
(co 2-4 lata) lub na żądanie

• W ten sposób rozpoczynamy tworzenie 
kompleksowej europejskiej bazy danych na 
temat postrzegania bezpieczeństwa na kolei

KLUCZOWE PRZESŁANIA
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Na stronach internetowych ERA 
poświęconych kulturze bezpieczeństwa

można znaleźć bieżące informacje na ten 
temat

Pytania i sugestie prosimy kierować na 
adres: 

safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Wspieramy wszystkie zainteresowane 
podmioty,

aby sprawić, by
Europejskie badanie na temat klimatu 

bezpieczeństwa w kolejach było 
naszym wspólnym sukcesem

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


Usprawniamy system kolejowy z myślą o 
społeczeństwie.

Sprawdź nasze oferty pracy na era.europa.eu

Śledź nas na                 ERA_railways

Sprawdź nasze oferty pracy na era.europa.eu

Śledź nas na


