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CELEM prezentacji 
jest  
 

Próba pokazania 
czym charakteryzuje 

się  
lub  

powinna się 
charakteryzować  

kultura 
sprawiedliwego 
traktowania w  

ochronie zdrowia 
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IDEA TA W 
LOTNICTWIE  

CHARAKTERYZUJE SIĘ 
OGRANICZENIEM 
STOSOWANIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
JAKO SANKCJI NA 
RZECZ DZIAŁAŃ 
PODNOSZĄCYCH 
POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA  
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Dwa rodzaje 
odpowiedzialności 

Gdy jest mowa o 
obowiązkach w 

pracy jest się 
odpowiedzialne

m względem 
(wobec) kogoś,  

ale  

też jest się 
odpwiedzialnym 

za coś  
To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 
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W NOMENKLATURZE ORGANIZACJI  
W ODNIESIENIU DO OBOWIĄZUJĄCEJ 

HIERACHII JEST SIĘ 
Odpowiedzialnym 

 wobec tych znajdujących się powyżej  

a także  

jest się odpowiedzialnym wobec tych 
którzy są poniżej w danej hierarchi  
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zdjęcie, 

autor: 
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y autor, 
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Dawniej błąd ludzki był postrzegany jako 
przyczyna wypadku. 

 
• Problem ten można było rozwiązać poprzez 

ukaranie konkretnej osoby albo  

• wprowadzając większą automatyzację lub 

• usztywnianie pracy poprzez tworzenie większej 
ilości zasad i procedur.  

 
6 



POLITYKA JUST CULTURE W LOTNICTWIE  

Respektuje funkcję wymiaru sprawiedliwości, gdyż 
pozostawia w gestii państw wprowadzenie do 

krajowego porządku prawnego takich rozwiązań, 
które pozwolą na realizację celów kultury 

sprawiedliwego traktowania i kultury 
bezpieczeństwa w lotnictwie, przy jednoczesnym 

poszanowaniu krajowych regulacji prawa karnego.  

To 
zdjęcie, 

autor: 
Nieznan
y autor, 
licencja
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HUMAN ERROR 

BŁĄD JEST JEDNYM Z CZTERECH TYPÓW ZACHOWAŃ, KTÓRE MOGĄ MIEĆ 
NEGATYWNY WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO. WŚRÓD NICH WYMIENIA SIĘ  

 

1.BŁĄD LUDZKI -wcześniej błąd ludzki (ang. human error) był postrzegany 
jako teoria zgniłych jabłek (ang. Bad Apple Theory) rozumiany w ten sposób, 
że system jest co do zasady bezpieczny, a ludzie są głównym źródłem 
problemów. Zakładał poszukiwanie winnych, przyjmując, że błąd ludzki jest 
losowym, nierzetelnym zachowaniem.  

Nowe spojrzenie na to pojęcie przyjmuje, że system nie jest z zasady 
bezpieczny, a błędy ludzkie są symptomem problemów leżących wewnątrz 
tego systemu.  

To 
zdjęcie, 

autor: 
Nieznan
y autor, 
licencja
: CC BY-

SA 

8 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Lew-Starowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Lew-Starowicz
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


I  reszta  

2.zaniedbanie,  

3.rażące 
niedbalstwo i  

4.umyślne 
naruszenia..  
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JEDNAK 

Obwinianie jednostki za 
niedopasowanie  

jest również sprzeczne z zasadą 
nowego spojrzenia na błąd ludzki, 

zgodnie z którą błąd nie jest przyczyną 
kłopotów, a objawem kłopotów. 

To 
zdjęcie, 

autor: 
Nieznan
y autor, 
licencja
: CC BY-

SA 
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Zamiast szukać winnych poszukuje odpowiedzi,  

dlaczego tak się stało,  

a błąd ludzki rozumiany jest jako systemowo połączona cecha ludzka z ich 
zadaniami i środowiskiem pracy.  

Podstawą psychologiczną nowego spojrzenia jest zasada racjonalizacji, 
która jest oparta na naukach poznawczych.  

Zakłada, że co do zasady ludzie nie 
przychodzą do pracy, żeby ją źle 

wykonywać.   
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zdjęcie, 

autor: 
Nieznan
y autor, 
licencja
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1. Nie ma dowodów, że podejście systemowe rozmywa 
odpowiedzialność osobistą.  

2. Są za to liczne dowody na dotkliwe w skutkach systemy 
odpowiedzialności. Staje się tak, gdy obwinia się 
jednostkę (i, w tym sensie staje się poszkodowanym, 
jako „second victim”) bez zrozumienia głębszego 
kontekstu wypadku. Zespół stresu pourazowego, wypalenie 

zawodowe, samobójstwa 

3. Jest to przepis na generowanie więcej ofiar i dowód 
braku wyciągania wniosków z tego, co poszło źle. 

To 
zdjęcie, 

autor: 
Nieznan
y autor, 
licencja
: CC BY-
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Okazuje się, że wszyscy 
specjaliści, szczególnie ci z 

„pierwszej linii frontu”, muszą 
dokonać wyboru 

 
ALBO 

1. zgłoszą błąd i poniosą tego konsekwencje (będą nierówno 
traktowani przez pracodawcę, otrzymają naganę, albo nawet 
będzie skierowany przeciwko nim akt oskarżenia),  

albo  

1.  nie zgłoszą błędu i będą żyć nadzieją, że nikt inny tego nie 
zrobi. 

 Wiąże się to z poczuciem strachu, ponieważ gdy wyjdzie na jaw 
zatajenie takich informacji, konsekwencje mogą być nawet 

surowsze.  
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Nowe spojrzenie 

 na problematykę błędu ludzkiego zakłada, że 
nie jest on przyczyną, a objawem, rozumianym 

jako efekt  

głębszych problemów systemu wewnątrz 
organizacji 
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• Nie docieka się, jakie były przyczyny 
zaistnienia takiej sytuacji, nie analizuje się 
czynników środowiskowych i warunków 
realizacji operacji, a jedynie poszukuje się winy 
w ostatnim ogniwie łańcucha zdarzeń.  

• Takie rozwiązanie nie prowadzi ani do 
poprawy bezpieczeństwa, ani do pogłębienia 
relacji zaufania i zwiększenia ilości zgłaszania 
zdarzeń 
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A przecież zgłaszanie 

błędów i uchybień nie ma na celu jedynie 
zapobiegnięcia powstania podobnej sytuacji w 

przyszłości,  

ale  

także analizę zdarzeń, które potencjalnie 
mogłyby stać się przyczyną powstania 

zagrożenia.  
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Pracownicy nie mogą czuć się niesprawiedliwie wyróżnieni 
za ujawnienie problemów,  

dlatego też  
kultura sprawiedliwego traktowania skupia się na 
bezpieczeństwie zapewniając jednocześnie, że zdobyte 
informacje będą użyte w celu dokonania odpowiednich 
zmian, poprawy działania organizacji i usprawnienia 
procedur, umożliwiając organizacji inwestowanie środków 
w ulepszenia systemu zarządzania bezpieczeństwem 
zamiast w ochronę prawną i ograniczenie 
odpowiedzialności 
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zdjęcie, 

autor: 
Nieznan
y autor, 
licencja
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 Just culture zapewnia 
również  

jednoczesne spełnienie wymogów 
odpowiedzialności i przyczyniania się do nauki 
na błędach oraz ciągłego doskonalenia.  

Pojęcie odpowiedzialności nie powinno być 
utożsamiane z poszukiwaniem „kozła ofiarnego”, 

którego można osądzić i uznać winnym 
wszelkich uchybień,  

a powinno być postrzegane jako patrzenie w 
przyszłość 
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 376/2014 Z 
DNIA 3 KWIETNIA 2014 R.   W SPRAWIE ZGŁASZANIA I ANALIZY ZDARZEŃ W 

LOTNICTWIE CYWILNYM ORAZ PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z NIMI DZIAŁAŃ 
NASTĘPCZYCH (…) 
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• „zasada just culture” oznacza politykę, w ramach 
której bezpośrednio zaangażowani operatorzy lub 
inne osoby nie są karani za działania, zaniechania 
lub podjęte przez nich decyzje, które są 
współmierne do ich doświadczenia i wyszkolenia, 
lecz w ramach której nie toleruje się rażącego 
niedbalstwa, umyślnych naruszeń i działań 
powodujących szkody 
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Just Culture 

• Just Culture to filozofia oceniania swoich 
czynów połączonego z umiejętnością 
wyciągania z nich wniosków i dzielenia się nimi 
ze środowiskiem ………………………medyków  
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KULTURĄ ZAUFANIA, UCZENIA 
SIĘ I ODPOWIEDZIALNOŚCI.  

CZYLI JEST  
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PILOCI NIE DOKONUJĄ BŁĘDNIE CHECK 
LISTY ŻEBY ZGINĄĆ,  

PIELĘGNIARKI NIE PRACUJĄ PO TO, 
ŻEBY UŚMIERCIĆ PACJENTÓW,  

A JEŚLI JEST INACZEJ,  
TO NIE MAMY DO CZYNIENIA Z BŁĘDEM 

LUDZKIM, A PRZESTĘPSTWEM, 
SABOTAŻEM, TERRORYZMEM 1 

 1 S.W.A. Dekker, The field guide to understanding ‘human error’, Ashgate Publishing, 
2014, s. 7. 
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• http://ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_
lotow/prezentacje-
2014/03_Kultura_sprawiedliwego_traktowani
a_Julian_Rotter.pdf12.XI.2019 
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