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Elementy prezentacji 

 

I. Podstawowe cechy kultury 

bezpieczeństwa  (safety culture). 

 

II. Rozporządzenie UE nr 376/2014. 
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Czym jest kultura bezpieczeństwa ? 

 
 Kultura bezpieczeństwa obejmuje powszechne 

odczucia i przekonania członków organizacji 
odnoszące się do bezpieczeństwa publicznego  

          i może decydować o ich zachowaniach.  

 

 Prawidłowo pojmowana/ rozumiana kultura 
bezpieczeństwa opiera się na wysokim poziomie 
zaufania i szacunku pomiędzy pracownikami 

         a kierownictwem i dlatego musi być kreowana oraz 
wspierana przez kierownictwo wyższego szczebla.  
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Czym jest kultura bezpieczeństwa ?  

 
 To aktywne poszukiwanie usprawnień, zachowanie wrażliwości na 

zagrożenia, korzystanie z systemów i narzędzi do ciągłego 
monitorowania, analizowania i badania.  

 Powinna funkcjonować zarówno w państwowych organach lotniczych 
jak i w organizacjach dostawców usług i dostawców produktów.  

 To wspólne angażowanie się  pracowników i kierownictwa w osobistą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

 Zaufanie do systemu bezpieczeństwa i istnienie udokumentowanego 
zestawu reguł i zasad postępowania.  

 Ostateczna odpowiedzialność za ustanowienie i przestrzeganie 
właściwych praktyk dotyczących bezpieczeństwa spoczywa na 
kierownictwie organizacji.  
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Podstawowe cechy kultury bezpieczeństwa  

Kultura bezpieczeństwa to:  

 Informowanie (informed) 

 

 Raportowanie (reporting) 

 

 Kultura sprawiedliwego traktowania (just 
culture) 
 

 Elastyczność (flexible) 
 

 Uczenie się (learning) 
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Podstawowe cechy kultury bezpieczeństwa wg. SMM 3 

 

Informacja (Informed culture) 
 

Ludzie są poinformowani na temat czynników ludzkich, technicznych i 
organizacyjnych które decydują o bezpieczeństwie systemu jako całości. 

Chęć  
(Reporting 

Culture) 
 

Ludzie chętnie 
raportują swoje błędy i 

doświadczenia. 

Odpowiedzialność (Just culture) 
 

Ludzie są zachęcani do (i nagradzani za) dostarczania istotnych informacji o 
bezpieczeństwie. Istnieje jednakże wyraźna granica między zachowaniami 

akceptowalnymi i nieakceptowalnymi. 

 

Elastyczność (Flexible Culture) 
 

Ludzie potrafią modyfikować raportowanie w konfrontacji 
z nadzwyczajnymi okolicznościami, przechodząc od 

ustalonych trybów do bezpośrednich, pozwalających na 
szybkie docieranie informacji do szczebla decyzyjnego. 

 

Uczenie się 
(Learning culture) 

 
Ludzie mają kompetencje 

pozwalające na wyciąganie 
wniosków z systemów zbierania 

informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i mają wolę 

wprowadzania zasadniczych reform. 

EFEKTYWNE 
RAPORTOWANIE 

BEZPIECZEŃSTWA 
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Podstawowe cechy kultury bezpieczeństwa 

 

Kultura sprawiedliwego traktowania (just culture) 

 

 
„atmosfera zaufania, w której ludzie są zachęcani (nawet 

nagradzani) za dostarczenie istotnych  informacji, ale w 

 której również w jasny sposób należy narysować linię pomiędzy 

 dopuszczalnym i niedopuszczalnym zachowaniem” 
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Regulacja UE 

 

 

Rozporządzenie nr 376/2014r. z dnia 3 kwietnia 2014r.  

w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie 
cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi 

działań następczych  
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Rozporządzenie 376/2014 

Ochrona źródła informacji 
 

pracownicy i personel kontraktowy, którzy zgłosili zdarzenie lub są wymienieni 
w zgłoszeniach zdarzeń nie mogą ponosić jakiegokolwiek uszczerbku ze strony 
swojego pracodawcy lub organizacji, dla której są świadczone usługi, z powodu 
informacji przekazanych przez zgłaszającego.  
 

Wyjątek  
 

Ochrona nie ma zastosowania do którejkolwiek z następujących sytuacji:  

a) przypadków umyślnego naruszenia przepisów;  

b) w przypadku gdy doszło do wyraźnego i poważnego zlekceważenia 
oczywistego ryzyka i poważnego zaniedbania zawodowego obowiązku 
zachowania staranności bezsprzecznie wymaganej w danych 
okolicznościach, powodującego możliwą do przewidzenia szkodę na osobie 
lub na mieniu lub poważnie narażającego na szwank poziom 
bezpieczeństwa lotniczego. 
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Rozporządzenie 376/2014 a prawo krajowe  

 

 

Nowelizacja ustawy Prawo lotnicze 

tzw. „nowelizacja UE”  

 
- Uwagi od 46 podmiotów 

 

- 370 uwag/ propozycji zmian 

 

- Dalsza procedura legislacyjna 

 

- Informacje na www.ulc.gov.pl oraz www.legislacja.rcl.gov.pl 
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Rozporządzenie 376/2014 

 
 

- Regulacje wewnętrzne w organizacjach 

 

- System obowiązkowy zgłaszania zdarzeń 

 

- System dobrowolnego zgłaszania zdarzeń 

 

- Zdefiniowanie co ma zawierać zgłoszenie zdarzenia 

 

- Wymiana informacji pomiędzy krajowymi bazami danych a bazą 

danych KE 

 

- Dostępność do informacji na każdym etapie badania 
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Rozporządzenie 376/2014 

 
 

Analiza zdarzeń przez organizację: 

 

- Procedura analizy zdarzeń 

 

- Określenie działań naprawczych lub zapobiegawczych  

 

- Kaskadowanie wiedzy do pracowników 

 

- W przypadku identyfikacji ryzyka dla bezpieczeństwa 

lotniczego konieczność informowania władzy lotniczej 
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Kultura bezpieczeństwa i raportowanie zdarzeń  

OGÓLNA LICZBA ZGŁOSZONYCH ZDARZEŃ LOTNICZYCH 

(w kraju i poza)

W LOTNICTWIE CYWILNYM W LATACH 2009 - 2014
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Wypadki Poważne incydenty
Incydenty Inne - wpływ na bezpieczeństwo
Razem



Wzrost świadomości 

przyczynia się do stopniowego 

zwiększania liczby 

raportowanych zdarzeń   
 
 

 

 

KONKLUZJA 
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DZIĘKUJĘ  

ZA 

 UWAGĘ  
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