Pierwsze w Polsce warsztaty prawnicze nt „Just Culture”
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Warszawa, 14 maja 2013 r. - „Just Culture”, czyli Kultura Sprawiedliwego
Traktowania w aspekcie raportowania zdarzeń w lotnictwie cywilnym była tematem
warsztatów prawniczych dla prokuratorów. To pierwsze w Polsce warsztaty prawne
poświęcone tej tematyce. Organizatorami spotkania był Urząd Lotnictwa Cywilnego
oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
W trwających od 13 do 14 maja 2013 roku warsztatach udział wzięli prokuratorzy
z całej Polski, w tym przedstawiciele Prokuratury Wojskowej oraz Dowództwa Sił
Powietrznych. W dyskusji brali również udział przedstawiciele Urzędu Lotnictwa
Cywilnego pod przewodnictwem Pana Prezesa Piotra Ołowskiego, a także Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków
Lotniczych. Na specjalne zaproszenie Pana Piotra Ołowskiego przyjechał Pan
Roderick van Dam – Przewodniczący Zespołu Zadaniowego EUROCONTROL ds.
„Just Culture” oraz inni wiodący w tej dziedzinie eksperci zagraniczni.
Głównym celem zorganizowania warsztatów było przybliżenie środowisku lotniczemu
oraz prokuratorom tematyki Kultury Sprawiedliwego Traktowania („Just Culture”) oraz
jej praktycznych zastosowań. Uczestnicy warsztatów mieli wyjątkową okazję nie tylko
do tego, by zapoznać się szczegółowo z modelem polityki „Just Culture”, ale także do
wysłuchania doświadczeń przedstawicieli holenderskich organów ścigania.
Pan Piotr Ołowski podsumowując warsztaty podkreślił, że wiedza i doświadczenie
prokuratorów w połączeniu ze znajomością koncepcji Kultury Sprawiedliwego
Traktowania („Just Culture”) zdobytą podczas warsztatów z pewnością pomogą
w wypracowaniu najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
w lotnictwie cywilnym w Polsce. „Już teraz mogę ogłosić, że zostanie utworzony
specjalny Zespół Zadaniowy w celu wypracowania zmian w polskich przepisach

karnych i prawie lotniczym, które umożliwią wzrost poziomu bezpieczeństwa
w lotnictwie cywilnym” podkreślił Prezes ULC.
Kultura Sprawiedliwego Traktowania („Just Culture”), która jest jednym z głównych
komponentów Kultury Bezpieczeństwa, to istotny element zarządzania
bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Pojęcie to określa atmosferę zaufania,
w której ludzie są zachęcani do zgłaszania zdarzeń bądź informacji związanych
z bezpieczeństwem przy jednoczesnym określeniu granicy pomiędzy zachowaniem
dopuszczalnym a nie do zaakceptowania. Kultura Sprawiedliwego Traktowania („Just
Culture”) to ważny element systemu raportowania dostarczającego informacje
służące do analizy ryzyka/bezpieczeństwa. Tworzone obecnie Krajowy Program
Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (KPBwLC) oraz Systemy Zarządzania
Bezpieczeństwem (SMS) bazują na tych informacjach.
Spotkanie było pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia Kultury Sprawiedliwego
Traktowania w Polsce. W kolejnych warsztatach pod patronatem Prezesa wezmą
udział również prokuratorzy z państw bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii.
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