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Plan prezentacji
 Czym jest JUST CULTURE – podstawowe założenia
 Dlaczego warto…
 Postępowanie według zasad JUST CULTURE w organizacji -przykład
 Przykładowe zasady JUST CULTURE
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Deklaracja w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie 
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Podstawowe założenia dla Just Culture
Błędy ludzkie są nieuniknione – system musi być nieustannie monitorowany i doskonalony, by uwzględniał to zagrożenie
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Rachunek „opłacalności”
CZEGO OCZEKUJEMY W ZAMIAN?
 Raportowanie zdarzeń, zagrożeń i błędów natychmiast po ich wystąpieniu lub zauważeniu
 Informacje z najlepszego źródła
 Działanie w wyznaczonych granicach
 Wyciąganie wniosków z doświadczonych „lekcji”
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CO DAJEMY?
 Jasne zasady: co wolno – czego nie wolno
 Sprawiedliwe i konsekwentne postępowanie wobec osób, które popełniły błąd
 Szukanie pierwotnych przyczyn zdarzeń (KTO?     JAK?)
 Zajęcie się realnymi problemami w organizacji
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Podstawowe założenia dla Just Culture
Błędy ludzkie są nieuniknione – system musi być nieustannie monitorowany i doskonalony, by uwzględniał to zagrożenie
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Człowiek nie przyzna się do błędu 
w atmosferze strachu i niepewności
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Just Culture
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Atmosfera zaufania, w której ludzie są zachęcani, a nawet nagradzani za dostarczanie informacji dotyczących bezpieczeństwa, ale w której również wiedzą dokładnie, gdzie przebiega granica między zachowaniem akceptowalnym a niedopuszczalnym
(J. Reason)
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Podstawowe założenia dla Just Culture
Błędy ludzkie są nieuniknione – system musi być nieustannie monitorowany i doskonalony, by uwzględniał to zagrożenie
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Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje działania -o ile świadomie naruszył procedury bezpieczeństwa

Człowiek nie przyzna się do błędu 
w atmosferze strachu i niepewności
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Just Culture – gdzie granica?
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BŁĘDY LUDZKIE

 Pomyłki
 Potyczki
 Przeoczenia
 Błędy

WYKROCZENIA
 Niedozwolone substancje
 Sabotaż
 Brawura
 Niedbalstwo
 Lenistwo

NARUSZENIA „ORGANIZACYJNE”
 Sytuacyjne
 Rutynowe
 W drodze wyjątku
 Sytuacje bez wyjścia
 Inne

Kultura ZERO WINY JUST CULTURE Kultura WINY

JUST CULTURE
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Błąd obsługowy zgłoszony dobrowolnie w ramach ASRS
 „Zadanie i dokumentacja obsługowa były na ukończeniu. Pod koniec zmiany zostałem wezwany do biura kierownika. Narzędzie (blokada statecznika poziomego), której używałem, nie wróciło do narzędziowni.
 Zapytałem kolegę, który ze mną pracował, czy nie widział narzędzia. Zapytał mnie, czy zaglądałem na półkę za popychaczem śrubowym. Nie zajrzałem tam.
 Szybko pobiegłem na liniówkę, żeby poszukać narzędzia, ale samolotu już nie było.
 O zaistniałej sytuacji poinformowaliśmy kierownika, który wydał odpowiednie polecenia i zawrócił samolot.
 Po powrocie samolotu narzędzie zostało znalezione.
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Błąd obsługowy zgłoszony dobrowolnie w ramach ASRS
 Razem z kolegą zapomnieliśmy zrobić sprawdzenie narzędzi po obsłudze (checklist).
 W magazynie narzędzi przy zakończeniu zmiany zauważono, że brakuje jednego narzędzia, podczas, gdy pozostałe są na miejscu.
 Każdy z nas miał różne inne zadania i na koniec zmiany nie zrobiliśmy podsumowania.
 Po uporządkowaniu stanowiska pracy… Nie miałem pojęcia, że narzędzie było odłożone na półkę znajdującą się za popychaczem śrubowym statecznika poziomego.”
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Raport w wewnętrznym systemie raportowania
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Dojrzałość systemu raportowania
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POZIOM 3 - Ja
POZIOM 2 – Oni

POZIOM 1 – System
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Obieg informacji w systemie raportowania
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Autor raportu –
każdy pracownik

Koordynator

Złe dane Nieprawidłowość systemu/zagrożenie Błąd lub zdarzenie

Informacja zwrotna dla raportującego

Postępowanie 
zgodnie z 
procedurą

Dane 
poprawione

Analiza i ustalenie z 
odpowiedzialnym kierownikiem  

działań zaradczych/ 
mechanizmów obronnych

nie

tak

Badanie?

Dochodzenie prowadzone 
przez wykwalifikowane osoby

tak

Sprawdzenie 
skuteczności działań 

naprawczych

Wewnętrzna informacja zwrotna – dla firmy/ bazy danych/ zewnętrznego systemu

Decyzja dotycząca winy 
sprawcy (JUST CULTURE)

Potwierdzenie, czy raport 
jest uzasadniony
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Czerwona linia

Ocena intencji osób zaangażowanych w błąd 
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Niezamierzonedziałanie i skutki Działanie zamierzoneNiezamierzone skutki

TEST PODSTAWIENIA: Czy inna przeciętna osoba o tym samym poziomie kompetencji zachowałaby się tak samo w tych samych okolicznościach (czas, cel, wymagania, sytuacja)?TEST PODSTAWIENIA: Czy inna przeciętna osoba o tym samym poziomie kompetencji zachowałaby się tak samo w tych samych okolicznościach (czas, cel, wymagania, sytuacja)?

Doskonalenie czynników organizacyjnych  wpływających na ludzką wydolnośćDoskonalenie czynników organizacyjnych  wpływających na ludzką wydolność Działania dyscyplinarneDziałania dyscyplinarne

Zamierzone działanie i skutki

TEST RUTYNY: Czy podobne zdarzenie miało miejsce w historii zatrudnienia tej osoby w organizacji?TEST RUTYNY: Czy podobne zdarzenie miało miejsce w historii zatrudnienia tej osoby w organizacji?

WINA ROŚNIE

Naruszenie niezamierzone Naruszenie zamierzone Naruszenie zamierzone

POMYŁKA BŁĄD
SYTUACYJNE

W DRODZE WYJĄTKU
ORGANIZACYJNE

BRAWUROWE
LEKKOMYŚLNE SABOTAŻ

Źródło: CAA UK, zmodyfikowano

KRYTERIUM UMYŚLNOŚCI: Czy osoba świadomie zachowała się w sposób, który przeciętny pracownik uznałby za zwiększający prawdopodobieństwo popełnienia błędu krytycznego z punktu widzenia bezpieczeństwaKRYTERIUM UMYŚLNOŚCI: Czy osoba świadomie zachowała się w sposób, który przeciętny pracownik uznałby za zwiększający prawdopodobieństwo popełnienia błędu krytycznego z punktu widzenia bezpieczeństwa



JUST CULTURE – schemat postępowania
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Polityka dyscyplinarna - przykład
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Poziom winy Rodzaj uchybienia Opis/ przykład Sugerowane działania dyscyplinarne
Najwyższypoziom winy

Najniższy 

Działanie z premedytacją Działanie wykonywane z intencją spowodowania wypadku / zranienia ludzi. Akt kryminalny – muszą być podjęte działania.(Cofnięcie upoważnienia / Natychmiastowezwolnienie/ Postępowanie karne)
Działanie ze świadomościąkonsekwencji

Działanie, podczas którego popełniono błąd – osoba jest świadoma tego błędu. Osoba jest również świadoma, że jej działanie może prowadzić do wypadku (jest to prawdopodobne).

Działania muszą być podjęte. (Cofnięcie upoważnienia/ możliwe zwolnienie lub zawieszenie)
Działanie pod wpływem narkotyków lub alkoholu

Każde działanie, które prowadzi do wypadku, podczas gdy osoba jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Polityka musi jasno określać, że jest to zachowanie niedopuszczalne. Muszą być podjęte działania dyscyplinarne. (Zawieszenie upoważnienia/ zwolnienie lub degradacja zawodowa)
Działanie lekkomyślne Działanie wykonywane ze świadomym zlekceważeniem ryzyka, że może ono poważnie i w nieusprawiedliwionysposób zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku.  

Muszą być podjęte działania dyscyplinarne. (Zawieszenie upoważnienia/ degradacja zawodowa lub ostateczne upomnienie)
Wielokrotne zaniedbania(niedbalstwo)

Kumulacja działań o charakterze zaniedbania lub akt niedbalstwa, który kreuje więcej możliwości wystąpienia wypadku.
Muszą być podjęte działania dyscyplinarne. (Upoważnienie może być zawieszone/ upomnienie/ możliwa degradacja)

Niedbalstwo Sytuacja, kiedy osoba powinna była zdawać sobie sprawę, że jej działania mogą poważnie i w nieusprawiedliwiony sposób zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadku.  
Okoliczności mogą ale nie muszą wymagać podjęcia działań dyscyplinarnych.(Pouczenie / Upomnienie)

Odmowa udziału w dochodzeniu(badanie zdarzeń/ błędów).

Kiedy odmowa udziału w dochodzeniu wynika z powodów, które mogłyby wskazać, że czyn był w kategorii wyższego poziomu winy. 
Jeśli jest dowiedzione, że miała miejsce próba zatuszowania faktów, muszą być podjęte działania dyscyplinarne.  (Formalne upomnienie)

Błąd Kiedy doszło do aktywnego błędu, który został popełniony na skutek nieprzestrzegania procedur przez jednostkę. Również w sytuacji, kiedy błędnie napisana procedura doprowadziła do popełnienia błędu.  

(Pouczenie wszystkich - jeśli występują podobne błędy) Jeśli procedura była nieprawidłowa –żadne działania dyscyplinarne nie będą podejmowane.  Procedura musi być poprawiona.
Pomyłka (potyczka,niedopatrzenie)

Błąd w rozpoznaniu (świadomość sytuacyjna), związany z pamięcią lub uwagą – na przykład na skutek zmęczenia. Działania dyscyplinarne nie będą podejmowane.

Brak uchybienia Zauważenie i określenie uśpionego błędu (w systemie) i (Pochwała/ nagroda dla raportującego)

Decyzje dyscyplinarne



Działania po zdarzeniu
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 Zmiana procedur w organizacji
 Wprowadzenie zasady CLEAN AS YOU GO
 Skrzynki narzędziowe



Informacja zwrotna 
JAK INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZYWANE?
JAK ZACHOWANE BĘDĄ ZASADY POUFNOŚCI/ ANONIMOWOŚCI?
 Komunikat/ Informacja na tablicy
 Biuletyn/ Newsletter (ogólny/ techniczny/ operacyjny)
 Cykliczny mailing
 Szkolenia odświeżające
 Spotkania/ odprawy z personelem
 Informacja kaskadowa od przełożonych
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Wdrożenie JUST CULTURE 
1. Do uzgodnienia wewnątrz organizacji:

 obieg informacji
 zasady poufności/anonimowości
 metoda raportowania/ formularz raportu
 kto będzie koordynatorem
 zasady JUST CULTURE/ kary dyscyplinarne (klarowne)
 kto będzie podejmował decyzje dyscyplinarne
 sposób przekazywania informacji zwrotnej

2. Opracowanie zasad i procedur
3. Szkolenie wszystkich pracowników/ promowanie
4. KONSEKWENTNE PRZESTRZEGANIE ZASAD W PRAKTYCE
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Polityka dyscyplinarna - przykład
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Polityka dyscyplinarna – przykład
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ZACHOWANIE KRÓTKI OPIS ZACHOWANIA SUGEROWANE DZIAŁANIA „DYSCYPLINARNE”
1

WOW! 
JESTEŚMY POD 
WRAŻENIEM

Wyjątkowo umiejętnie zajął się zagrożeniem bezpieczeństwa. 
Zabłysł w trudnej sytuacji.

Wyjątkowe zachowania są ważnym elementem Just Culture, ale 
trzeba ustalić CO dokładnie i JAK chcemy nagrodzić. 

2 DOSKONALENIE 
SYSTEMU

Rozumiejąc dobrze, jak system działa, jest w stanie 
zaproponować udoskonalenia w systemie – dotyczące 
działalności operacyjnej i/lub bezpieczeństwa.

Zaprezentowano najwyższy poziom wiedzy i umiejętności. Warto 
nagłośnić i nagrodzić – nie tylko ze względu na jednostkę, ale 
jako dobry przykład do naśladowania dla innych.

3 NAUCZYCIEL
SYSTEMU

Pomaga innym zrozumieć, jak system działa i jak lepiej sobie z 
nim radzić. Może to wynikać z własnych doświadczeń (np. błąd, 
incydent) lub zdarzeń w organizacji/branży.

Bycie nauczycielem, dzielenie się doświadczeniem w zakresie 
bezpieczeństwa, to nie tylko ogromny wkład w tworzenie kultury 
profesjonalizmu, ale również kultury bezpieczeństwa. Dlatego 
nauczycieli należy dostrzegać i nagradzać.

4 SYSTEM DZIAŁA
Dobrze radzi sobie w działającym systemie. Dobrze wie, co 
należy robić. Należy interweniować tylko wtedy, kiedy to jest 
konieczne.

Właściwe funkcjonowanie w systemie nie może być 
trywializowane. Zauważenie i docenienie tego pomaga ustanowić 
pożądane standardy pracy. Jeśli taka postawa nie będzie 
doceniana, ludzie będą postrzegać pracę w systemie jako nudną, 
nieciekawą i monotonną.

5 ZROBIŁEM TO? 
UPSSS…

Popełniono błąd. Może to być potyczka, niedopatrzenie, 
pomyłka – kiedy działanie jest nieumyślne, coś zostało niechcący 
przeoczone. Może to być błąd – zastosowano niewłaściwą 
procedurę (działanie świadome, ale przyjęto błędne założenia)

Zaleca się przeprowadzenie TESTU RUTYNY, żeby ustalić, co 
dalej:
- zdarzyło się pierwszy raz
- przydarzyło się tej samej osobie już wcześniej
- każdy tak robi

6 CO TAKIEGO? 
PROCEDURY?

Zasady lub procedury nie były przestrzegane. Być może nie były 
znane, lub były niejasne, zbyt skomplikowane, by je właściwie 
zrozumieć.

Zaleca się przeprowadzenie TESTU RUTYNY, żeby ustalić, co 
dalej:
- zdarzyło się pierwszy raz
- przydarzyło się tej samej osobie już wcześniej
- każdy tak robi

7 SAM WIEM LEPIEJ
Mimo, że procedura jest znana i wykonalna, decyduje, że nie 
zastosuje jej. Decyzja może być podyktowana interesem firmy, 
klienta lub jako „optymalizacja” pracy własnej.

Zaleca się przeprowadzenie TESTU RUTYNY, żeby ustalić, co 
dalej:
- zdarzyło się pierwszy raz
- przydarzyło się tej samej osobie już wcześniej
- każdy tak robi

8 ODCZEPCIE SIĘ, 
NIE ZALEŻY MI

Wiadomo, że procedura została świadomie naruszona, jednak 
dla osoby, która ją pominęła wszystko jest w porządku, nie widzi 
w tym żadnego problemu. Typowa lekkomyślność.

Takie sytuacje powinny być załatwiane w sposób radykalny i 
dotkliwy dla sprawcy.
Dla potwierdzenia należy przeprowadzić TEST PODSTAWIENIA.

http:/www.skybrary.aero/index.php/Toolkit:Safety_and_Justice
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