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Polityka Just Culture w lotnictwie cywilnym 
z perspektywy podstaw odpowiedzialności 
karnej

Michał Jaworski*, Janusz Raglewski**

Streszczenie

Just Culture – rozumiana jako zasada (kultura) sprawiedliwego traktowania – 
została wprowadzona do polskiego systemu prawnego rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z 3.4.2014 r.1 i ma szczególne zna-
czenie w zakresie odpowiedzialności, w tym prawnokarnej, w obszarze lotnictwa 
cywilnego. Zgodnie z jej treścią bezpośrednio zaangażowani operatorzy lub inne 
osoby nie są karani za działania, zaniechania lub podjęte przez nich decyzje, któ-
re są współmierne do ich doświadczenia i wyszkolenia. W jej ramach nie toleruje 
się natomiast rażącego niedbalstwa, umyślnych naruszeń i działań powodują-
cych szkody. Podstawę dla tak zdefiniowanego zakresu regulacyjnego ma stano-
wić założenie, zgodnie z którym zgłaszanie zdarzeń i wykorzystywanie informacji 
o zdarzeniach jest podstawowym filarem bezpieczeństwa szeroko rozumianych 
operacji lotniczych. Skoro tak, to konieczne jest zaufanie między zgłaszającym 
a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i ocenę informacji. Zasada Just 
Culture stanowi zachętę dla osób zaangażowanych w operacje lotnicze do zgła-
szania informacji dotyczących bezpieczeństwa przy założeniu, że takie osoby nie 
powinny ponosić odpowiedzialności z tytułu naruszenia norm prawnych. Niniej-
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szy artykuł stanowi próbę zwrócenia uwagi na istniejący problem funkcjonowa-
nia zasady Just Culture z perspektywy podstaw odpowiedzialności karnej, a także 
przedstawienia najważniejszych problemów wykładniczych, jakie wymagają na 
tym tle rozstrzygnięcia. 

Wprowadzenie

Od wielu już lat w obszarach życia społecznego szczególnie narażonych na 
ryzyka związane z tzw. czynnikiem ludzkim (m.in. branży medycznej, biotechno-
logicznej, aeronautycznej czy lotniczej) na popularności zyskuje oparta na meto-
dach zarządzania ryzykiem zasada Just Culture. Rozumiana jako zasada (kultura) 
sprawiedliwego traktowania do polskiego systemu prawnego została ona wpro-
wadzona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 
z 3.4.2014 r. Jednym z istotnych aspektów jej funkcjonowania jest znaczenie apli-
kacji opisanych w niej procedur dla odpowiedzialności za przestępstwa i wykro-
czenia związane z występowaniem prawnokarnie relewantnego ryzyka. Innymi 
słowy, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy spełnienie wymogów właściwych dla 
polityki Just Culture gwarantuje brak odpowiedzialności karnej za zachowanie bę-
dące czynem karalnym. Co ciekawe, choć zasada Just Culture w Polsce funkcjonuje 
już od kilku lat, to kwestia jej wpływu na regulacje prawnokarne nie spotkała się 
dotychczas z zainteresowaniem w polskim piśmiennictwie karnistycznym. Stan 
taki musi dziwić. Oczywiste jest bowiem, że zasada Just Culture dotyczyć może 
takich sytuacji, które są relewantne z prawnokarnej perspektywy. Nadto sku-
teczność przewidzianych w niej procedur warunkowana jest m.in. stworzeniem 
prawnych gwarancji uzyskania określonych koncesji w zakresie podstaw odpo-
wiedzialności karnej dla osób decydujących się na skorzystanie z tych rozwiązań. 
O znaczeniu prezentowanego zagadnienia przekonuje również próba legislacyjna 
wprowadzenia do przepisów obowiązującej ustawy z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze2 
regulacji zawartej w projektowanym art. 212a, a przewidującej klauzulę niepodle-
gania karze za niektóre przestępstwa i wykroczenia właśnie z uwagi na podjęcie 
czynności opisanych w ramach zasady Just Culture. Cel, jaki postawili sobie au-
torzy niniejszego opracowania, to częściowe wypełnienie tej luki. Przedstawio-
no krótką charakterystykę rozwiązań przynależnych do zasady Just Culture i ich 
wpływ na unormowania polskiego systemu prawa karnego. 

2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 605 ze zm., dalej jako: PrLot.
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Geneza Just Culture

Za twórcę idei Just Culture uważa się Davida Marxa, który jako pierwszy w dru-
giej połowie lat 90. zwrócił uwagę na daleko idące konsekwencje błędu ludzkie-
go wewnątrz organizacji medycznych opierających swoją aktywność na skompli-
kowanych procedurach realizowanych przez zespoły ludzkie3. Idea ta polega na 
zapewnieniu takich mechanizmów zarządzania, które pozwalają na wykrycie za-
grożeń lub uchybień w realizowanych procedurach na każdym ich etapie w spo-
sób zapobiegający wypadkom lub negatywnym konsekwencjom w przyszłości. 
Zakłada, że osoby realizujące oraz nadzorujące procedury, nawet w przypadku 
dokonania lub zaniechania czynności kwalifikowanej jako niedozwolona (błęd-
na, niespełniająca oczekiwanego wzorca czy standardu), nie będą ponosić odpo-
wiedzialności (dyscyplinarnej, administracyjnej lub karnej), o ile same dokonają 
ujawnienia (zgłoszenia) takiego przypadku. W organizacjach nastawionych na 
minimalizowanie ryzyka tzw. czynnika ludzkiego taki rodzaj zachowań określany 
jest jako non-punitive culture4. Powyższe założenia dotyczą zatem modelu kultu-
ry organizacyjnej nastawionej na uczenie się (learning culture), zdolność do ra-
portowania (reporting culture), elastyczność w modyfikowaniu procedur (flexible 
culture)5. Jako przeciwstawną wskazuje się kulturę organizacyjną nastawioną na 
restrykcyjne podejście do wszelakiego typu uchybień realizowanych procedur 
(blame, punitive culture)6. Na szalach znajdują się zatem dwa dobra, tj. z jednej 
strony możliwość zapobiegania zdarzeniom, z drugiej konieczność zachowania 
funkcji prewencyjnej realizowanej w przypadku postępowań zmierzających do 
wyciągnięcia konsekwencji od sprawcy zdarzenia. Ten specyficzny kontrast szcze-
gólnie widoczny jest w branży lotniczej. Badanie zdarzeń lotniczych realizowane 
jest przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych7. Celem takiego 
postępowania jest ustalenie stanu faktycznego z uwzględnieniem aspektów tech-
nicznych (przyczyn zdarzenia) i ich wyeliminowanie w przyszłości. Do kompeten-
cji Komisji nie należy natomiast ustalenie osób, które mogą w związku z takimi 
zdarzeniami ponosić odpowiedzialność karną. To zadanie organów ścigania.

Definicja legalna Just Culture, zakres regulacyjny

Rozporządzenie Nr 376/2014 precyzuje obowiązek zgłaszania zdarzeń mogą-
cych stanowić znaczące ryzyko dla bezpieczeństwa lotniczego przez osoby odpo-
wiedzialne, obowiązek wdrożenia w każdej organizacji mającej siedzibę w pań-
stwie członkowskim systemu zgłaszania zdarzeń oraz obowiązki w tym zakresie 

3 Porównaj: D. Marx, Whack-a-Mole: The Price We Pay for Expecting Perfection, Mcgraw-Hill 2009, s. 3.
4 Porównaj: F. Pellegrino, Just Culture Principles in Aviation Law From a European Perspective, Annals of Air and Space Law 2013, 

vol. XXXVIII, s. 475.
5 Ibidem, s. 475.
6 Ibidem, s. 479.
7 Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24.4.2015 r. w sprawie regu-

laminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (Dz. Urz. MIiR z 30.4.2015 r. poz. 30) do obowiązków członków 
komisji należy m.in. badanie zdarzeń lotniczych.
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państw członkowskich i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Jednym 
z kluczowych elementów objętych zakresem regulacyjnym jest wymóg ochrony 
źródła informacji.

Zgodnie z zawartą w Rozporządzeniu Nr 376/2014 legalną definicją zasada 
Just Culture oznacza politykę, w ramach której bezpośrednio zaangażowani ope-
ratorzy lub inne osoby nie są karani za działania, zaniechania lub podjęte przez 
nich decyzje, które są współmierne do ich doświadczenia i wyszkolenia, lecz w ra-
mach której nie toleruje się rażącego niedbalstwa, umyślnych naruszeń i działań 
powodujących szkody8.

Podstawę dla tak zdefiniowanego zakresu regulacyjnego ma stanowić założe-
nie, zgodnie z którym zgłaszanie zdarzeń i wykorzystywanie informacji o zdarze-
niach jest podstawowym filarem bezpieczeństwa szeroko rozumianych operacji 
lotniczych. Skoro tak, to konieczne jest zaufanie między zgłaszającym a podmio-
tem odpowiedzialnym za gromadzenie i ocenę informacji. W myśl komparycji do 
Rozporządzenia Nr 376/2014 zasada Just Culture „powinna zachęcać osoby do 
zgłaszania informacji dotyczących bezpieczeństwa”, antycypując sytuację, zgod-
nie z którą „pracownicy lub personel kontraktowy nie powinni ponosić jakiegokol-
wiek uszczerbku z powodu informacji przekazanych zgodnie z rozporządzeniem, 
z wyjątkiem przypadków umyślnego naruszenia przepisów lub w przypadku gdy 
doszło do wyraźnego i poważnego zlekceważenia oczywistego ryzyka i poważne-
go zaniedbania zawodowego obowiązku zachowania staranności bezsprzecznie 
wymaganej w danych okolicznościach, powodujących możliwą do przewidzenia 
szkodę na osobie lub na mieniu lub poważnie narażających na szwank poziom 
bezpieczeństwa lotniczego”. 

Artykuł 16 ust. 6 Rozporządzenia Nr 376/2014 kieruje do państw członkow-
skich postulat powstrzymywania się od wszczynania postępowań dotyczących 
nieumyślnych lub zamierzonych naruszeń prawa, o których dowiedziały się jedy-
nie dlatego, że zostały zgłoszone w ramach systemu zgłoszeń objętego regulacją 
ramową wynikającą z tego rozporządzenia. Co bardzo istotne dla dalszych roz-
ważań w tym zakresie, ów obowiązek powstrzymywania się państw członkow-
skich następuje „bez uszczerbku dla mającego zastosowanie krajowego prawa 
karnego”. 

Ocena próby implementacji zasady Just Culture do Prawa lotniczego 
(projektowany art. 212a)

Jedyną dotychczas podjętą próbą wprowadzenia zasady Just Culture na grunt 
polskiego ustawodawstwa karnego było opracowanie w ramach rządowego pro-
jektu9 nowelizacji PrLot przepisu art. 212a. W dziale XII zatytułowanym „Przepi-
sy karne” miał się znaleźć następujący zapis ustawowy: „Nie podlega karze za 

8 Artykuł 2 pkt 11 Rozporządzenia Nr 376/2014.
9 Projekt o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw z 7.5.2015 r., http://radalegislacyjna.gov.pl/sites/default/

files/dokumenty/prawo_lotnicze_projekt_ustawy_cz._ii.pdf, dostęp: 25.7.2016 r.
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przestępstwa z winy nieumyślnej określone w dziale XII ustawy oraz w art. 174 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. 
zm.) oraz wykroczenia z winy nieumyślnej określone w dziale XII ustawy zgła-
szający zdarzenie lotnicze w ramach obowiązkowego lub dobrowolnego systemu 
zgłaszania zdarzeń, o którym mowa w rozporządzeniu nr 376/2014/UE, lub oso-
ba wymieniona w zgłoszeniu, jeżeli o przestępstwie albo o wykroczeniu organy 
ścigania dowiedziały się wyłącznie na podstawie tego zgłoszenia”. Jak czytamy 
w uzasadnieniu tego projektu: „(...) projektodawca ma świadomość, że w polskiej 
procedurze karnej o umyślności albo nieumyślności danego czynu decyduje sąd, 
wydając wyrok, i żaden inny organ nie posiada uprawnień do oceniania w tym 
zakresie. Jednakże, mając na uwadze treść art. 16 ust. 6 w związku z ust. 12 roz-
porządzenia nr 376/2014/UE, a także zasadę »Just culture«, proponuje się wpro-
wadzenie do polskiego porządku prawnego przepisu wyłączającego karanie za 
czyny nieumyślne zgłoszone w ramach obowiązkowego albo dobrowolnego sy-
stemu zgłaszania zdarzeń, o których mowa w rozporządzeniu nr 376/2014/UE 
(...). W ocenie projektodawcy taki zapis zawarty w zaproponowanym przepisie 
art. 212a stanowiłby nie tylko istotny krok ku wdrożeniu w Polsce zasady »Just 
culture«, ale również byłby uzupełnieniem art. 17 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowa-
nia karnego (...)”10. 

Powyższa propozycja legislacyjna spotkała się z krytyczną oceną Rady Legis-
lacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów11. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę 
na brak szerszego wykazania celowości i zasadności przyjętego sposobu reali-
zacji zasady Just Culture „w postaci proponowanej depenalizacji czynów, które 
ujawniła osoba zgłaszająca zdarzenie lotnicze w ramach obowiązkowego lub do-
browolnego zgłoszenia”. Nadto nieuzasadniony był bardzo szeroki zakres stoso-
wania klauzuli niepodlegania karze wynikającej z proponowanego przepisu kar-
nego, obejmujący wszystkie przestępstwa i wykroczenia określone w dziale XII 
PrLot, w tym także czyny karalne zupełnie neutralne z perspektywy bezpieczeń-
stwa ruchu lotniczego, oraz przestępstwo spenalizowane w art. 174 KK. Niezro-
zumiały był również zbyt szeroko zakreślony krąg osób, które mogłyby skorzystać 
z tej specyficznej regulacji. W wypadku dokonania zgłoszenia przywilej bezkarno-
ści z mocy prawa (ex lege) rozciągałby się bowiem także na osobę wymienioną 
w nim, choćby sama nie zawiadomiła o zdarzeniu organów ścigania. Projekto-
dawcy nie wzięli też pod uwagę, że art. 174 KK penalizuje nie tylko sprowadzenie 
bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, lecz także 
w ruchu lądowym oraz wodnym. W konsekwencji w tym zakresie proponowa-
ny art. 212a wykraczał poza materię unormowaną PrLot. Negatywne stanowisko 
spowodowało ostateczną rezygnację z wprowadzenia w życie projektowanego 
art. 212a PrLot.

10 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12272302/12289118/12289119/dokument163128.pdf, dostęp: 25.7.2016 r.
11 Opinia z 3.7.2015 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, http://radalegislacyjna.gov.

pl/dokumenty/opinia-z-3-lipca-2015-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-lotnicze-oraz-niektorych, dostęp: 25.7.2016 r.
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Krytyczna ocena sformułowana przez Radę Legislacyjną jest zasadna. Zapre-
zentowaną propozycję ustawodawczą z całą pewnością należy zaliczyć do nie-
udanych. Zastrzeżenia można sformułować zarówno z perspektywy polityczno-
-kryminalnej, jak i ujęcia legislacyjnego. Zakres czynów, do jakich miała się odno-
sić projektowana klauzula niepodlegania karze, był zdecydowanie zbyt szeroki, 
nieuwzględniający celów, jakie projektodawca chciał osiągnąć, decydując się na 
stworzenie tak szczególnej regulacji. Wręcz jako absurdalne jawi się rozwiązanie 
legislacyjne, w myśl którego z przywileju bezkarności korzystać miałyby osoby, 
które w żadnym stopniu nie „działały na rzecz poprawy bezpieczeństwa w lot-
nictwie”, a jedynie zostały wymienione w złożonym przez inną osobę zgłoszeniu 
zgodnie ze standardami Just Culture.

Warto również zwrócić uwagę, że projektowany przepis art. 212a PrLot był ujęty 
dysfunkcjonalnie i z innego powodu. Chodzi o klauzulę wyłączającą dopuszczal-
ność aplikacji przewidzianej w niej instytucji w postaci sformułowania ustawowe-
go: „(...) jeżeli o przestępstwie albo o wykroczeniu organy ścigania dowiedziały się 
wyłącznie na podstawie tego zgłoszenia”. Otóż z literalnego brzmienia wynika, że 
przykładowo w sytuacji, gdy organ ścigania uzyskałby nawet nieistotne informa-
cje o zaistnieniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy lotniczej od osoby, 
która nie miałaby jednak wiedzy o szczegółowych okolicznościach tego zdarzenia, 
wykluczone byłoby zastosowanie projektowanego art. 212a PrLot, gdyż organ ści-
gania nie dowiedział się wyłącznie o zdarzeniu od zawiadamiającego sprawcy. 

Wątpliwości wzbudzała także szeroka podstawa aplikacji projektowanego 
unormowania z art. 212a PrLot. Obejmowało ono bowiem wszystkie przestęp-
stwa i wykroczenia spenalizowane w dziale XII PrLot z 2002 r. (łącznie ok. 40 czy-
nów) oraz przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa kata-
strofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 174 KK). Takie ujęcie nie 
uwzględniało charakterystyki poszczególnych przestępstw i wykroczeń opisanych 
w przepisach karnych Prawa lotniczego. Już choćby pobieżna analiza jurydyczne-
go kształtu ich znamion przekonuje, że zdecydowana większość z nich nie może 
być objęta procedurą Just Culture. Przede wszystkim należy mieć na względzie, 
że spośród przestępstw odpowiedzialność karną za ich nieumyślne popełnienie 
przewiduje tylko art. 212 ust. 3 PrLot. Oznacza to, że tylko sprawcy tych czynów 
karalnych mogą być potencjalnie objęci procedurą Just Culture. Nadto zdecydowa-
na większość przestępstw spenalizowanych w powołanym artykule PrLot ma cha-
rakter formalny, a zatem ich dokonanie nie jest warunkowane naruszeniem bądź 
stworzeniem konkretnego niebezpieczeństwa naruszenia dobra prawnego chro-
nionego tymi podstawami odpowiedzialności karnej. Do kategorii przestępstw 
skutkowych (materialnych) możemy zaliczyć jedynie czyny zabronione określo-
ne w art. 212 ust. 1 pkt 5 i 6 PrLot. Z kolei wykroczenia przewidziane w art. 210 
PrLot mogą być zasadniczo popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Nie-
które z nich (art. 210 ust. 1 pkt 3, 3a, 5a PrLot) dla realizacji znamion wymagają 
natomiast zamiaru sprawcy. Co więcej, wszystkie wykroczenia z art. 210 ust. 1 
pkt 1–15 PrLot są bezskutkowe (formalne), a niektóre spośród nich w sposób 
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oczywisty nie mogą być objęte procedurą Just Culture. W tym zakresie wskazać 
można chociażby wykonanie lotu statkiem powietrznym niemającym wymaga-
nych znaków i napisów (art. 210 ust. 1 pkt 2 PrLot).

Wreszcie, projektowany przepis art. 212a PrLot nie był wolny od wad o cha-
rakterze techniczno-legislacyjnym. Wbrew opinii wyrażonej w uzasadnieniu rzą-
dowego projektu miał znajdować zastosowanie nie tylko do przestępstw nie-
umyślnych. W swoim brzmieniu odwoływał się bowiem do całego art. 174 KK, nie 
zważając, że § 1 tego artykułu penalizuje przestępstwo umyślne, zaś § 3 umyślno-
-nieumyślne. Nadto na gruncie obecnej kodyfikacji karnej nie funkcjonuje pojęcie 
„przestępstwo z winy nieumyślnej”. Prawidłowe byłoby więc użycie określenia 
„przestępstwo nieumyślne” bądź „czyn zabroniony popełniony nieumyślnie”.

Znaczenie zasady Just Culture w polskim systemie prawa karnego – 
uwagi de lege lata i de lege ferenda 

Lektura Rozporządzenia Nr 376/2014 przekonuje, że intencją tworzenia okre-
ślonych standardów postępowania w obszarze kultury Just Culture jest zachęce-
nie do zgłaszania zdarzenia mogącego stanowić znaczące ryzyko dla bezpieczeń-
stwa lotniczego przez gwarantowanie określonej ochrony denuncjatorowi. Daje 
się zauważyć w tym zakresie pewnego rodzaju sprzeczność. Z jednej bowiem 
strony wyraźnie akcentuje się, że cel wymiany informacji ukierunkowany jest 
pro futuro, tj. chodzi o zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym w przy-
szłości, i informacje te „nie powinny być wykorzystywane do przypisania winy 
i odpowiedzialności”12. Z drugiej jednak wskazuje się na priorytet regulacji krajo-
wego prawa karnego w określaniu przesłanek odpowiedzialności karnej. Znajdu-
je to odzwierciedlenie w używanym kilkakrotnie wyrażeniu „bez uszczerbku dla 
krajowego prawa karnego”13 bądź też „o ile mające zastosowanie krajowe pra-
wo karne nie przewiduje inaczej”14. Ukształtowanie w taki sposób relacji między 
polityką Just Culture a ustawodawstwem karnym poszczególnych państw ozna-
cza – zapewne wbrew oczekiwaniom wielu zwolenników Just Culture – że chodzi 
o regulacje o dość ograniczonym zakresie oddziaływania. Aby bowiem zapewnić 
osobom występującym w charakterze użytkowników zasady Just Culture określo-
ne koncesje w zakresie podstaw odpowiedzialności karnej, konieczne jest stwo-
rzenie odpowiednich regulacji prawa karnego. Już zresztą choćby z tego powodu 
rezygnację z wprowadzenia proponowanego art. 212a PrLot ze względu na kry-
tyczną opinię Rady Legislacyjnej, bez podjęcia próby modyfikacji proponowane-
go brzmienia przepisu, należy ocenić jako zbyt pochopną. Problem bowiem nie 
zniknął. Wciąż wymaga stosownego unormowania na poziomie krajowego prawa 
karnego, a z całą pewnością – czego zresztą dowiodła podjęta próba legislacyjna 
– nie jest to zadanie łatwe.

12 Pkt 20 preambuły Rozporządzenia Nr 376/2014.
13 Pkt 39 i 41 preambuły Rozporządzenia Nr 376/2014.
14 Pkt 43 preambuły Rozporządzenia Nr 376/2014.
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W Rozporządzeniu Nr 376/2014 można wskazać konkretne zapisy, które wy-
raźnie wskazują na konieczność zagwarantowania osobom przekazującym infor-
macje dotyczące bezpieczeństwa swoistego immunitetu odnośnie do odpowie-
dzialności za ich wcześniejsze zachowanie, do którego odnoszą się przekazane 
przez nich dane. Przykładowo, stosownie do pkt. 37: „(…) pracownicy lub personel 
kontraktowy nie powinni ponosić jakiegokolwiek uszczerbku z powodu informacji 
przekazanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem przypadków 
umyślnego naruszenia przepisów lub w przypadku gdy doszło do wyraźnego i po-
ważnego zlekceważenia oczywistego ryzyka i poważnego zaniedbania zawodo-
wego 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 lotni-
czego”. Z cytowanych postanowień jednoznacznie wynika, że brak ponoszenia 
negatywnych konsekwencji („uszczerbku”) przez osobę denuncjującą nie dotyczy 
szczególnych przypadków (można je określić mianem kwalifikowanych), które 
stanowią wyjątkowe sytuacje. Chodzi bowiem o umyślne (a przeto popełnione 
z zamiarem) naruszenie przepisów bądź też szczególnie naganne zaniedbania – 
„wyraźne i poważne zlekceważenie oczywistego ryzyka; poważne zaniedbanie za-
wodowego obowiązku zachowania staranności bezsprzecznie wymaganej w da-
nych okolicznościach”. Takie rozwiązanie jest w pełni zasadne. Trudno bowiem 
w podobnych sytuacjach bronić zasadności wyłączenia odpowiedzialności karnej 
z uwagi na późniejszą denuncjację sprawcy.

Analizując treść powoływanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) z perspektywy funkcji prawa karnego, zauważalna jest odmienna op-
tyka. W wymiarze prawa karnego dopuszczenie się czynu prawnokarnie relewan-
tnego zasadniczo wiąże się z koniecznością zastosowania wobec jego sprawcy 
środków prawnokarnej reakcji. Ich aplikacja nie jest przy tym uzasadniona jedynie 
celem zapobiegania w przyszłości występowaniu czynów godzących w podlegają-
ce prawnokarnej ochronie dobra prawne (funkcja ochronna prawa karnego). Istot-
ne znaczenie ma bowiem także funkcja sprawiedliwościowa prawa karnego, która 
nastawiona jest na przeszłość. Chodzi o odpowiednią reakcję na zaatakowanie 
dobra prawnego15. Z odmiennym podejściem mamy natomiast do czynienia w wy-
padku zasady Just Culture. Jak wprost wskazuje się w art. 1 ust. 2 Rozporządzenia 
Nr 376/2014, „jedynym celem zgłaszania zdarzeń jest zapobieganie wypadkom 
i incydentom, a nie przypisywanie winy lub odpowiedzialności”. Nadto, „celem 
wymiany informacji o zdarzeniach powinno być przede wszystkim zapobieganie 
wypadkom i incydentom lotniczym”, a „nie powinna być ona wykorzystywana do 
przypisywania winy lub odpowiedzialności ani do analizy porównawczej skutecz-
ności działania w dziedzinie bezpieczeństwa”. W cytowanych zapisach wyraźnie 
akcentuje się nastawienie na przyszłość, a nie analizę przesłanek odpowiedzial-
ności za podjęte wcześniej zachowanie, do którego odnosi się zgłoszenie. Na 

15 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 43.
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gruncie regulacji prawnokarnych nie możemy jednak abstrahować od tego, co się 
wydarzyło, chyba że istnieje szczególna regulacja, która bazując przede wszystkim 
na racjach kryminalno-politycznych, gwarantuje określone koncesje osobie, która 
zdecyduje się m.in. na podjęcie czynności mających zneutralizować zagrożenie, 
jakie wcześniej stworzyła, ujawnienie faktu popełnienia przestępstwa i okolicz-
ności, w jakich doszło do jego popełnienia, bądź też naprawienie wyrządzonej 
czynem karalnym szkody. W świetle powyższego oczywista jest sprzeczność za-
łożeń, na których bazują podstawy odpowiedzialności karnej w wymiarze funkcji 
sprawiedliwościowej prawa karnego, z założeniami aksjologicznymi właściwymi 
dla non-punitive culture, a związanymi z szeroko rozumianymi obowiązkami ra-
portowania i bezpieczeństwem operacyjnym. Nie ulega wątpliwości, że wykorzy-
stując system zgłoszeń (dowolnych i obowiązkowych), można wprost przyczynić 
się do zapobieżenia wystąpieniu wielu działań lub zaniechań.

Rozważając zagadnienie skonstruowania szczegółowej prawnokarnej regulacji, 
która implementowałaby na grunt polskiego ustawodawstwa karnego rozwiąza-
nia normatywne wynikające z zasady Just Culture, należy mieć na względzie jesz-
cze jeden aspekt. Otóż w sferze ochrony bezpieczeństwa w komunikacji powietrz-
nej – a o to tu przecież w istocie chodzi – nie każde naruszenie obowiązujących 
procedur oznacza realizację znamion typu czynu zabronionego. Mogą bowiem 
wystąpić takie sytuacje, że niedopełnienie pewnych wymogów formalnych nie 
będzie się wiązało z groźbą odpowiedzialności karnej za stworzenie zagrożenia 
dla bezpieczeństwa komunikacji lotniczej, a będzie jedynie elementem ocenia-
nym negatywnie z punktu widzenia standardów zarządzania lub polityki jakości. 
Z tego też względu jako wstępny warunek stworzenia regulacji należy przyjąć 
precyzyjne ustalenie, jakich typów czynów karalnych ma ona dotyczyć.

Prawidłowe implementowanie zasady Just Culture na grunt polskiego ustawo-
dawstwa karnego wymaga objęcia nią wyłącznie przestępstw i wykroczeń nie-
umyślnych dotyczących bezpieczeństwa operacyjnego w lotnictwie cywilnym. 
Jest to bardzo istotne ograniczenie, eliminujące sprawców czynów zabronionych, 
w wypadku których prima facie można by uznać za zasadne stworzenie specy-
ficznej prawnokarnej konstrukcji odpowiadającej zasadzie Just Culture. Spośród 
przepisów rozdziału XXI KK, zatytułowanego „Przestępstwa przeciwko bezpie-
czeństwu w komunikacji”, chodzić by mogło o przestępstwo z art. 179. Polega 
ono na tym, że sprawca, wbrew szczególnemu obowiązkowi, m.in. dopuszcza 
do ruchu pojazd (nie tylko mechaniczny) w stanie bezpośrednio zagrażającym 
bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. W tym wypadku 
mamy jednak do czynienia z umyślnym typem czynu przestępnego, a jego spraw-
ca wykluczony jest z zakresu stosowania zasady Just Culture. Dopuszczenie się 
takiego czynu przestępnego nieumyślnie nie jest relewantne z punktu widzenia 
podstawy odpowiedzialności karnej opisanej w art. 179 KK, a w konsekwencji 
bezprzedmiotowe byłoby tworzenie klauzuli wyłączającej karalność.

Przestępstwem, do którego mogłaby mieć zastosowanie regulacja tworzona 
w oparciu o zasadę Just Culture, jest natomiast czyn spenalizowany w art. 174 § 2 
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KK. Trzeba jednak pamiętać, że swoisty czynny żal w odniesieniu do sprawcy tego 
typu czynu przestępnego przewiduje już art. 176 § 1 KK. W tym wypadku z przy-
wileju bezkarności może skorzystać sprawca, który „dobrowolnie uchylił grożące 
niebezpieczeństwo”. Ze względu jednak na to, że powołany przepis nie precyzu-
je, w jakim to ma nastąpić trybie (relewantne znaczenie ma jedynie efektywne 
uchylenie zaistniałego stanu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ru-
chu lądowym, wodnym lub powietrznym), wystarczające będzie zawiadomienie 
przez sprawcę o bezpośrednim niebezpieczeństwie wystąpienia zdarzenia, które 
to zawiadomienie doprowadziło przez działanie odpowiednich służb do uchyle-
nia niebezpieczeństwa16. Mając powyższe na względzie, sens tworzenia kolejnej 
klauzuli bezkarności w odniesieniu do sprawcy przestępstwa z art. 174 § 2 KK 
istnieje tylko przy założeniu, gdy uznamy, że na przywilej bezkarności zasługuje 
również denuncjator w innej sytuacji. Wydaje się jednak, że z tak daleko idącej 
koncesji17 winny mieć możliwość skorzystania jedynie te osoby, które efektywnie 
zapobiegną naruszeniu dobra prawnego przez zneutralizowanie bezpośredniego 
niebezpieczeństwa katastrofy. 

Powyższe uwagi można odnieść także do przestępstwa nieumyślnego spro-
wadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art. 164 § 2 KK). Usta-
wową klauzulę bezkarności w odniesieniu do sprawcy tego czynu przestępnego 
przewiduje art. 169 § 1 KK.

Uwagi końcowe

Konkludując, wypada stwierdzić, że czynione w ramach niniejszego opraco-
wania uwagi przekonują, iż praktyczna aplikacja zasady Just Culture w stosunku 
do sprawców przestępstw spenalizowanych w obowiązującym Kodeksie karnym 
może być w znacznej części oparta na już funkcjonujących regulacjach, w szcze-
gólności instytucji czynnego żalu. Pamiętajmy przy tym, że w każdej sytuacji za-
chowanie sprawcy po popełnieniu przestępstwa ma znaczenie dla rodzaju i wy-
miaru stosowanych wobec niego konsekwencji prawnokarnych (art. 53 KK). Z ko-
lei w zakresie przestępstw i wykroczeń spenalizowanych w PrLot zdecydowana 
większość z nich – z uwagi na swoją normatywną charakterystykę – nie nadaje 
się do tego, aby ich sprawców objąć procedurą Just Culture. W wypadku niektó-
rych warto natomiast rozważyć wprowadzenie szczegółowej regulacji przewidu-
jącej określone koncesje w zakresie następstw prawnokarnych związanych z ich 
popełnieniem. Dotyczy to w szczególności stosunkowo częstych w praktyce przy-
padków naruszenia podczas wykonywania lotu przepisów dotyczących ruchu lot-
niczego obowiązujących w danym obszarze (art. 212 ust. 1 pkt 1  litera a) PrLot) 

16 G. Bogdan, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II, Warszawa 2013, s. 471–472. 
17 Odnotujmy, że aplikacja obecnego art. 176 § 1 KK jest dla sprawcy korzystniejsza niż regulacja funkcjonująca w Kodeksie karnym 

z 1969 r. (art. 141 KK). Wówczas bowiem, gdy „sprawca własnym działaniem w całości albo w części odwrócił grożące niebezpieczeń-
stwo”, sąd mógł jedynie zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od jej wymierzenia. 
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bądź też naruszenia wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 PrLot zakazów lub 
ograniczeń lotów w przestrzeni powietrznej wprowadzonych z uwagi na bezpie-
czeństwo publiczne bądź wymogi wojskowego wykorzystania przestrzeni po-
wietrznej (art. 212 ust. 1 pkt 1 litera c) PrLot) czy też naruszenia obowiązków 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem zdatności statku powietrznego do lotu 
(art. 210 ust. 1 pkt 10 PrLot). Zastrzec przy tym należy wyraźnie, że muszą być 
one popełnione nieumyślnie, przy założeniu, że wykluczone są te wynikające 
z „rażącego niedbalstwa”. Z dobrodziejstwa takiej regulacji może skorzystać wy-
łącznie osoba przekazująca informacje o zdarzeniu lotniczym. Ważne jest również 
wprowadzenie ograniczenia czasowego, do jakiego można dokonać skutecznej 
denuncjacji organowi ścigania. Dobrym rozwiązaniem, funkcjonującym chociażby 
w obecnym Kodeksie karnym (m.in. art. 229 § 6, art. 230a § 3 KK), jest przyjęcie, 
że powinno to nastąpić zanim organ ścigania dowiedział się o fakcie popełnienia 
czynu karalnego. Zakres denuncjacji winien obejmować wszystkie istotne okolicz-
ności popełnionego przestępstwa lub wykroczenia. 

Niniejsze krótkie opracowanie miało przede wszystkim zwrócić uwagę na ist-
niejący problem funkcjonowania zasady Just Culture z perspektywy podstaw od-
powiedzialności karnej, a także przedstawienia najważniejszych problemów wy-
kładniczych, jakie wymagają na tym tle rozstrzygnięcia. Należy przy tym wspo-
mnieć, że sami przedstawiciele branży lotniczej wiążą z omawianą zasadą moż-
liwość depenalizacji szeregu czynów opisanych w przepisach PrLot. Wyrażamy 
nadzieję, że tych kilka refleksji zaowocuje głębszą dyskusją, w ramach której doj-
dzie do ewentualnego wypracowania szczegółowych formuł jurydycznych okre-
ślających politykę Just Culture z perspektywy podstaw odpowiedzialności karnej. 
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The Just Culture Policy in civil aviation, from the 
point of view of basic criminal liability

Summary

The Just Culture – understood as the principle (culture) of fair treatment – was 
introduced to the Polish legal system under Regulation (EU) No 376/2014 of the 
European Parliament and of the Council of 3 April 2014. This is particularly im-
portant with regard to liability, including criminal law liability, in civil aviation. 
According to this regulation, neither the operators directly involved, nor other 
parties, are penalised for their actions, omissions or decisions taken in proportion 
to their experience and training. Under this principle, however, gross negligence, 
wilful infringements and any actions causing losses are not tolerated. The regu-
latory scope is defined this way on the basis of the assumption that reporting 
events and acting on information about the events is the main pillar of safety in 
aviation operations in general. If this is the case, it is essential that the notifying 
party and the entity responsible for gathering information trust each other. The 
Just Culture principle constitutes an invitation for the parties engaged in aviation 
operations to report information regarding safety, on the assumption that these 
parties should not be liable for the infringement of legal norms. This article is an 
attempt to point out the existing problem of the Just Culture principle from the 
perspective of basic criminal liability, as well as presenting the most important 
interpretational problems that must be resolved in this context.


