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Ewolucja bezpieczeństwa na przestrzeni lat

Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem – wydanie 
trzecie 2013 – Urząd Lotnictwa Cywilnego 
(tłumaczenie DOC 9859 ICAO).

Safety Management Manual – Fourth

Edition (advance unedited)  2018 
(DOC 9859 ICAO).



Składniki kultury bezpieczeństwa

Elementy składowe Kultury Bezpieczeństw (Safety
Culture)

Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem – wydanie trzecie 2015 – Urząd Lotnictwa Cywilnego (tłumaczenie DOC 9859 ICAO )



Kultura sprawiedliwego traktowania (Just Culture)

Kultura sprawiedliwego traktowania
(Just Culture) – jest kulturą, w której
personel zgłaszający nie jest karany za
nieumyślne działania, przeoczenia czy
decyzje przez nich podjęte, a które są
współmierne z ich doświadczeniem
i wyszkoleniem.

Nie jest tolerowane rażące
zaniedbanie, umyślne naruszenie
przepisów czy destrukcyjne działanie,
obniżające poziom bezpieczeństwa,
które podlegają karze, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.



ZASADY
Kultury Sprawiedliwego 
Traktowania (Just Culture) 
przyjęte w PAŻP



Rozwój Kultury Bezpieczeństwa

Rozwijanie kultury bezpieczeństwa,
która jest ściśle powiązana z kulturą
organizacyjną, jest jednym
z podstawowych elementów rozwoju
SMS.



Biuletyn Bezpieczeństwa PAŻP

 Promocja kultury sprawiedliwego traktowania;

 Podnoszenie świadomości z zakresu funkcjonowania
różnych obszarów lotnictwa cywilnego;

 Promowanie dobrych praktyk;

 Dotychczas wydawany lokalnie obecnie rozszerzona
formuła publikacji biuletynu na cały kraj.

Safety Lesson
 Przygotowane są na podstawie

wyników badania danego zdarzenia;

 Dokument dystrybuowany jest

do personelu operacyjnego.

Promocja Bezpieczeństwa



Obszary współpracy

Komitety ds. bezpieczeństwa

Badanie zdarzeń

Proces zarządzania zmianą

Promocja bezpieczeństwa

Uzgadnianie dokumentacji

Bieżąca współpraca operacyjna



Obszary współpracy

Local Safety Manager – lokalny specjalista ds. bezpieczeństwa

Do zadań realizowanych przez LSM należy współpraca z przedstawicielami Biura 
właściwego do spraw zarządzania bezpieczeństwem w zakresach:

1. analiz bezpieczeństwa ruchu lotniczego dla projektów nowych systemów oraz
zmian w systemach ATM/CNS w zakresie reprezentowanego organu służb ruchu
lotniczego lub obszaru działalności PAŻP

2. systemu raportowania i badania zdarzeń lotniczych z obszaru działalności PAŻP
a w szczególności udzielania konsultacji inspektorowi prowadzącemu
badanie zdarzenia lotniczego,

3. gwarantowanie personelowi służby dostępu do materiałów ze zbadanego
zdarzenia w celu doskonalenia pracy organu,

4. współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. badania zdarzeń lotniczych
z obszaru działalności PAŻP przy doskonaleniu oprogramowania systemu
obowiązkowego raportowania zdarzeń (eTokai/ERKZ) oraz dobrych praktyk
działania systemu dobrowolnego;

5. procesu certyfikacji PAŻP oraz audytowania w ramach nadzoru bieżącego ULC,
6. udziału w przeglądach bezpieczeństwa,



Obszary współpracy

Local Safety Manager – lokalny specjalista ds. bezpieczeństwa

Do zadań realizowanych przez LSM należy współpraca z przedstawicielami Biura 
właściwego do spraw zarządzania bezpieczeństwem w zakresach:

7. weryfikowania stanu realizacji zaleceń bezpieczeństwa, rekomendacji, wymagań
bezpieczeństwa i celów bezpieczeństwa;

8. promocji bezpieczeństwa ruchu lotniczego w celu zapewnienia zgodności z
wymaganiami prawa i rozwoju kultury bezpieczeństwa;

9. przygotowywania materiałów do regularnych publikacji promujących
bezpieczeństwo, wydawanych przez Biuro właściwe do spraw zarządzania
bezpieczeństwem;

10. uzgadniania zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu lotniczego,
dokumentacji swojego organu ATS a także jednostek podmiotów
współpracujących z PAŻP w obrębie reprezentowanego organu PAŻP;

11. uczestnictwa w spotkaniach obejmujących zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa, w ramach współpracy z portami lotniczymi i innymi jednostkami
współpracującymi z reprezentowanym organem;

12. wykonywania innych zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania
bezpieczeństwem, zleconych przez komórki organizacyjne Biura właściwego do
spraw zarządzania bezpieczeństwem.



Obszary współpracy

Inicjatywy

 Wymiana biuletynów;

 Cykliczne spotkania Safety Managerów;
 Wymiana doświadczeń;
 Wypracowanie wspólnych zasad - dobrych praktyk/ umów w 

zakresie wymiany danych w ramach procesów badania zdarzeń;
 Wypracowanie wspólnych zasad - dobrych praktyk w zakresie 

procesów zarządzania zmianą;



Dziękujemy za uwagę!

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Ruchu Lotniczymdr inż. Piotr Czech

tel.: 609 068 858 
E-mail: piotr.czech@pansa.pl


