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Niniejszy dokurnent zostai przygotowany przez Kornisje ds. Przepisow Bezpieczenstwa. 

Wyrnagania Przepisow Bezpieczenstwa EUROCONTROL dotyczq wprowadzania Systernow Zarzqdzania 

Bezpieczenstwern (SMS) przez organy zarzqdzania ruchern lotniczyrn (w Polsce - Panstwowy Organ 

Zarzqdzania Ruchern Lotniczyrn POZRL). 

Niniejsze wyrnagania powinny by6 speinione przez wszystkie organy zarzqdzania ruchern lotniczyrn 

podlegajqce jurysdykcji narodowych organizacji nadrzednych, wiasciwych do spraw zarzqdzania ruchern 

lotniczyrn (Urzqd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Infrastruktury). Organy zarzqdzania ruchern lotniczyrn 

zobowiqzane sq do wprowadzenia SMS, zgodnie z niniejszyrni wyrnaganiarni. 

Postanowienia niniejszego dokurnentu powinny zostaC wprowadzone w terrninie 3 lat od daty przyjecia ich 

przez Kornisje EUROCONTROL. 
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WYMAGANIA EUROCONTROL W ZAKRESIE PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA 

Wykorzystywanie SMS przez organy zarzqdzania ruchern lotniczyrn 

1. Zakres 
Niniejsze wyrnagania dotyczq wprowadzania SMS przez POZRL. 

2. Uzasadnienie 
Podstawowa odpowiedzialnosC za bezpieczeristwo zarzqdzania ruchern lotniczyrn spoczywa na 
organie zarzqdzania ruchern lotniczyrn. Zarzqdzajqcy tyrn organern odpowiada za zapewnienie 
odpowiednio wysokiego poziornu bezpieczeristwa oraz za przedstawienie odpowiednich dokurnentow 
potwierdzajqcych ten poziorn. 

Zarzqdzanie bezpieczeristwern jest elernentern zapewniania siuib zarzqdzania ruchern lotniczyrn, 
gwarantujqcyrn zidentyfikowanie i dokonanie oceny wszystkich zagroieri, w celu podjqcia 
odpowiednich dziaiari profilaktycznych. Oficjalne i systernatyczne podejScie (w udokurnentowany 
spos6b) do zarzqdzania bezpieczeristwern w ATM zwiqkszy korzysci wynikajqce z podnoszenia 
poziornu bezpieczeristwa lotniczego. 

3. Zastosowanie 
Niniejsze przepisy stosuje siq do wszystkich dostawc6w usiug zarzqdzania ruchern lotniczyrn, 
podlegajqcych prawnie krajowernu organowi nadrzqdnernu w sprawach bezpieczeristwa w zarzq- 
dzaniu ruchern lotniczyrn. 

4. Cel Systemu Zarzqdzania Bezpieczenstwem 
Gi6wnyrn celern SMS jest zapewnienie podniesienia poziornu bezpieczeristwa w zakresie Swiadczenia 
usiug zarzqdzania ruchern lotniczyrn, w zadowalajqcy spos6b i w zadowalajqcyrn zakresie. 

5. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa 

5.1 Wymagania ogolne 
POZRL powinien ustanowiC w swojej strukturze SMS o nastqpujqcych cechach: 

5.1.1 Mechanizrny zarzqdzania bezpieczetistwern: 
a) zapewnienie sforrnalizowanego, jednoznacznego i tworczego podejscia do systernowego 

zarzqdzania bezpieczeristwern w celu osiqgniqcia wyrnaganego poziornu odpowiedzialnosci 
POZRL za bezpieczeristwo w ruchu lotniczyrn, 

b) objqcie dziaianiern wszystkich siuib zarzqdzania ruchern lotniczyrn oraz siuib pornocniczych, 
pozostajqcych pod zarzqdern POZRL, 

c) przyjqcie za podstawq dziaiania dokurnentu dotyczqcego polityki w kwestiach bezpieczeri- 
stwa, definiujqcego podstawowe zasady zarzqdzania bezpieczeristwern. 

5.1.2 Zadania zwiqzane z bezpieczeiistwern 
Zapewnienie, i i  kaidy pracownik zaangaiowany w procesy zwiqzane z zapewnianiern przez 
POZRL usiug ATM, ponosi - w swoirn zakresie dziaiania - indywidualnq odpowiedzialnoSC 
zwiqzanq z bezpieczeristwern, i i e  kadra kierownicza jest odpowiedzialna za poziorn 
bezpieczeristwa zapewnianego przez podlegie korn6rki organizacyjne. 

5.1.3 Priorytety 
Zapewnienie przez POZRL wyrnaganego poziornu bezpieczeristwa w zarzqdzaniu ruchern 
lotniczyrn rnusi by6 najwyiszyrn priorytetern i by6 niezaleine od nacisk6w kornercyjnych, 
operacyjnych, Srodowiskowych i socjalnych. 
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5.1.4 Cele zapewnienia bezpieczenstwa w organach zarzqdzania ruchem lotniczym 
W procesie zarzqdzania ruchem lotniczym podstawowym celem jest zminimalizowanie, 
w racjonalny sposob, udziatu organow zarzqdzania ruchem lotniczym w wypadkach statkow 
powietrznych. 

5.2 Wymagania osiqgania wtasciwego poziomu bezpieczenstwa 
W ramach dziatania SMS, POZRL w niiej okreslonym zakresie, powinien: 

5.2.1. Kwalifikacje 
ZapewniC wyszkolony, zmotywowany, wykwalifikowany oraz, tam gdzie jest to  wymagane, 
licencjonowany personel. 

5.2.2. Zadania zarzqdzajqcych bezpieczenstwem: 
a) powoiaC w strukturze organizacyjnej kom6rkq SMS z zadaniem rozwoju i utrzymania SMS, 
b) zapewnic komorce SMS niezaleinosc od szczebla operacyjnego i jej podporzqdkowanie 

moiliwie najwyiszemu szczeblowi kierowniczemu w organizacji, 
c) w przypadku niewielkich organizacji, w ktorych naktadanie siq obowiqzkow mo ie  

uniemoiliwic osiqgniqcie niezaleinosci okreslonej w punkcie b), zapewnic w inny sposob 
niezaleinosc siuibowq w zakresie bezpieczenstwa, 

d) zapewnic zaangaiowanie kierownictwa najwyiszego szczebla POZRL w zarzqdzanie 
bezpieczenstwem. 

5.2.3. Mierzalne poziomy bezpieczeiistwa 
Zapewnid, tam gdzie to  bqdzie moiliwe, okreslenie i utrzymanie dla wszystkich systemow 
mierzalnych/ilosciowych poziomow bezpieczenstwa. 

5.2.4. Ocena i ograniczanie ryzyka 
a) zapewnic przeprowadzanie oceny i ograniczanie ryzyka, z uwzglqdnieniem wszystkich 

aspektow zarzqdzania ruchem lotniczym, 
b) zapewnic ocenianie zmian w systemach zarzqdzania ruchem lotniczym pod wzglqdem ich 

znaczenia dla bezpieczenstwa oraz klasyfikowanie funkcji systemu zarzqdzania ruchem 
lotniczym pod wzglqdem ich wptywu na bezpieczenstwo, 

c) jesli, na podstawie oceny ryzyka, okaie siq to  konieczne, naleiy podjqC dziaiania profilak- 
tyczne dotyczqce zagroien spowodowanych wprowadzeniem zmian w systemie zarzqdzania 
ruchem lotniczym. 

5.2.5. Dokumentacja SMS 
ZapewniC systematyczne dokumentowanie dziaiania SMS oraz podporzqdkowanie go polityce 
bezpieczenstwa POZRL. 

5.2.6. Usiugi zewnetrzne 
ZapewniC bezstronnq ocenq poziomu bezpieczenstwa usiug zewnqtrznych, majqcych wpiyw na 
bezpieczenstwo zarzqdzania ruchem lotniczym. 

5.2.7. Zdarzenia wptywajqce na bezpieczeiistwo 
Zapewnid niezwioczne zbadanie i podjqcie niezbqdnych dziatan wobec operacyjnych lub 
technicznych zdarzen w zarzqdzaniu ruchem lotniczym, wptywajqcych w istotny sposob na 
bezpieczenstwo w zarzqdzaniu ruchem lotniczym. 

5.3 Wymagania dotyczqce zapewniania bezpieczenstwa 
W ramach dziatania SMS, POZRL w odpowiednim zakresie powinien: 
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5.3.1 Przeglqdy bezpieczeristwa 
ZapewniC rutynowe przeprowadzanie wszystkich przeglqd6w bezpieczeristwa w ruchu lotniczym 
- w celu rekomendowania kierownictwu koniecznych zmian, jak r6wniei dla informowania 
kierownictwa o poziomie bezpieczeristwa w ich obszarach odpowiedzialnosci oraz dla 
potwierdzania zgodnoSci istniejqcego stanu z zatoieniami odpowiednich czeSci SMS. 

5.3.2 Monitoring 
UstanowiC metody wykrywania zmian w systemach zarzqdzania ruchem lotniczym lub 
w procedurach operacyjnych, kt6re mogq obniiyC poziom bezpieczeristwa poniiej ustalonych 
norm oraz zastosowad dziatania korygujqce. 

5.3.3 Rejestracja 
Podczas dziatania SMS, zapewnid prowadzenie rejestr6w wskainik6w bezpieczeristwa, jako 
dowod6w na zapewnienie bezpieczeristwa, w celu przedstawienia wszystkim organom i osobom 
zwiqzanym z/odpowiedzialnym zahaleinym od dostarczanych ustug w zakresie zarzqdzania 
ruchem lotniczym, a take w celu przedstawienia ich nadrzednemu organowi wydajqcemu 
przepisy w zakresie bezpieczeristwa ATM. 

5.3.4 Dokurnentacja oceny i ograniczania ryzyka 
ZapewniC prowadzenie dokumentacji wynikow i wnioskow na podstawie oceny i ograniczania 
ryzyka dla nowych systemow lub zmian w jui istniejqcych systemach majqcych w p m  na 
bezpieczeristwo ATM, w trakcie catego cyklu iycia tych systemow. 

5.4 Wymagania dotyczqce promowania idei bezpieczenstwa 
W ramach dziaiania SMS, POZRL w odpowiednim zakresie powinien: 

5.4.1 Rozpowszechnianie doSwiadczen pochodzqcych z badania zdarzen 
ZapewniC rozpowszechnianie w catej organizacji, na poziomie kierowniczym i operacyjnym, 
wniosk6w wynikajqcych z badania zdarzeri majqcych wptyw na bezpieczeristwo oraz z innych 
dziaiari w zakresie bezpieczeristwa. 

5.4.2. Podnoszenie poziornu bezpieczefistwa 
a) zachecid cab personel do wsp6ipracy w zakresie propozycji rozwiqzari zidentyfikowanych 

zagroieri, 
b) w celu podniesienia poziomu bezpieczeristwa zapewnid wprowadzanie wszystkich zmian 

wszedzie tam, gdzie jest to konieczne. 

6. Termin wprowadzenia 
Wymagania tego dokumentu naleiy wprowadzik w terminie 3 lat od zaakceptowania ich przez 
EUROCONTROL. 

7. Wyjqtki 
Brak. 

8. Materiaty dodatkowe 

8.1 Przepisy rownowaine (Acceptable Means Of Compliance) 
Akceptuje sie dotychczasowo obowiqzujqce przepisy w zakresie bezpieczeristwa dotyczqce 
wojskowych stuib ruchu lotniczego, pod warunkiem dokonania oceny skutecznosci ich oddziatywania 
w zestawieniu z wymaganiami ESARR 3. 
(Wymaganie to zostanie uszczegoiowione po zidentyfikowaniu i przeprowadzeniu formalnej oceny 
dotyczqcej innych proponowanych przepisow rownowainych.) 
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8.2 Definicje 
Definicje specyficznych terminow uiytych w dokumentach ESARR sq podane w ,,Slowniku okreileri i 
definicji, opracowanym na potrzeby ESARR". 

8.3 Materiab informacyjne 
a) Komisja ds. Przepisow Bezpieczenstwa opracuje materiaiy wspomagajqce niniejszy dokument 

oraz przedstawi materiaiy informacyjne dotyczqce adaptacji ram prawnych w zarzqdzaniu ruchem 
lotniczym - pod wzglqdem wprowadzania i dziaiania SMS przez organy zarzqdzania ruchem 
lotniczym. 

b) Dokument ,,Polityka EATMP w zakresie bezpieczenstwa (SAFETI .STO1.1000POL0100, 
wydanie 1 .l. sierpien 1999 r.)" razem z dokumentem ,,Polityka EATMP w zakresie bezpieczenstwa 
materiaiy przewodnie (SAF.ET1 .ST01.1000GU10100, wydanie 1.2. sierpien 1999 r.)" sq 
dokumentami nadrzqdnymi przy wprowadzaniu SMS. Ponadto, dokumenty te mogq bye 
wykorzystane jako przepisy rownowaine przy wprowadzaniu zalecen ESARR 3. 

c) Propozycje poprawek do Zaiqcznika 11 do Konwencji Chicagowskiej oraz PANS - RAC 
(Doc 4444) bqdq zawierak przepisy dotyczqce wprowadzania i dziaiania zarzqdzania 
bezpieczenstwem w Zarzqdzaniu Ruchem Lotniczym. 




