
KIERUNKI ROZWOJU SMS w PAŻP

Prezentujący:

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RUCHU LOTNICZYM
dr inż. Mariusz KRZYŻANOWSKI



Zakres  prezentacji :

1) Wizja i misja PAŻP
2) Pojęcia Bezpieczeństwo 

operacyjne i System Zarządzania 
Bezpieczeństwem

3) Podstawowe wymagania prawne 
w zakresie SMS dla ANSP

4) SMS w PAŻP – stan obecny 
5) Kierunki rozwoju SMS - Model 

SMS wg CANSO



Misja:
Świadczenie wysokiej jakości służb żeglugi
powietrznej, korzystnych dla użytkowników
i przyjaznych dla środowiska.

Wizja:
Umocnienie pozycji PAŻP w Europie jako
konkurencyjnego ekonomicznie dostawcy
służb żeglugi powietrznej, oferującego
adekwatny poziom bezpieczeństwa i jakości
usług zgodnie z potrzebami użytkowników
przestrzeni powietrznej.



Obszary skuteczności działania zgodnie z programem 
Jednolitej Przestrzeni Europejskiej - SES II+

Bezpieczeństwo
Przepustowość
Efektywność kosztowa
Wpływ na środowisko



Bezpieczeństwo operacyjne
Personel, 
Procedury ,
Infrastruktura,
Środowisko operacyjne,
Przepisy.

Zarządzanie bezpieczeństwem

System Zarządzania Bezpieczeństwem
(SMS – Safety Management System)

Bezpieczeństwo operacyjne    
i Zarządzanie Bezpieczeństwem

Środowisko operacyjne

Personel Procedury

Infrastruktura

Środowisko 
operacyjne



Definicja SMS

SMS to systemowe podejście do
zarządzania bezpieczeństwem,
scalające niezbędne struktury
organizacyjne, rozdysponowanie
odpowiedzialności, strategiczne
sposoby postępowania (policies)
oraz procedury.

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



Podstawowe wymagania prawne –
poziom globalny i europejski



WE 216/2008 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego
2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady
91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE

UE 1035/2011 - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji z dnia 17 października 2011 r.
ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej
oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010

UE 1034/2011 - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i
służbach żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2010

UE 2017/373 - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji z dnia 1 marca 2017 r.
ustanawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie
ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania
ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr
482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE)
2016/1377 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 677/2011

Europejskie wymagania prawne 
dotyczące SMS



System zarządzania    a    System zarządzania 
bezpieczeństwem - zgodnie z wykładnią UE 2017/373

ATS.OR.200 System zarządzania bezpieczeństwem

Instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego
musi posiadać system zarządzania
bezpieczeństwem (ang. safety management
system,SMS), mogący stanowić integralną część
systemu zarządzania wymaganego zgodnie z
przepisami pkt ATM/ANS.OR.B.005



Wymagania w zakresie Zgłaszania zdarzeń  i 
Kultury sprawiedliwego traktowania (Just Culture) -
zgodnie z UE 376/2014

Artykuł 1  Cele
1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa
lotniczego poprzez zapewnienie zgłaszania, gromadzenia,
przechowywania, ochrony, wymiany, udostępniania i analizowania
odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa

cywilnego.

(34) W celu zapewnienia zaufania pracowników lub personelu

kontraktowego do systemu zgłaszania zdarzeń organizacji,

należy odpowiednio chronić informacje zawarte w zgłoszeniach

zdarzeń i nie należy ich wykorzystywać do celów innych niż

utrzymanie lub poprawa poziomu bezpieczeństwa lotniczego.

Wewnętrzne przepisy dotyczące zasady „just culture” przyjęte

przez organizacje zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny
przyczynić się w szczególności do osiągnięcia tego celu.
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Model SMS wg CANSO 

CANSO Standard of Excellence in SMS November 2015

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
Elementy: Rozwijanie pozytywnej i proaktywnej kultury bezpieczeństwa

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I CELE
Elementy:   

 Polityka bezpieczeństwa 

 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na poziomie organizacyjnym 

i indywidualnym

 Zgodność z międzynarodowymi obowiązkami

 Koordynacja planów awaryjnych 

 Dokumentacja SMS

ZARZĄDZANIE 

RYZYKIEM W

ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA

Elementy:   

 Proces 

zarządzania 

ryzykiem

OSIĄGANIE 

BEZPIECZEŃSTWA

Elementy:   

 Interfejsy 

bezpieczeństwa

 Bezpieczeństwo na 

etapie 

projektowania

 Zarządzanie 

ryzykiem 

dotyczącym  

przemęczenia

ZAPEWNIANIE 

BEZPIECZEŃSTWA

Elementy:   

 Monitorowanie i 

pomiar 

skuteczności 

bezpieczeństwa

 Zarządzanie zmianą

 Doskonalenie SMS

 Raportowanie i 

badanie zdarzeń

 Operacyjne 

przeglądy 

bezpieczeństwa i 

audyty SMS

PROMOCJA 

BEZPIECZEŃSTWA

Elementy:   

 Komunikacja 

bezpieczeństwa

 Edukacja i 

szkolenia



Zarządzenie Prezesa PAŻP w sprawie wprowadzenia
Polityki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej .

Zarządzenie Prezesa PAŻP w sprawie wprowadzenia
Polityki bezpieczeństwa PAŻP .

Zarządzenie Prezesa PAŻP w sprawie wprowadzenia
Podręcznika zarządzania bezpieczeństwem .



Model SMS – Element Polityka i cele



1. Polityka Bezpieczeństwa

2.Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem   Ruchu 
Lotniczego P-SMS

3. Zasady Kultury Sprawiedliwego Traktowania „Just 
Culture”

4. Procedury:
• PP-SMS-01 – Zgłaszanie zdarzeń
• PP-SMS-02- Badanie Zdarzeń ATM/CNS
• PP-SMS-04 - Ocena i analiza ryzyka incydentów i wypadków

lotniczych
• PP-SMS-05- Przeglądy bezpieczeństwa

Dokumentacja SMS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Model SMS – Element Polityka i cele



• Dotyczy personelu operacyjnego 
zgodnie  z rozporządzeniem                    
UE 376/2014

• Działa poprzez System ERKZ
(Elektroniczny Raport Kierownika
Zmiany) oraz formularz
zgłoszenia

Systemy zgłaszania zdarzeń (PP-SMS-01)

OBOWIĄZKOWY (MOR)
DOBROWOLNY (VOR)

Każdy Pracownik PAŻP jest uprawniony
do zgłoszenia każdego zdarzenia
ATM/CNS, w której składający meldunek
był zaangażowany lub której był
świadkiem, a którą uznał za rzeczywiste
lub potencjalne zagrożenie dla
bezpieczeństwa lotu lub możliwości
zapewnienia bezpiecznej usługi ATM
poprzez przesłanie e-mail na adres
bezpieczenstwo@pansa.pl

Badanie Zdarzeń ATM/CNS (PP-SMS-02)
•Badanie zdarzeń ATM/CNS, w tym nieprawidłowości w ruch lotniczym w ramach
wewnętrznych doskonalących działań PAŻP lub działań zleconych przez PKBWL.

•Informacja zwrotna o wynikach badania zdarzenia przekazywana jest z adresu 
pocztowego   safety.feedback@pansa.pl imiennie do zgłaszającego.

mailto:bezpieczenstwo@pansa.pl


•Obejmuje swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne PAŻP.

•Określanie sposobów postępowania dla opracowania oceny i
analizy bezpieczeństwa dla zmian wprowadzanych w systemie
zarządzania ruchem lotniczym, oraz nowych systemów ATM;

•Regulacja zasad powiadamiania ULC o planowanych zmianach w
systemie funkcjonalnym (powiadomienie o zmianie - nie później niż
na 2 miesiące przed planowaną datą wdrożenia zmiany wraz z
dołączeniem oceny i analizy bezpieczeństwa dla tej zmiany)

•Podejmowanie decyzji o zasadności przygotowania oceny i analizy
bezpieczeństwa dla danej zmiany w systemie (brak potrzeby
przygotowania analizy, analiza uproszczona lub pełna analiza).

Ocena i analiza ryzyka incydentów i wypadków lotniczych
(PP-SMS-04)



Analiza Zagrożeń 
Funkcjonalnych

(FHA)

Wstępna 
Systemowa 

Analiza  
Bezpieczeństwa

(PSSA)

Systemowa 
Analiza  

Bezpieczeństwa
(SSA)

Definicja 
systemu

Projektowanie

Implementacja, 
integracja, 

wdrożenie do 
pracy operacyjnej

Normalna praca 
/konserwacje i 

przeglądy

Wycofanie z 
użytku

Jak bezpieczny ma 
być system? 

Formułowane są 
cele 

bezpieczeństwa

Czy proponowana 
architektura 

systemu spełnia 
wymagania? 

Formułowane są 
wymagania 

bezpieczeństwa

Czy wprowadzona 
zmiana jest 
bezpieczna?

Zbieranie 
dowodów i 
informacji 
zwrotnych
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Proces oceny ryzyka dla zmian w systemach funkcjonalnych 

(Eurocontrol SAM)



• Przeglądy bezpieczeństwa (Safety Surveys) – Systematyczne analizy
prowadzone w celu zalecenia – o ile zostaną stwierdzone – usprawnień,
zapewnienia bezpieczeństwa bieżącej działalności oraz potwierdzenia
zgodności ze stosownymi częściami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem .

• Planowanie, przygotowywanie oraz przeprowadzanie przeglądów
bezpieczeństwa oraz wydawanie na ich podstawie rekomendacji
bezpieczeństwa mających na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych
zagrożeń i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
(SMS).

• Przeglądy bezpieczeństwa: okresowe (planowane) oraz celowe
(realizowane ad-hoc)

Przeglądy bezpieczeństwa (PP-SMS-05)



• Monitorowanie wskaźników SPI 
• Roczny Raport bezpieczeństwa 
• Kluczowe wskaźniki skuteczności w obszarze 

bezpieczeństwa   Safety KPI (zgodnie UE 390/2013):
 Efektywność zarządzania bezpieczeństwem SMS 

(Effectiveness of Safety - EoS)
 Wykorzystanie narzędzia RAT (Risk Analysis Tool)
 Podejmowanie działań w zakresie  „Just Culture”

W przygotowaniu wewnętrzna procedura 
PP-SMS-03 „Wskaźniki bezpieczeństwa”

Monitorowanie i pomiary stanu bezpieczeństwa 



Biuletyn Bezpieczeństwa PAŻP

 Promocja kultury sprawiedliwego traktowania;

 Podnoszenie świadomości z zakresu
funkcjonowania różnych obszarów lotnictwa
cywilnego;

 Promowanie dobrych praktyk;

 Dotychczas wydawany lokalnie, obecnie
rozszerzenie formuły publikacji biuletynu na
cały kraj.

Safety Lesson
 Przygotowywane są na podstawie wyników

badania danego zdarzenia;

 Dokument dystrybuowany jest do personelu
operacyjnego.

Promocja Bezpieczeństwa
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Zewnętrzne Interfejsy i Komunikacja Bezpieczeństwa jako 

kluczowe elementy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa  

CANSO Standard of Excellence in SMS November 2015

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
Elementy: Rozwijanie pozytywnej i proaktywnej kultury bezpieczeństwa

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I CELE
Elementy:   

 Polityka bezpieczeństwa 

 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na poziomie 

organizacyjnym i indywidualnym

 Zgodność z międzynarodowymi obowiązkami

 Koordynacja planów awaryjnych 

 Dokumentacja SMS

ZARZĄDZANIE 

RYZYKIEM W

ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA

Elementy:   

 Proces 

zarządzania 

ryzykiem

OSIĄGANIE 

BEZPIECZEŃSTWA

Elementy:   

 Interfejsy 

bezpieczeństwa

 Bezpieczeństwo 

na etapie 

projektowania

 Zarządzanie 

ryzykiem 

dotyczącym  

przemęczenia

ZAPEWNIANIE 

BEZPIECZEŃSTWA

Elementy:   

 Monitorowanie i 

pomiar 

skuteczności 

bezpieczeństwa

 Zarządzanie zmianą

 Doskonalenie SMS

 Raportowanie i 

badanie zdarzeń

 Operacyjne 

przeglądy 

bezpieczeństwa i 

audyty SMS

PROMOCJA 

BEZPIECZEŃSTWA

Elementy:   

 Komunikacja 

bezpieczeństwa

 Edukacja i 

szkolenia



Propozycja wymiany doświadczeń z zakresu 
SMS między różnymi organizacjami lotniczymi
na poziomie krajowym w celu rozwijania:
• świadomości  bezpieczeństwa, 
• działań proaktywnych we wspólnych 

obszarach ryzyka
• lepszego zrozumienia specyficznych 

uwarunkowań operacyjnych 
współpracujących podmiotów lotniczych.

Działania na przyszłość



Dziękuję za uwagę!

Prezentujący:

dr inż. Mariusz KRZYŻANOWSKI
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ruchu Lotniczym

mariusz.krzyzanowski@pansa.pl

mailto:mariusz.krzyzanowski@pansa.pl

