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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014

z dnia 12 lutego 2014 r.

ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne 
dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 

Podstawy prawne



Zintegrowany System
Zarządzania
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W Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” wdrożono Zintegrowany 
System Zarządzania obejmujący:

• System Zarządzania Jakością (SZJ)

• System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)

• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy (SZBiHP)

• System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)

• System Zarządzania Ryzykiem (SZR)

• System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

• System Planu Ciągłości Zarządzania (BCMS)

Zintegrowany System Zarządzania



• Dyrektor Odpowiedzialny

(ang. Accoutable Manager)

• Kierownik Działu Zarządzania Bezpieczeństwem

(ang. Safety Manager)

• Dyrektor Biura Operacyjnego Portu

• Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych

• Dyrektor Biura Technicznego

• Kierownik Działu Monitorowania Zgodności

(ang. Compliance Monitoring Manager)

Personel funkcyjny SMS Lotniska Chopina w Warszawie
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Centralna Rada ds.

Przeglądów Bezpieczeństwa

(ang. Safety Review Board).
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• Zapewnia odpowiednie środki w celu osiągnięcia ustalonej
skuteczności działań w zakresie bezpieczeństwa i stale promuje
politykę bezpieczeństwa wśród wszystkich pracowników.

• Monitoruje działania w zakresie bezpieczeństwa w stosunku do
polityki i celów bezpieczeństwa.

• Weryfikuje, czy wszelkie działania z zakresu bezpieczeństwa są
podejmowane w odpowiednim czasie.

• Ocenia skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem
w organizacji.

Rada zwoływana jest przez Dyrektora Odpowiedzialnego nie rzadziej
niż 1 razy w roku.

Zadania SRB
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Dyrektor Odpowiedzialny – Przewodniczący

Członkowie:

Szefowie następujących obszarów funkcjonalnych:
− operacyjnego;
− technicznego;
− handlowego;
− finansowego;
− inwestycyjnego;
− administracyjnego;
− personalnego;
− bezpieczeństwa (safety);
− ochrony (security).

Skład SRB
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Stały Zespół ds. 
Bezpieczeństwa Operacji 

Lotniskowych
i Badania Zdarzeń Lotniczych

(ang. Safety Action Group)
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W ramach Zespołu działają trzy Podzespoły:

a) Podzespół ds. Bezpieczeństwa na Drogach Startowych
(ang. Runway Safety Team - RST);

b) Podzespół ds. Bezpieczeństwa na Płytach Postojowych
(ang. Apron Safety Team – AST);

c) Podzespół ds. Bezpieczeństwa w Otoczeniu Lotniska
(ang. Surroundings Safety Team – SST).

Stały Zespół ds. Bezpieczeństwa Operacji Lotniskowych
i Badania Zdarzeń Lotniczych
(ang. Safety Action Group)
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a) monitorowanie bezpieczeństwa operacyjnego;

b) określenie przyczyn i okoliczności zdarzenia, w szczególności zlecanego
Zarządzającemu Lotniskiem do zbadania przez Państwową Komisję
Badania Wypadków Lotniczych;

c) analiza i wdrażanie wytycznych Państwowej Komisji Badania Wypadków
Lotniczych przekazywanych w raporcie z badania zdarzeń na Lotnisku
Chopina w Warszawie;

d) opracowanie zaleceń profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu
zdarzeń, z uwzględnieniem zaleceń ULC, EASA, ICAO i monitorowanie ich
skuteczności realizacji;

e) współpraca z PAŻP, przewoźnikami, AON i innymi podmiotami w zakresie
badania zaistniałych zdarzeń oraz zapobiegania ich powstawaniu i
wdrażanie działań profilaktycznych;

Zadaniem Zespołu jest m.in.:



14

f) prezentowanie wyników prac Zespołu na forum wewnętrznym i
zewnętrznym, w tym na Radzie ds. Przeglądów Bezpieczeństwa;

g) prowadzenie bazy danych zdarzeń wraz z informacją o statusie
fazy badawczej i monitoring wdrażania zaleceń profilaktycznych;

h) gromadzenie materiałów i dokumentacji dotyczących badanych
zdarzeń;

i) ograniczanie zagrożeń FOD na Lotnisku Chopina w Warszawie
poprzez m.in. analizę zdarzeń z udziałem FOD, przegląd i analizę
skuteczności podejmowanych działań, przegląd i proponowanie
aktualizacji procedur w tym zakresie.

Zadaniem Zespołu jest m.in.:
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Zadaniem Podzespołów jest badanie wszelkich niebezpiecznych zdarzeń w
obszarze ich działania, wydawanie zaleceń profilaktycznych zapobiegających
wystąpieniu tego typu zdarzeń w przyszłości i monitorowanie ich realizacji.

W pracach Zespołu badającego określone zdarzenie nie może uczestniczyć
osoba, która w jakimkolwiek charakterze uczestniczyła w badanym zdarzeniu,
nadzorowała proces, podczas którego badane zdarzenie nastąpiło i/lub mogła
mieć wpływ na jego zaistnienie i/lub przebieg.

Zespół kieruje zalecenia profilaktyczne do zainteresowanych w formie
pisemnej, z prośbą o ich realizację i przekazanie informacji zwrotnej o
wykonaniu oraz ich skuteczności.

Zadaniem Stałego Zespołu jest składanie raportów Radzie ds. Przeglądów
Bezpieczeństwa i przyjmowanie od niej strategicznych kierunków działania.

Podzespoły
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Komitet Bezpieczeństwa
Lotniska Chopina w 

Warszawie
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Celem powołania i działania Komitetu jest utworzenie odpowiednio
szerokiego i interdyscyplinarnego forum do omawiania zagadnień
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych na
Lotnisku Chopina.

Komitet Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie
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Do merytorycznego zakresu zadań Komitetu Bezpieczeństwa należy w
szczególności formułowanie wniosków i rekomendacji w odniesieniu do:

a) wyników identyfikacji potencjalnych zagrożeń i analiz ryzyka;

b) adekwatności, skuteczności i efektywności działań podjętych w związku z
zaistniałymi zdarzeniami lotniczymi;

c) raportów z wewnętrznych audytów bezpieczeństwa;

d) harmonizacji planów, procedur i działań dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa pomiędzy Zarządzającym Lotniskiem Chopina, a służbami
państwowymi i podmiotami zewnętrznymi, których przedstawiciele są
członkami Komitetu;

e) założeń i celów „polityki bezpieczeństwa” i „kultury bezpieczeństwa”;

f) promocji „kultury bezpieczeństwa”.

Komitet Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie
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Komitet w swoich pracach uwzględnia w szczególności aspekty związane z:

a) inicjowaniem i podejmowaniem działań mających na celu zwiększenie
świadomości bezpieczeństwa,

b) inicjowaniem i podejmowaniem właściwych działań zapobiegawczych,
korygujących i doskonalących, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa;

c) oceną przebiegu i skutków realizacji działań zapobiegawczych,
korygujących i doskonalących;

d) planowaniem i realizacją rozbudowy Lotniska Chopina w Warszawie lub
prac remontowych;

e) procesami i procedurami utrzymania infrastruktury na Lotnisku Chopina w
Warszawie w letnim i zimowym sezonie eksploatacyjnym;

Komitet Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie



20

Komitet w swoich pracach uwzględnia w szczególności aspekty związane z:

f) zaistniałymi zdarzeniami lotniczymi lub innymi niebezpiecznymi
zidentyfikowanymi w obszarze pola ruchu naziemnego;

g) udostępnianiem innym podmiotom wiedzy o działaniach podejmowanych
przez zarządzającego Lotniskiem Chopina w zakresie SMS oraz stałej
wymiany informacji między stronami zainteresowanymi;

h) koordynacją i harmonizacją procedur zarządzania kryzysowego
przewoźników lotniczych i agentów obsługi naziemnej z procedurami
zarządzającego.

Komitet Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie



21

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele:
• Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”
• Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
• Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.;
• Jednostki wojskowej 4198;
• WELCOME Airport Services Sp. z o.o.;
• LS Airport Services S.A.;
• Baltic Ground Services PL. Sp. z o.o.;
• Petrolot Sp. z o.o.;
• LOTOS AIR BP Polska Sp. z o.o.;
• LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.;
• Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie im. Gen. Bryg. Waleriana 

czumy;
• Urzędu Celnego III „Port Lotniczy” w Warszawie;
• Airlines Operator Committee (AOC) Warsaw;
• Innych podmiotów prowadzących działalność na Lotnisku Chopina w 

Warszawie.

Komitet Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie



22

Polityka bezpieczeństwa
Lotniska Chopina 

w Warszawie
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Wskaźniki bezpieczeństwa
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W celu redukcji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na Lotnisku
Chopina w Warszawie wprowadza się miejscowe programy zmniejszania
zagrożeń, takich jak:

a) Nieuprawnione wtargnięcia na drogi startowe (ang. Runway Incursion –
RI);

b) Kolizje statków powietrznych ptakami;
c) Kolizje statków powietrznych ze zwierzętami;
d) Kontrola i zmniejszanie zagrożeń ze strony FOD;
e) Wypadnięcie statku powietrznego z drogi startowej (ang. Runway

Excursion – RE).

Na podstawie danych statystycznych szacuje się wskaźniki efektywności.

Kluczowe wskaźniki efektywności
KPI (ang.: key performance indicators).
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a) zapewnienie właściwego i czytelnego oznakowania poziomego, świateł
nawigacyjnych oraz znaków pionowych pola manewrowego lotniska poprzez
regularne kontrole stanu technicznego oznakowania;

b) przegląd systemów takich jak Advanced-Surface Movement Guidance and
Control Systems (A-SMGCS), Runway Status Lights, pod kątem ewentualnego
wdrożenia;

c) monitorowanie łączności pomiędzy kierowcami pojazdów poruszających się
w obszarze pola manewrowego lotniska z kontrolerem ruchu lotniczego, ze
szczególnym uwzględnieniem stosowania prawidłowej frazeologii;

d) wprowadzanie ograniczeń dostępu do pola manewrowego lotniska poprzez
redukcję liczby wydawanych zezwoleń na poruszanie się po polu
manewrowym;

Działania zmniejszające zagrożenia wystąpienia wtargnięć
na drogi startowe to m. in.:
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e) doskonalenie, publikacja i dystrybucja mapy miejsc szczególnie
niebezpiecznych na lotnisku (mapa HOT SPOT);

f) wykonywanie dodatkowego oznakowania poziomego i/lub znaków
pionowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych;

g) doskonalenie metod zgłaszania zdarzeń w obszarze pola manewrowego;

h) promowanie i dystrybucja map przedstawiających aktualną dostępność
poszczególnych części PRN wśród użytkowników lotniska.

Działania zmniejszające zagrożenia wystąpienia wtargnięć
na drogi startowe to m. in.:
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Celem bezpieczeństwa jest utrzymanie średniej wartości wskaźnika na 
dotychczasowym poziomie, przy czym określa się:

Definicja poziomów

Poziom I stopnia (średnia wartość + odchylenie standardowe);
Poziom II stopnia (średnia wartość + 2 x odchylenie standardowe);
Poziom III stopnia (średnia wartość + 3 x odchylenie standardowe).

Aktywacja poziomów:

Poziom I przy trzykrotnym z rzędu przekroczeniu wskaźnika,
Poziom II przy dwukrotnym z rzędu przekroczeniu wskaźnika,
Poziom III przy jednorazowym przekroczeniu wskaźnika.

Cele bezpieczeństwa
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Zarządzanie zmianą
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Procedura jest stosowana w każdym przypadku, gdy

• zmiana dotyczy
• warunków wydania certyfikatu,
• podstawy certyfikacyjnej,
• wyposażenia lotniska, które może mieć wpływ na krytyczne pod 

względem bezpieczeństwa wyposażenie lotniska (np. sprzęt 
i infrastruktura)

• w sposób istotny może wpłynąć na elementy systemu zarządzania 
lotniskiem w tym dokumentację, strukturę organizacyjną, procedury, 
mechanizmy kontroli ryzyka, które nie są już skuteczne lub potrzebne z 
racji zmian w otoczeniu operacyjnym.

Procedura zarządzania zmianą:

• opis zakresu zmiany,
• plan wdrożenia,
• harmonogram wdrożenia.

Zarządzanie zmianą
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• Kierownik Działu Monitorowania Zgodności (Compliance Monitoring
Manager – CMM) dokonuje analizy otrzymanych materiałów oraz wydaje
opinię czy proponowana zmiana jest zgodna z obowiązującymi
przepisami/wymaganiami.

• Po pozytywnej decyzji CMM kontynuowany jest proces wdrożenia zmiany
oraz przygotowanie Raportu Wdrożenia.

• Jeżeli zmiana wymaga decyzji ULC to podejmowane są działania w celu
uzyskania takiej decyzji.

• Wdrożenie zmiany.

• Przekazanie informacji (wraz z planami postępowania z ryzykiem)
wszystkim zainteresowanym stronom oraz formalnego poinformowania
Prezesa ULC o wdrożeniu zmiany.

Zarządzanie zmianą
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a) archiwizować wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowej zmiany;

b) przeprowadzić audyt, którego celem powinna być ocena stopnia wdrożenia
i adekwatności wprowadzonej zmiany;

c) w ramach bieżącego nadzoru i inspekcji operacyjnych należy zwrócić
szczególną uwagę na zakres i obszar, których dotyczyła wprowadzona zmiana.

Po wprowadzeniu zmiany zaleca się:



System raportowania
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Zgłoszenie

Raporty funkcjonujące w ramach Organizacji
oraz obowiązkowy system zgłoszeń

Dekretacja

Obowiązkowy system raportowania
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Ustawa Prawo Lotnicze, Rozdział 3, Art. 
134. 1.

W celu zapobiegania wypadkom i incydentom 
lotniczym komisje, o których mowa w art. 17 
oraz art. 140, prowadzą badania okoliczności i 
przyczyn zaistniałych wypadków i incydentów 

lotniczych.

Komisje nie orzekają co do winy i 
odpowiedzialności.

Badanie zdarzeń lotniczych



• Skrzynki SMS

• Adres e-mail do zgłoszeń (sms@polish-airports.com)

• Fax zgłoszeniowy

• Formularz on-line na stronie Intranet

Dobrowolny – anonimowy system zgłoszeń w ramach SMS

mailto:sms@polish-airports.com


Planowanie działań w sytuacji 
zagrożenia
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Koordynacja PDSZ z organizacjami współpracującymi zapewniana jest
poprzez:

1) Uzgadnianie PDSZ z pomiotami bezpośrednio współdziałającymi i
wydzielającymi siły i środki;

2) Wymianę informacji na forum Komitetu ds. Bezpieczeństwa, AOC lub w
kontaktach dwustronnych, w szczególności z przewoźnikami lotniczymi,
agentami obsługi naziemnej nt. procedur i zasobów wydzielonych do
reagowania w sytuacjach zagrożenia. Za przekazywanie informacji
odpowiedzialny jest Kierownik ds. Bezpieczeństwa;

3) Wspólne ćwiczenia, testy, symulacje, o których informuje uczestników
komórka organizująca ćwiczenia. Wyniki ćwiczeń przekazywane są do
Kierownika ds. Bezpieczeństwa i podlegają stosownym analizom w
zakresie ryzyka.

Plan Działania w Sytuacji Zagrożenia na Lotnisku Chopina w
Warszawie (PDSZ-EPWA).



Plan Działania w Sytuacji Zagrożenia na Lotnisku Chopina w
Warszawie (PDSZ-EPWA).



Szkolenia SMS
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Rodzaje szkoleń w zakresie SMS realizowane przez Zarządzającego
Lotniskiem:

a) Szkolenie z Zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem dla Kadry Kierowniczej
Wyższego Szczebla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

b) Szkolenie z Zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem dla Kadry Kierowniczej
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

c) Szkolenie z Zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem dla Personelu
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

Szkolenia SMS
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• Za realizację i nadzór nad szkoleniami z zakresu SMS odpowiada Dział
Szkolenia Służb Lotniskowych i Ochrony.

• Za merytoryczną zawartość szkoleń w zakresie SMS odpowiada Safety
Manager.

• Raz do roku realizowany jest przegląd w zakresie adekwatności programu
szkoleń SMS w stosunku do obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu
zarządzania bezpieczeństwem;

• Przegląd szkoleń dokonywany jest szczególnie po zmianach dotyczących
funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym w
szczególności związanych ze zmianą Polityki Bezpieczeństwa i/lub
Dyrektora Odpowiedzialnego.

Szkolenia SMS



Szkolenia metodą e-learning



Komunikacja w sprawach 
bezpieczeństwa
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• pracownicy czerpią korzyści z nabytych doświadczeń,

• rozumieją system zarządzania bezpieczeństwem:
• dlaczego wprowadzane są procedury zarządzania bezpieczeństwem,
• co oznacza zarządzanie bezpieczeństwem,
• dlaczego podejmowane są konkretne działania.

Metody promocji bezpieczeństwa zapewniają, że:



W ramach stałej promocji kultury bezpieczeństwa prowadzona jest witryna
intranetowa, składająca się z 4 paneli tematycznych:

a) System Zarządzania Bezpieczeństwem zawierający w szczególności ogólne
informacje o systemie oraz Politykę Bezpieczeństwa;

b) Zgłaszanie zdarzeń zawiera opis obowiązkowego
i dobrowolnego/anonimowego systemu zgłaszania zdarzeń, lotniskowy
formularz zgłaszania zdarzeń, mapa lokalizacji skrzynek SMS, podstawy
prawne, formularz zgłoszeń PKBWL oraz przykładowe zgłoszenia na
Lotnisku Chopina w Warszawie;

c) Badanie zdarzeń przedstawia informacje o Podzespołach badających
zdarzenia w ramach Stałego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Operacji
Lotniskowych i Badania Zdarzeń Lotniczych na Lotnisku Chopina
w Warszawie;

d) Promowanie bezpieczeństwa – wszystkie Biuletyny Bezpieczeństwa
wydane przez Zarządzającego i polecane strony dotyczące
bezpieczeństwa.

Witryna intranetowa



Witryna intranetowa



Biuletyny Bezpieczeństwa




