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POROZUMIENIE W RAMACH PRZYSTĄPIENIA
DO FORUM WYMIANY DANYCH SMS

Roman Ożóg                                                                                   

Dyrektor                                                                                                       

Biura Zarządzania Bezpieczeństwem                                                  

w Lotnictwie Cywilnym



Uproszczony proces badania 
zdarzenia
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Operator

Zarządzający 
lotniskiem

ATM

PKBWL

1.Nr zdarzenia
2.Klasyfikacja:
- Wypadek
- Poważny 

Incydent
- Incydent

Badanie zdarzenia

PKBWL

Zdarzenie
CBZ

Raport
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Operator

Zarządzający 
lotniskiem

ATM

PKBWL

Zdarzenie
CBZ

Badanie zdarzenia

?

Badanie zdarzenia

Raport A

Raport B

Raport C
Raport 
PKBWL



GENEZA 

 Brak jednolitych uwarunkowań prawnych do 
wymiany danych dotyczących zdarzeń 
lotniczych. 

 Potrzeba wyjaśnienia okoliczności zdarzenia z 
udziałem uczestników z poza organizacji 
macierzystej

 Potrzeba przekazania i wdrożenia działań 
naprawczych i zapobiegających

 Doświadczenia/wnioski – interesujące dla 
innych podmiotów
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GENEZA 
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Urząd Lotnictwa Cywilnego od dłuższego czasu promuje między 
organizacjami lotniczymi taką roboczą wymianę danych 

dotyczących bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
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Pomysł ze strony środowiska !

Prace nad porozumieniem GRUPA ROBOCZA SMS

 20.02.2019  - I spotkanie -ULC

 26.06.2019  - II spotkanie –PAŻP

 03-04.10.2019 – III spotkanie –Port 
Lotniczy Olsztyn Mazury
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POROZUMIENIE -CEL

1. Współpraca między organizacjami w 
związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego 
– w tym w związku z koniecznością 
podejmowania efektywnych działań 
następczych;

2. Swobodna wymiana wiedzy i doświadczeń 
między podmiotami lotniczymi.

3. Zapewnienie, że udostępnione informacje 
służą tylko zapewnieniu i poprawie poziomu 
bezpieczeństwa, a nie ustaleniu winnego
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Kogo dotyczy?

 Operatorzy lotniczy
 Zarządzających lotniskami i lądowiskami
 ATM
 Ośrodki szkolenia 
 Organizacje Zarządzania CZdL -CAMO
 Organizacje obsługi technicznej –AMO
 Organizacje obsługi naziemnej
 Inne uczestniczące lub będące świadkiem 

w zdarzeniu
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Organizacje - zadania

 Ustanawia osobę lub grupę osób 
odpowiedzialnych za obszar badania 
zdarzeń lotniczych

 Wyznacza punkty kontaktowe dla innych 
organizacji

 Zapewnia szkolenia z badania zdarzeń 
lotniczych oraz przepisów ochrony 
danych osobowych

 Zapewnia wymianę informacji 
dotyczących zdarzenia lotniczego
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Organizacje - zadania

 Zapewnia ochronę osób zgłaszających 
lub występujących w zgłoszeniu

 Zapewnia wsparcie podczas badania (np. 
ekspertyza, spotkania ze świadkiem)

 Konsultacje projektu raportu z badania 
zdarzenia

 Zapewnia wdrożenie działań 
naprawczych w organizacji, a w 
przypadku nie podjęcia działań 
przedstawia uzasadnienie.
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Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 Prowadzi wykaz i aktualizuje grono 
Sygnatariuszy 
www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-
bezpieczenstwem/kultura-i-promocja-
bezpieczenstwa/forum-wymiany-danych-
sms

 Przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia naruszeń 
postanowień Porozumienia

 Pełni rolę arbitra w sprawach spornych

 Akceptuje i kontroluje działania naprawcze
przy deklaracji  ponownego przystąpienia do 
Porozumienia

http://www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/kultura-i-promocja-bezpieczenstwa/forum-wymiany-danych-sms
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Zasady ogólne

 Porozumienie dotyczy grona 
Sygnatariuszy

 Wymiana informacji z organizacją 
spoza grona Sygnatariuszy – na 
oddzielnych indywidualnych 
zasadach

 Możliwość przystąpienia do grona 
Sygnatariuszy w dowolnym 
momencie – kontakt 
lbb@ulc.gov.pl

mailto:lbb@ulc.gov.pl
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Korzyści

 efektywne badanie zdarzeń lotniczych
 oszczędność czasu i środków
 uwzględnienie większej liczby źródeł 

informacji i różnych punktów widzenia
 różne działania następcze (naprawczo-

zapobiegawcze) mogą być podejmowane 
przez najbardziej właściwe do tego 
podmioty

 podniesienie ogólnego poziomu 
bezpieczeństwa
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Porozumienie w ramach przystąpienia
do Forum Wymiany Danych SMS.

https://www.lpr.com.pl/pl/strona-glowna

