
 

                       

                                 BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA I AKTUALNOŚCI SALT Aviation Sp. z o.o. 
 

Numer  1/2017 – styczeŃ 2017 r. Strona 1 

 

KRONIKA SMS       NR 1/2017 

 
Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie 
Cywilnym - ogólnokrajowy dokument SMS  

 
W Salt Aviation Sp. z o.o. podstawowym dokumentem kojarzonym z SMS jest Podręcznik Zarządzania 

Bezpieczeństwem, w oparciu o który nasza firma wdrożyła i od kilku lat rozwija swój system zarządzania bezpieczeństwem.  
Na poziomie ogólnokrajowym mamy dokument pod nazwą Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie 

Cywilnym, wydany w II połowie zeszłego roku, który określa podstawowe standardy obowiązujące w obszarze zarządzania 
bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w naszym kraju. KPBwLC został opracowany przez Prezesa ULC a zatwierdzony przez Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa w sierpniu 2016 roku. Dokument jest zbiorem regulacji i działań dotyczących bezpieczeństwa, służących 
zarządzaniu bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym i zintegrowaniu działań podejmowanych na poziomie państwa w zakresie 
legislacji, polityki, celów w tym obszarze. KPBwLC nawiązuje również do promowania bezpieczeństwa oraz nadzoru nad systemami 
zarządzania bezpieczeństwem („SMS”) podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą. 

Treści i zapisy Programu oparte są na uregulowaniach prawnych ICAO, Unii Europejskiej oraz regulacjach krajowych. 
Obejmują koncepcję nadzoru polskich władz lotniczych nad bezpieczeństwem lotniczym i podejmowane w tym kierunku działania, 
głównie w sferze nadzoru nad lotnictwem cywilnym. W Programie znajdują się: 

- Polityka bezpieczeństwa, odnosząca się do całego kraju, sformułowana przez Prezesa ULC, 
- zapowiedź ustanowienia krajowych wskaźników bezpieczeństwa SPI oraz celów bezpieczeństwa, 
- określenia akceptowalnego poziomu wyników w zakresie bezpieczeństwa (ALoSP), 
- opis procesu badania wypadków lotniczych, 
- opis kompetencji organów państwa w zakresie lotnictwa cywilnego. 
- wymagania wobec systemu zarządzania bezpieczeństwem, który w Programie został nazwany „filarem KPBwLC”, 

bez którego nie ma możliwości zagwarantowania, iż sam Program jest efektywny. Należy przez to rozumieć, że Program opiera się na 
podstawach, którymi są wdrożone i działające w poszczególnych podmiotach lotniczych systemy SMS, stanowiące źródło danych i 
niezbędne punkty odniesienia dla spełniania standardów lotniczych i wymogów przepisów. 

Dowiadujemy się, że w Polsce trwa faza definiowania krajowych wskaźników bezpieczeństwa. Trwa proces 
opracowywania Krajowego Planu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, gdzie zostaną opublikowane i opisane wskaźniki SPI oraz 
poziomy alarmowe. Plan będzie załącznikiem do Programu. Organizacje lotnicze będą poddawane ocenie również na podstawie SPI, tak 
jak dotychczas były oceniane pod kątem innych kryteriów – w ramach tzw. Performance Based Oversight. 

Dla przypomnienia, źródłami informacji dla analiz i profilowania podmiotów pod kątem bezpieczeństwa są m.in.: 
raporty z kontroli i audytów, ilość i poziom niezgodności, ocena dokumentacji organizacji, informacje o zdarzeniach, zmiany 
wprowadzane w podmiotach, audyty wewnętrzne, wyniki bezpieczeństwa, itp. 

W Programie poruszone są również kwestie promowania bezpieczeństwa przez Urząd i podnoszenia świadomości w 
samym ULC, w środowisku lotniczym a nawet poza nim – we współpracy z innymi organami państwa. Chodzi o seminaria, konferencje, 
warsztaty, w których braliśmy i bierzemy udział. 

Podsumowując, Program jest dokumentem, który syntetyzuje zasady podejścia polskich władz lotniczych do 
zarządzania bezpieczeństwem. Zapoznanie się Programu pozwala na pogłębienie i uporządkowanie własnej wiedzy na ten temat, 
dlatego przeczytanie KPBwLC ma sens. Zachęcam. 
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Bez planówek i list wzlotów w ATO Salt 
 

Od 16 stycznia 2017 roku Instruktorzy ATO Salt Aviation nie muszą wypełniać dwóch papierowych dokumentów 
szkolenia: Planowej Tabeli Lotów i List lotów samolotów / śmigłowców, i to całkiem legalnie!  

Sprawa użyteczności planówek i list wzlotów była poruszona przez Zastępcę HT i FI, Marcina Szamborskiego oraz 
uzgodniona z audytorami ULC na ostatnim audycie w naszym ATO. Następnie została opracowana zmiana wewnętrzna do Instrukcji 
Szkolenia ATO, usuwająca z zestawu obowiązujących druków szkolenia wyżej wspomniane załączniki. Zmiana wewnętrzna, przesłana 
do ULC, nie została przez nadzór zakwestionowana, w związku z czym, zgodnie z naszą „Procedurą wprowadzania zmian nie 
wymagających wcześniejszego zatwierdzenia przez władze lotnicze - PWW” zmiana weszła w życie. I tak planówki i listy wzlotów 
przeszły do historii i … chyba nikt ich nie żałuje.  

Jednakże zwracamy uwagę, że nadal obowiązują ZLECENIA NA LOT w odniesieniu do szkolnych lotów nawigacyjnych 
po trasie i należy je wypełniać oraz archiwizować. 
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