Przedsiębiorstwo Państwowe „Pory Lotnicze”
„PoIish Airports” State Enterprise

Zarządzenie nr ii
z dnia 04 .02.2016 r.
Naczelnego Dyrektora
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

w sprawie wprowadzenia w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” dokumentów
pn.: „Polityka Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie” i „Zgłaszanie zdarzeń na
Lotnisku Chopina w Warszawie”.

Wprowadzam do użytku i stosowania w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”
dokumenty pn.: „Polityka Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie” i „Zgłaszanie
zdarzeń na Lotnisku Chopina w Warszawie”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki Wigury 1, OO-906 Warszawa, Polska,
NIP; 525-000-02-39, KRS 0000008194, Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
tel.; +48 22 650 11 11, fax:+48 22 846 11 95
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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
LOTNISKA CHOPINA w WARSZAWIE

Jako Kierownik Odpowiedzialny wraz z całą kadrą kierowniczą dokładam wszelkich starań,
aby zapewnić najwyższe, możliwe do osiągnięcia standardy bezpieczeństwa. Służy temu,
jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem, monitorowanie stanu bezpieczeństwa
operacji na Lotnisku Chopina w Warszawie.
Polityka Bezpieczeństwa, którą chcemy promować i wypełniać każdego dnia na Lotnisku
Chopina w Warszawie, w trosce o bezpieczeństwo ludzi, sprzętu, infrastruktury i każdej
operacji, realizowana jest w szczególności poprzez:
* traktowanie bezpieczeństwa na lotnisku jako najwyższego priorytetu codziennej
działalności tak, aby kwestie biznesowe, społeczne oraz środowiskowe były
efektywnie realizowane, zapewniając rozwój Lotniska Chopina;
* zaangażowanie od najwyższego do najniższego szczebla kadry kierowniczej
w naszej organizacji, która ponosi indywidualną odpowiedzialność za zapewnianie
bezpieczeństwa w zarządzanych przez siebie obszarach;
* zapewnienie zasobów (finansowych, ludzkich, szkoleniowych, sprzętowych)
właściwych do osiągania określonych celów bezpieczeństwa;
* odpowiednie adresowanie informacji o celach bezpieczeństwa w naszej organizacji;
* ustanowienie odpowiedniej struktury organizacyjnej wraz z jednoznacznym
przypisaniem obowiązków, odpowiedzialności i kompetencji w dziedzinie
bezpieczeństwa na każdym szczeblu organizacji Zarządzającego;
* uwzględnianie celów bezpieczeństwa przy tworzeniu procedur operacyjnych;
* nadawanie właściwych kompetencji, motywacji i świadomości bezpieczeństwa
wszystkim pracownikom, na każdym szczeblu organizacji m.in. poprzez szkolenia
i promocje bezpieczeństwa;
* sprawowanie skutecznego nadzoru nad zewnętrznymi dostawcami wyrobów i usług,
w aspekcie spełniania określonych standardów bezpieczeństwa;
* utrzymywanie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz jego
ciągłą aktualizację w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami;
* zapewnienie możliwości raportowania zdarzeń, wypadków i potencjalnych zagrożeń
bez wyciągania konsekwencji (kultura sprawiedliwego traktowania Just Culture);
* dokonywanie przeglądów stanu bezpieczeństwa, założeń i celów oraz podejmowanie
odpowiednich działań korygujących.
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ZGŁASZANIE ZDARZEŃ
na LOTNISKU CHOPINA w WARSZAWIE
Zgłaszanie incydentów, wypadków i błędów jest jednym z najważniejszych elementów
działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacje o zagrożeniach pozwalają
zidentyfikować obszary wymagające poprawy, podjąć działania naprawcze i zapewnić
utrzymanie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
.

Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy informował o zauważeniu zdarzenia
zagrażającego bezpieczeństwu.
Swoje spostrzeżenia można zgłaszać w ramach obowiązkowego systemu zgłaszania
zdarzeń (bezpośrednio do Dyżurnego Operacyjnego Portu tel. : +48 22 650 15 55), lub
chcąc zachować poufność danych osobowych, w ramach dobrowolnego systemu
zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa (za pośrednictwem skrzynek SMS, mailowo na
adres: sms©polish-airporls.com lub faxem nr +48 22 650 49 38).
Zapewniam, że za ujawnianie zagrożeń wobec zgłaszającego nie zostaną wyciągnięte żadne
konsekwencje. Dodatkowo wszyscy mogą być pewni, że w ramach dobrowolnego systemu
zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa dane osobowe oraz ujawnione informacje podlegają
zasadom całkowitej poufności. Nie oznacza to, że tolerowane będzie rażące zaniedbanie lub
umyślne naruszanie procedur operacyjnych, zasad i przepisów (np. poruszanie się pojazdem
pod wpływem alkoholu).
związane
zdarzenie
lub
zagrożenie
którzy
widzą
Proszę
wszystkich,
z bezpieczeństwem operacji na naszym lotnisku o przekazywanie takich informacji
(np. o uszkodzeniu samolotu, zderzeniu z ptakiem, innych kolizjach lub awariach, które mogą
wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu lotniczego) oraz jakichkolwiek uwag dotyczących
działalności lotniska.
Liczy się każda informacja, nawet pozornie drobna i nieistotna,
a jej ujawnienie może okazać się kluczowe dla bezpieczeństwa!
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