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WSTĘPNIAK
Drodzy Pracownicy, Członkowie, Studenci Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W
Wasze ręce przekazuję pierwszy numer Biuletynu Bezpieczeostwa i Aktualności
Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Powstaje on, aby pomóc nam w wymianie
informacji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeostwa, jak również innych
istotnych bieżących tematów z życia Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
Biuletyn z założenia ma byd efektywnym narzędziem komunikacji
wspierającym pracę i działalnośd Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Zapraszam Was,
do uczestnictwa w jego redagowaniu poprzez przesyłanie na adres sms@azl.pl
własnych spostrzeżeo, tekstów, notek. Będzie publikowany nieregularnie w
miarę potrzeb i jako reakcja na pojawiające się tematy warte opisania.
Zamieszczany będzie na stronie www.azl.pl w zakładce Bezpieczeostwo, na
tablicy ściennej przy skrzynce przeznaczonej do składania raportów SMS w
budynku wyszkolenia, oraz rozsyłany do osób zainteresowanych, za pomocą
poczty elektronicznej – takie osoby proszę o zgłaszanie się do mnie osobiście
lub za pomocą e-mail: sms@azl.pl.

SMS – SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – SYSTEM ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEOSTWEM
Od dnia 8 kwietnia 2014r. Aeroklub Ziemi Lubuskiej wprowadza w
zakresie całej swojej działalności System Zarządzania Bezpieczeostwem – Safety
Management System, oparty na wymogach Aneksu 19 ICAO o tym samym
tytule.
Cały personel przeszedł w tym zakresie odpowiednie szkolenie, a
Członkowie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, odbyli szkolenie wstępne podczas
corocznej Konferencji BiHL, która odbyła się w Przylepie, 16.03.2014 r.

SYSTEM RAPORTOWANIA
System anonimowego lub poufnego raportowania umożliwia Kierownikowi ds.
Bezpieczeostwa pozyskiwanie dodatkowych informacji dotyczących
przygotowania i wykonania lotu. Analiza pozyskanych w ten sposób danych

pozwala określid trendy, wykryd nieprawidłowości i ocenid potencjalne
zagrożenie bezpieczeostwa operacji lotniczych.
Raport może składad każda osoba która zaobserwowała zdarzenie mające
wpływ na bezpieczeostwo lotnicze.
Przesyłanie powiadomieo jest dobrowolne.
Dyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej gwarantuje pełną anonimowośd
nadawcom. Dane osobowe nie będą nigdzie rejestrowane ani udostępniane.

ZASADY SYSTEMU RAPORTOWANIA
Dyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej wprowadza następujące kluczowe
zasady które są
uwzględnione przy ustalaniu anonimowego system
raportowania w ramach systemu zarządzania bezpieczeostwem:
1. Zaufanie – otrzymane informacje nie zostaną wykorzystane przeciwko
pracownikom/członkom/studentom Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
2. Bezsankcyjność - osoba zgłaszająca jest zabezpieczona przed sankcjami
prawnymi, administracyjnymi lub dyscyplinarnymi, z wyjątkiem przypadku
rażącego niedbalstwa, działalności przestępczej lub z góry powziętym
zamiarem.
3. Poufności – system anonimowego raportowania jest oparty na poufnych
zgłoszeniach. Osoba zgłaszająca incydent ma pewnośd, że jej tożsamośd i
inne informacje, które mogą byd używane do jej identyfikacji nie zostaną
ujawnione.
4. Łatwość raportowania - Złożenie raportu jest tak proste jak to tylko
możliwe dla raportującego. Formularze sprawozdawcze są łatwo dostępne
dla każdego, kto chce złożyd raport.

