POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
AEROKLUBU ZIEMI LUBUSKIEJ
Bezpieczeostwo jest jedną z naszych podstawowych funkcji działania. Jesteśmy zaangażowani
w opracowywanie, wdrażanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie strategii oraz procesów w celu
zapewnienia, że wszystkie nasze działania lotnicze odbywad się będą zapewniając odpowiednie
ulokowanie posiadanych przez nas zasobów organizacyjnych. Funkcja ta ma na celu osiągnięcie
najwyższego poziomu bezpieczeostwa i spełnienia wymogów prawnych, w trakcie świadczenia przez
nas usług.
Na wszystkich poziomach zarządzania, wszyscy pracownicy oraz członkowie, są
odpowiedzialni za dostarczenie najwyższego poziomu bezpieczeostwa.
Jesteśmy zobowiązani do:
1. Wspierania zarządzania bezpieczeństwem poprzez zapewnienie wszelkich stosownych środków,
które będą prowadzić do powstania i utrzymywania kultury organizacyjnej tzw. Just Culture,
która sprzyja bezpiecznym praktykom, zachęca do skutecznego raportowania i komunikacji oraz
pomaga aktywnie zarządzać bezpieczeństwem,
2. Zapewnienia, że zarządzanie bezpieczeństwem jest podstawowym obowiązkiem wszystkich
kierowników, pracowników oraz członków,
3. Jasnego określenie wszystkim pracownikom oraz członkom ich odpowiedzialności za stan
bezpieczeństwa Aeroklubu Ziemi Lubuskiej i realizacji naszego systemu zarządzania
bezpieczeństwem.
4. Utworzenia i prowadzenia procesów identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem, w tym
systemu raportowania zagrożeń, w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń
bezpieczeństwa skutkami zagrożeń wynikających z naszej działalności lub czynności, aby
osiągnąć ciągłą poprawę naszych wyników w zakresie bezpieczeństwa,
5. Upewnienia się, że żadne działania nie zostaną podjęte w stosunku do pracownika lub członka,
który ujawnia zagrożenia dla bezpieczeństwa poprzez system raportowania zagrożeń, chyba że
takie ujawnienie wskazuje, ponad wszelką wątpliwość, rażące zaniedbanie, świadome lub
umyślne lekceważenie przepisów lub procedur,
6. Przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych oraz standardów,
7. Upewnienia się, że posiadamy wystarczająco wykwalifikowanych i przeszkolonych
pracowników, gotowych do wdrożenia strategii i procesów bezpieczeństwa,
8. Upewnienia się, że wszyscy pracownicy oraz członkowie mają zapewnione odpowiednie
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, odpowiednia do sprawowanych przez nich
funkcji i współmierne do ich umiejętności,
9. Stworzenie i mierzenie poziomu bezpieczeństwa za pomocą realistycznych wskaźników
efektywności bezpieczeństwa i celów w zakresie wyników bezpieczeństwa,
10. Stałego zwiększania poziomu bezpieczeństwa poprzez ciągłe monitorowanie i pomiar oraz
regularny przegląd i dostosowywanie założeń i celów bezpieczeństwa,
11. Upewnienia się, że systemy i usługi dostarczone z zewnątrz do obsługi naszych działań są zgodne
z naszymi normami bezpieczeństwa.
Zachęcam wszystkich pracowników oraz członków do korzystania z naszego Systemu
Zarządzania Bezpieczeostwem, aby dopomóc Aeroklubowi Ziemi Lubuskiej w uzyskaniu wiodącej
pozycji w zapewnieniu naszym klientom, członkom i pracownikom najwyższego poziomu
bezpieczeostwa.
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