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W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zgodnie z przepisami prawa i standardami międzynarodowymi, został 
wprowadzony System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz System Zarządzania Ochroną (SecMS), oparty 
na poniższej Polityce Bezpieczeństwa: 

Celem nadrzędnym PAŻP, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności działalności operacyjnej, szkoleniowej 
dla służb żeglugi powietrznej oraz w ramach wykonywania operacji lotniczych, jest minimalizowanie w sposób 
praktycznie możliwy wpływu działalności PAŻP na powstawanie ryzyka wypadku lotniczego. Wobec zmian 
technologicznych i rozwoju branży lotniczej, ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych 
jest priorytetem PAŻP i jest nadrzędne nad innymi względami.

Bezpieczeństwo operacji lotniczych powstaje w codziennej praktyce, poprzez wykorzystanie wiedzy 
i doświadczenia wszystkich pracowników PAŻP, którzy są świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności. 
Kadra Kierownicza PAŻP jest odpowiedzialna za podejmowanie działań, których celem jest podnoszenie poziomu 
bezpieczeństwa i promowanie bezpieczeństwa wśród podległego personelu.

Informacje pozyskane w ramach funkcjonujących w PAŻP systemów raportowania mogą być wykorzystywane 
jedynie do podnoszenia świadomości i poprawy bezpieczeństwa lotniczego i nie będą służyły do orzekania 
o czyjejś winie lub odpowiedzialności. 

W PAŻP stosowana jest Polityka Sprawiedliwego Traktowania (Polityka Just Culture), w ramach której wskazane 
są zachowania niedopuszczalne oraz te, w zakresie których nie będą miały zastosowanie działania dyscyplinarne.

W imieniu Kierownictwa PAŻP zobowiązuję się do: 
–  działania na rzecz rozwijania i promowania kultury bezpieczeństwa, 
–  umacniania Kultury Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture), 
–  otwartej komunikacji we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem, 
–  aktywnego poszukiwania i stosowania standardów oraz najlepszych praktyk operacyjnych, 
–  zapewnienia odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji niniejszej Polityki, w szczególności do 

funkcjonowania procesów identyfikacji zagrożeń, analizy ryzyka i badania zdarzeń oraz monitoringu i promocji 
bezpieczeństwa w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), 

–  ciągłego rozwijania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w oparciu o obowiązujące prawo, 
aktualną wiedzę oraz najlepsze praktyki,

–  zapewnienia bezpieczeństwa osób, infrastruktury technicznej oraz cybernetycznego poprzez doskonalenie 
Systemu Zarzadzania Ochroną (SecMS),

–  podnoszenia świadomości personelu w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego,
–  dostosowywania zabezpieczeń i poziomu ochrony osób, infrastruktury technicznej oraz cyberprzestrzeni do 

standardów i najlepszych praktyk.
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Polityka Bezpieczeństwa PAŻP została wprowadzona Zarządzeniem nr 301 Prezesa PAŻP z dnia 27 listopada 2019 roku 


