POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo jest priorytetem we wszystkich działaniach
Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wywiera
największy wpływ na realizację postawionych zadań
z zachowaniem
najwyższego, możliwego do osiągnięcia
poziomu bezpieczeństwa lotów poprzez proaktywne działania
w ramach zarządzania systemem bezpieczeństwa lotów (SBL).
Operacje lotnicze są realizowane z zachowaniem polityki
bezpieczeństwa i odpowiadają narodowym i międzynarodowym
normom.

Dowódca, kadra kierownicza, i wszyscy żołnierze oraz pracownicy BLMW
są odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i zapewnienie, że
wszelkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa są przestrzegane i stosowane.
Przedstawioną politykę bezpieczeństwa realizujemy przez:
 zapewnienie warunków bezpiecznej realizacji zadań lotniczych;
 zaangażowanie dowództwa BLMW w zarządzanie bezpieczeństwem;
 obniżenie ryzyka wykonywania zadań lotniczych do rozsądnego poziomu,
który gwarantuje ich bezpieczne wykonywanie;
 rozwijanie i upowszechnianie kultury bezpieczeństwa we wszystkich
realizowanych zadaniach, promowanie znaczenia i wartości efektywnego
zarządzania bezpieczeństwem;
 zagwarantowanie, że BLMW posiada dobrze przygotowany i przeszkolony
personel kierowniczy, aby wprowadzić i realizować strategię i politykę
bezpieczeństwa;
 prowadzenie przeglądów stanu bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem oraz
zapewnienie podjęcia stosownych działań naprawczych;
 zapewnienie,
że
stosowanie
skutecznego
systemu
zarządzania
bezpieczeństwem w BLMW jest integralną częścią działalności lotniczej,
a naszym celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu standardów
bezpieczeństwa;
 bezwzględne egzekwowanie od personelu lotniczego przestrzegania
przepisów lotniczych, dyscypliny na ziemi i w trakcie realizacji zadań
w powietrzu;
 nieakceptowanie świadomych naruszeń przepisów, procedur oraz działań
wynikłych z rażącego zaniedbania;
 stwarzanie pozytywnej atmosfery bezpieczeństwa lotów oraz stosowanie
zasad kultury sprawiedliwego traktowania;
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 respektowanie poufności dobrowolnego systemu zgłaszania zagrożeń
bezpieczeństwa lotów;
 poddawanie wnikliwej analizie przyczyn zdarzeń lotniczych oraz określanie
propozycji działań profilaktycznych;
 analizowanie niesprawności statków powietrznych celem minimalizowania
zagrożeń bezpieczeństwa lotów z przyczyn technicznych;
 prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa lotów,
z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki eksploatowanych statków powietrznych;
 prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem SBL;
 dokonywanie w cyklu rocznym przeglądu zarządzania SBL na podstawie
wyników przeprowadzonych audytów i kontroli.
Priorytety i cele bezpieczeństwa
Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
Głównym celem bezpieczeństwa Brygady Lotnictwa MW jest zapobieganie
wypadkom lotniczym poprzez identyfikację zagrożeń i ryzyk(działania
proaktywne), które mogą mieć wpływ na organizację, w taki sposób, żeby
można było zastosować odpowiednie środki ograniczające ryzyko do tak
niskiego poziomu, jak to jest rozsądnie możliwe (ALARP –as
lowsareasonablypracticable).
Ponadto:
 bezwzględne przestrzeganie przez personel lotniczy przepisów lotniczych
i dyscypliny na ziemi i w trakcie realizacji zadań w powietrzu;
 prowadzenie działalności profilaktycznej,której celem jest zmniejszenie ryzyka
związanego z realizacją zadań lotniczych, a szczególnie udziału czynnika
ludzkiego w zdarzeniach lotniczych;
 stwarzanie pozytywnej atmosfery bezpieczeństwa lotów poprzez zachęcanie
do zgłaszania zdarzeń bądź informacji mających wpływ na bezpieczeństwo
lotów przy jednoczesnym określeniu granicy pomiędzy zachowaniem
dopuszczalnym, a zachowaniem nie do zaakceptowania.
Realizacja polityki bezpieczeństwa jest priorytetowym celem personelu BLMW.
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