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Zarządzanie ryzykiem dotyczącym 
bezpieczeństwa

Zarządzanie ryzykiem
jest jednym z czterech komponentów wymaganych dla wdrożenia 

i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.

!Cel zarządzania ryzykiem – zapewnienie bezpieczeństwa!
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Identyfikacja zagrożeń Ocena i obniżanie poziomu ryzyka 
dotyczącego bezpieczeństwa



Czym jest zagrożenie?

Zagrożenie 

Stan lub obiekt, który potencjalnie może spowodować lub
przyczynić się do wystąpienia incydentu lub wypadku statku
powietrznego.

W lotnictwie zagrożenie można uznać za uśpiony potencjał
szkód, który jest obecny w takiej czy innej formie w systemie
lub w jego otoczeniu. Ten potencjał szkód może występować
w różnych formach, na przykład: jako stan naturalny
(np. teren) lub stan techniczny (np. oznakowanie poziome
drogi startowej).

Zagrożenia są i będą 
nieodłączną częścią działalności lotniczej

(i nie tylko…)
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Identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń stanowi pierwszy krok w procesie
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa. Poprzedza ona ocenę
ryzyka bezpieczeństwa i wymaga jasnego zrozumienia
zagrożeń i związanych z nimi konsekwencji.

Identyfikacja zagrożeń opiera się na zebranych,
z wykorzystaniem kombinacji metod reaktywnych,
proaktywnych i przewidujących, danych dotyczących
bezpieczeństwa.

Identyfikacja zagrożeń koncentruje się na warunkach lub
obiektach, które mogą spowodować lub przyczynić się do
niebezpiecznej eksploatacji statku powietrznego lub sprzętu,
produktów i usług związanych z bezpieczeństwem lotniczym.
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Najczęściej popełniane błędy przy 
identyfikacji zagrożeń i ich ocenie
 Mylenie zagrożeń z ich konsekwencjami.

 Brak ujęcia kompleksowego, odniesienia do działania systemu i jego powiązań.

 Brak zaangażowania w identyfikację zagrożeń osób z praktyczną wiedzą o analizowanym systemie
/ procesie.

 Pominięcie zagrożeń dających skutki odległe w czasie.

 Dostosowywanie wyników identyfikacji zagrożeń do zakładanych oczekiwań.

 Szablonowe podejście do identyfikacji zagrożeń.

 Brak skoordynowania procesu identyfikacji zagrożeń ze stronami trzecimi / zaangażowanymi
w analizowany proces / system.
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Najczęściej popełniane błędy przy 
identyfikacji zagrożeń i ich ocenie
 Instynktowne / zamierzone pomijanie zagrożeń;

 Instynktowne / zamierzone zaniżanie poziomu ryzyka;

 Instynktowne / zamierzone zawyżanie ryzyka;

 Niewłaściwy dobór strategii obniżającej ryzyko;

 Powielanie strategii obniżających ryzyko działających na ten sam element ryzyka;

 Planowanie niemożliwych do wdrożenia strategii obniżających ryzyko;

 Brak przypisania terminów wdrożenia / odpowiedzialności za wdrożenie strategii obniżających
ryzyko;

 Niejasna / niezrozumiała / niejednoznaczna strategia obniżająca ryzyko.
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Skutki błędów popełnianych przy 
identyfikacji i ocenie zagrożeń
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Funkcjonowanie systemu z utajonymi
/ niezidentyfikowanymi zagrożeniami.

Nieskuteczne strategie zarządzania ryzykiem.

Zachowanie pozorowanego stanu bezpieczeństwa.

Zdarzenia

Incydenty

WYPADKI



Metody i źródła identyfikacji zagrożeń

Proaktywna (proactive) - obejmuje analizę sytuacji
aktualnych. Jest zadaniem pierwszorzędnym funkcji zapewniania
bezpieczeństwa, wraz z jej audytami, ocenami, raportami
pracowników oraz związanymi z tym analizami i procesami
oceniania. Obejmuje ona aktywne poszukiwanie zagrożeń w
ramach istniejących procesów;

Przewidująca (predictive) -obejmuje analizę stosowanych
procedur / planowanych zmian w procedurach oraz istniejących
/ planowanych praktyk, które mogą mieć nieprzewidywalne
konsekwencje dla bezpieczeństwa.
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Dobrowolny system zgłaszania

Informacje przekazywane według podległości służbowej;

Audyty / inspekcje / przeglądy

Analizy trendu

Raporty z przebiegu dyżurów

Burza mózgów / oceny eksperckie / oceny bezpieczeństwa

Proces szkoleniowy, informacje zwrotne ze szkoleń

Wymiana informacji pomiędzy lotniskami / organizacjami

ogólnodostępne analizy bezpieczeństwa ICAO, EASA, ACI i innych 
organizacji krajowych i międzynarodowych

Krajowe i międzynarodowe wytyczne dla bezpieczeństwa 
(np. Biuletyny Bezpieczeństwa EASA)

Polega na określeniu wszystkich 
racjonalnych zagrożeń, z jakimi związane 

jest funkcjonowanie analizowanego 
systemu oraz te, które mogą towarzyszyć 

wdrażaniu zmian w jego zakresie.



Metody i źródła identyfikacji zagrożeń

Reaktywna (reactive) - obejmuje analizę zdarzeń
lub ich skutków. Zagrożenia są identyfikowane
poprzez analizę / badanie zdarzeń dotyczących
bezpieczeństwa. Incydenty i wypadki mogą być użyte
do określenia zagrożeń zarówno tych, które
przyczyniły się do zdarzenia, jak i tych pozostających
w uśpieniu.
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Wyniki analiz / badania zdarzeń

Obowiązkowy system zgłaszania

Raporty o wypadkach w kraju i za granicą

Określenie najbardziej prawdopodobnego rodzaju 
wypadku, w który mogło przerodzić się zdarzenie 
będące przedmiotem oceny (tzw. kluczowy obszar 

ryzyka, jak na następnym slajdzie)



Ocena bezpieczeństwa 
„przed zdarzeniem”
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Krok 1: 
Opracowanie kompletnego opisu systemu podlegającego analizie 
uwzględniając środowisko, w jakim system funkcjonuje;

Krok 2:
Identyfikacja zagrożeń;

Krok 3:
Oszacowanie konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z zagrożenia;

Krok 4:
Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia 
/ materializacji konsekwencji;

Krok 5:
Ocena ryzyka bezpieczeństwa;

Krok 6:
Wskazanie działań na rzecz bezpieczeństwa (obniżających 
poziom ryzyka), jeśli jest to możliwe i zasadne.



Gdzie identyfikować zagrożenia?
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 działanie systemu i jego opis;
 czynniki projektowe, w tym projektowanie sprzętu i

zadań;
 ograniczenia człowieka (np. fizjologiczne,

psychologiczne, fizyczne i poznawcze);
 procedury i praktyki operacyjne, w tym dokumentacja;
 czynniki związane z komunikacją;
 czynniki związane z komunikacją;
 czynniki organizacyjne;

 czynniki związane ze środowiskiem operacyjnym;
 czynniki związane z nadzorem w zakresie przepisów;
 systemy monitorowania działań, które mogą wykryć dryf

praktyczny, odchylenia operacyjne lub pogorszenie
wiarygodności produktu;

 czynniki związane z interfejsem człowiek-maszyna;
 czynniki związane interfejsami / relacjami z innymi

organizacjami.



Szacowanie konsekwencji zagrożenia 

Szacowanie konsekwencji, jakie niesie ze sobą
zmaterializowanie się zagrożeń, rozpatrywane jest
w odniesieniu do analogicznych / podobnych
zagrożeń / zdarzeń dotychczas odnotowanych
na lotniskach krajowych / zagranicznych.

Z reguły konsekwencje rozpatruje się
od najpoważniejszych kończąc na najmniej istotnych.

Klasyfikacji konsekwencji jakie mogą wynikać
z zagrożenia dokonuje się według tabeli.



Szacowanie prawdopodobieństwa 
materializacji konsekwencji 
Szacowanie prawdopodobieństwa materializacji zagrożeń rozpatrywane jest w odniesieniu do statystyk, 
liczby zdarzeń danego typu dotychczas odnotowanych.

Przy szacowaniu prawdopodobieństwa mogą być wykorzystane także zdarzenia na lotniskach krajowych 
/ zagranicznych. 

Należy jednak mieć na uwadze, że wartości szacunkowe mogą być obarczone mniejszym lub większym 
błędem ze względu na ewentualne ułomności systemów raportowania (np. brak zgłoszeń 
poszczególnych zdarzeń, co może skutkować brakiem o nich wiedzy przez zarządzającego lotniskami).



Kwalifikacja zagrożenia



Postępowanie z zagrożeniem



Ocena bezpieczeństwa „po zdarzeniu”
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Krok 2:
Określenie skali ryzyka dla bezpieczeństwa.

Krok 3: 
Wskazanie działań po zaistnieniu zdarzenia.

Krok 1: 
Ustalenie wartości zmiennych, składające się 
z następujących składowych:
 identyfikacji dotkliwości – wskazanie kluczowych obszarów 

ryzyka;
 określenia dotkliwości;
 określenia barier bezpieczeństwa;
 oceny skuteczności barier bezpieczeństwa;
 oceny prawdopodobieństwa możliwych skutków wypadku.



Identyfikacja kluczowego obszaru 
ryzyka
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Model ERCS wskazuje następujące obszary ryzyka:

 kolizja w powietrzu;

 odejście od normalnych warunków eksploatacji
statku powietrznego;

 kolizja na drodze startowej;

 wypadnięcie z drogi startowej;

 pożar, dym i zwiększone ciśnienie;

 uszkodzenie naziemne;

 kolizja z przeszkodą w trakcie lotu;

 kolizja z terenem;

 inne obrażenia;

 ochrona (w tym cyberbezpieczeństwo).



Ocena dotkliwości kluczowego obszaru 
ryzyka
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Identyfikacja barier bezpieczeństwa
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Model barier ERCS obejmuje osiem barier 
uporządkowanych w logicznej kolejności, którym 

przypisane są wagi zgodnie z tabelą obok.



Ocena wagi barier bezpieczeństwa
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Suma wag barier odpowiada wynikowi dla 
bariery w przedziale od 0 do 9 zgodnie z 

tabelą, obejmującą pełen zakres od silnych do 
słabych barier utrzymanych.



Określenie skali ryzyka dla zdarzenia
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Wskazanie działań po zaistnieniu 
zdarzenia
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Ocena po zdarzeniu – przykład
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ZDARZENIE:

ZAJECHANIE DROGI KOŁUJĄCEMU 
STATKOWI POWIETRZNEMU

BARIERY 
BEZPIECZEŃSTWA

szkolenia

Follow Me

blokowanie ruchu

czytelne 
oznakowanie

nadzór

ogłaszanie przez 
radio kolejności 

lądujących 
samolotów

procedura 
wprowadzania 
samolotu na 
stanowisko

OBSZAR RYSYZKA

?KOLIZJA NA ZIEMI?

?POŻAR?



Ocena po zdarzeniu – przykład
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ZDARZENIE:

USZKODZENIE DYSZLA W TRAKCIE 
HOLOWANIA SAMOLOTU

BARIERY 
BEZPIECZEŃSTWA

szkolenia

rozwiązania 
techniczne

blokowanie ruchu

obsługa techniczna

okresowe kontrole

utrzymanie sprzętu

procedura nadzoru 
nad sprzętem

OBSZAR RYSYZKA

?KOLIZJA NA ZIEMI?

?POŻAR?



Różnica pomiędzy oceną 
bezpieczeństwa przed, a po zdarzeniu?
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ZAGROŻZENIE

? BARIERY 
BEZPIECZEŃSTWA

ZAGROZDARZENIE

?XXX

YYY

ZZZ

AAA

BBB

CCC
…..

…..



Dokumentowanie zagrożeń i ryzyka
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Dziękuję za uwagę! 
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