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Zgodnie z wymogami przepisów krajowych i międzynarodowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy przyjmuje
do stosowania niniejszą Politykę Bezpieczeństwa, która jest środkiem do osiągnięcia postawionego celu. Najważniejszym celem działalności Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego jest dbałość
o zapewnienie najwyższego standardu dostarczanych danych i informacji meteorologicznych, które są jednym z podstawowych parametrów
zapewniających bezpieczne prowadzenie operacji lotniczych. Instytut wdrożył, utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem procesu
przygotowania oraz dostarczania danych i informacji meteorologicznych, który obejmuje:

1

Zapewnienie służby meteorologicznej w myśl Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373
oraz Załącznika 3 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

2

Spełnienie potrzeb sformułowanych przez odbiorców meteorologicznych produktów lotniczych,
osiągane dzięki eliminacji, bądź też gdzie to racjonalnie niemożliwe, minimalizacji wpływu
na bezpieczeństwo ruchu lotniczego nieterminowych danych/informacji.

3

Regularny monitoring poziomów bezpieczeństwa poprzez analizę wskaźników bezpieczeństwa.

4

Identyfikację zagrożeń oraz minimalizację występowania ryzyka do poziomu akceptowalnego.

5

Dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem uwzględniając rozpowszechnianie wiedzy
na temat celów bezpieczeństwa oraz promowanie bezpieczeństwa wśród całego personelu.

6

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakości poprzez monitorowanie
poziomu bezpieczeństwa i zarządzaniami zmianami zachodzącymi w Instytucie.

Dyrektor IMGW-PIB w celu realizacji powyższych zadań, zobowiązuje się do:

1

Nadzoru nad utrzymywaniem, doskonaleniem i monitorowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem, o którym
mowa powyżej

2

Zapewnienia niezbędnych środków oraz zasobów personalnych i finansowych
komórce odpowiedzialnej za system zarządzania bezpieczeństwem

3

Kształtowania oraz uwzględniania zasad kultury bezpieczeństwa „JUST CULTURE”, która zapewnia,
że w przypadku pracownika, który poprzez obowiązkowy oraz dobrowolny system zgłaszania zdarzeń,
ujawnia zauważone zagrożenie/a, nieprawidłowości oraz błędy, nie będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne.

4

Przestrzegania przepisów prawa, wymagań, zaleceń i wytycznych

Mając na uwadze, że system zarządzania bezpieczeństwem w IMGW-PIB wpływa na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa
ruchu lotniczego oświadczam, że nie będzie on podlegał ograniczaniu, zawieszaniu bądź marginalizacji. W imieniu pracowników Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz własnym deklaruję realizację niniejszej Polityki Bezpieczeństwa
oraz zobowiązuję się do zapewnienia wymaganych zasobów w tym zakresie.

Dyrektor IMGW-PIB
dr Przemysław Ligenza

Signed by / Podpisano
przez:
Przemysław Stefan Ligenza
Instytut Meteorlogii i
Gospodarki WodnejPaństwowy Instytut
Badawczy
Date / Data: 2021-01-28
11:33

Kierownik Odpowiedzialny
dr Ewa Jakusik
podpisany
Ewa Justyna Elektronicznie
przez Ewa Justyna Jakusik
Data: 2021.01.28 09:49:02
Jakusik
+01'00'

