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W dniu 2 lutego odbyło się w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego spotkanie dotyczące nowej
inicjatywy mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa w całym lotnictwie cywilnym. Inicjatywa
ta jest lepiej znana pod nazwą "Latajmy Bezpiecznie" i polega na powołaniu Zespołu Lokalizacji
Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym, który jest złożony z przedstawicieli różnych form latania i co
ważne jest niezależny od ULCu. Członkowie Zespołu nie są pracownikami ULC. Zespół ten
został powołany w 2008 roku i zajmuje się zdarzeniami, które nie są rozpatrywane przez
Komisję Badanie Wypadków Lotniczych z racji tego, że nie są wypadkami ani incydentami
lotniczymi i nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu. Chodzi o to, aby zdarzenia i sytuacje
mniejszego kalibru, które mogą jednak mieć w przyszłości poważne konsekwencje dla
bezpieczeństwa, nie umknęły uwadze. W tym celu zbudowano system dobrowolnego i
poufnego zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów.

Przykładem takiego zgłoszenia może być sytuacja samolotów komunikacyjnych przelatujących
nisko nad Skrzycznem, na którym często wykonujemy loty na paralotniach. Zespół po
zapoznaniu się ze sprawą odsyła odpowiedź osobie zgłaszającej a także informację o
potencjalnym zagrożeniu do linii lotniczych, których samolot zostanie zauważony.

Takie działanie może przyczynić się do uniknięcia poważnych kłopotów.

Zwracano też uwagę na prace nad upowszechnieniem tego systemu wśród pilotów i
propagowaniem Zespołu jako instytucji przyjaznej i pomagającej w utrzymaniu bezpieczeństwa,
a nie ścigającej za przewinienia. Na spotkaniu byli obecni oprócz członków Zespołu i
pracowników ULCu przedstawiciele SILP, PSP, LAF, AP, LOTu i naczelny redaktor Przeglądu
Lotniczego. Ustalono, że osoby zajmujące się bezpieczeństwem lotów i rejestrujące
niebezpieczne zdarzenia w ramach wymienionych organizacji, będą współpracować z
Zespołem w celu usprawnienia systemu i rozwiązania problemów, szczególnie tych leżących na
styku różnych dziedzin lotnictwa. Wnioski ze spotkania mają wpłynąć na dopasowanie systemu
do potrzeb każdego pilota.

Więcej informacji i formularz zgłoszenia zdarzeń można znaleźć na stronie www.latajmybezpie
cznie.pl
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