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Sposób sprawowania nadzoru, gdzie planowanie cyklu nadzoru 
(częstotliwość kontroli, obszary)  dokonywane jest w oparciu o 

połączenie profilu ryzyka i wskaźników  bezpieczeństwa;  
 

Jak jest bezpiecznie i jak działa system ?  
 

Nadzór realizowany jest w oparciu o ocenę systemu zarządzania 
ryzykiem / ocena ryzyka, nie tylko na ocenie  działania organizacji w 

odniesieniu do  przepisów; 
 

Nadzór nad SMS (ang. Safety Management System ) i nadzór oparty 
na ocenie ryzyka są komplementarne. 

 
 

RBO (ang. Risk-based Oversight ) 



Elementy ryzyka, które są nieodłączne z naturą i działalnością 
podmiotu objętego regulacją. 

 
Musi uwzględniać:  

 

 Specyfikę organizacji / operatora; 

 Złożoność jego działalności; 

 Ryzyko wynikające z prowadzonych działań. 

 
 
Practices for risk-based oversight; Edition 1, EASA, published 22 November 2016 



Umiejętność operatora/organizacji do ograniczania i łagodzenia ryzyka 
powinna być udokumentowana i udowodniona.  
 
Zademonstrowanie jak skutecznie jednostka regulowana  
(operator / przewoźnik / ośrodek szkolenia ) łagodzi ryzyko, tj. potwierdza 
zdolność do: 

Przestrzegania obowiązujących wymagań; 

Wdrożenia i utrzymania skutecznego zarządzania bezpieczeństwem; 

Identyfikowania i zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem; 

Osiągnięcia i utrzymania bezpiecznego poziomu wykonywanych operacji. 

Uwzględnianie są również wyniki z procesów certyfikacji i / lub kontroli oraz 
audytów w ramach bieżącego nadzoru. 

 
 
 

Practices for risk-based oversight; Edition 1, EASA, published 22 November 2016 



 

 



 

 

 
Podczas kontroli samolotu B738, prowadzonej przez inspektorów ULC na lotnisku, pracownik 
obsługi naziemnej wszedł do kokpitu i poinformował  załogę o odnalezieniu na drodze 
startowej lotniska niezidentyfikowanego elementu poszycia samolotu. Pierwszy oficer 
odpowiedział, że wykonał już przegląd przed lotem i nie stwierdził żadnych brakujących 
elementów. Inspektor ULC wykonujący kontrolę  stanu technicznego, po wykonanej przez 
załogę kontroli przedodlotowej samolotu zauważył brak jednego z paneli z lewej strony 
kadłuba oraz kilka uszkodzeń poszycia i skrzydła. 

 
 

Zgodnie z procedurą załoga wykonała inspekcję samolotu. 
 
 
 
  



 

 
Personel techniczny dokonał weryfikacji stwierdzonych uszkodzeń. W rezultacie lot został 
odwołany. Podczas przeglądu mechanicy nie dokręcili wszystkich śrub – tylko przyłożyli 
panel – i zapieli na krawędziach. Potem doszło do zmiany mechaników, drugi zespół nie 
zauważył nie wykonanej czynności obsługowej. Samolot wykonał ok. 4 lotów za nim doszło 
do oderwania panelu podczas przyziemienia. 



 

 

Zdjęcie wykonane przez pasażera. 



 
 Zgłoszone zdarzenia / incydenty; 

 Reorganizacja i restrukturyzacja (np. Nowe struktury zarządzania i 
sprawozdawczości, nowe bazy operacyjne – lotniska, nowe rejony 
operacji , nowe typy statków powietrznych, zmieniające się praktyki ); 

 Przejście na emeryturę / odejście  kluczowego dla organizacji  
pracownika / personelu  

 Kondycja finansowa organizacji (m.in. Oszczędzanie na szkoleniach 
personelu, rotacja personelu, braki kadrowe). 

Jak określić profil ryzyka ?  



Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym określa 
standardy obowiązujące na terytorium Polski w obszarze zarządzania 
bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym  
  –zatwierdzony i opublikowany w drugiej połowie roku 2016r.  
 
Dokument jest zbiorem regulacji i działań dotyczących poprawy 
bezpieczeństwa, służących zarządzaniu bezpieczeństwem w lotnictwie 
cywilnym i zintegrowaniu działań podejmowanych na poziomie państwa 
w zakresie legislacji, polityki, celów w tym obszarze. Związany jest 
również z promowaniem bezpieczeństwa oraz nadzorem nad systemami 
zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety Management System – „SMS”) 
podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą. 



  
 

 

 

 

Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2017 – 2020 (dalej 
zwany „KPB 2017”), stanowiący załącznik do Krajowego 
Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (dalej 
zwany „KPBwLC) jest pierwszą edycją dokumentu mającego 
na celu wskazanie obszarów zagrożeń, które zostaną objęte 
procedurą szczególnych analiz i nadzoru Prezesa ULC, 
          - zatwierdzony i opublikowany - marzec 2017r. 



POZIOM STRATEGICZNY - PLANOWANIE 

 

 

 

 

POZIOM OPERACYJNY - WYKONANIE 



Jest to narzędzie oparte na koncepcji zarządzania ryzykiem, 
a więc identyfikacji zagrożeń, ich oceny oraz działań 
mitygujących. Na poziomie europejskim działania te są 
przedstawiane w Europejskim Planie Bezpieczeństwa 
Lotniczego (ang. EPAS – European Plan for Aviation Safety) 
natomiast państwa członkowskie zobligowane są do 
wypracowania adekwatnych planów i rozwiązań na 
poziomie krajowym. 



BIRD 

Europejski Obszar Zagrożeń 
 
 Wtargnięcie na drogę startową (Runway 

Incursion RI)  
  Wypadnięcie z drogi startowej (Runway 

Excursion RE)  
 Nieprawidłowy kontakt z drogą startową 

(Abnormal Runway Contact)  
 Pożar, dym i opary (Fire, Smoke & Fumes) 

Bezpieczeństwo na ziemi (Ground Safety) 
 Kontrolowany lot ku ziemi (Controlled Flight 

Into Terrain CFIT)  
 Utrata kontroli podczas lotu (Loss of Control 

in Flight)  
 Zderzenie w powietrzu i niebezpieczne 

zbliżenia (Mid-Air Collision / Aircraft 
Proximity – MAC / AIRPROX )  

 Stan techniczny statków powietrznych SCF-
NP oraz SCF-PP  

 

Krajowy Obszar Zagrożeń 
 
 Zderzenia z ptakami (BIRD) 

Zagrożenia ze strony zwierząt (Wildlife hazard 
– „RI-A”) 

 Operacje bezzałogowych statków 
powietrznych (UAV/RPAS) 

 Oślepienia pilotów światłami z ziemi (LASER) 
 Zdarzenia lotnicze związane z holowaniem 

szybowca (GTOW) 
 Wykonywanie operacji przy ograniczonej 

widzialności tzw. „Approach 
below RVR minima” (ApBRM) 

 
 



BIRD 

W ostatnich 6 latach (2011-2016) nie zanotowano wypadku 
lotniczego z powodu zderzenia z ptakiem. Jednakże rośnie 
liczba zdarzeń –wzrost liczby incydentów, ponad 10-krotny, 
przy jednoczesnym wzroście ruchu pasażerskiego o mnożnik 
1,25. 

 
 

Krajowy Obszar Zagrożeń, wybrane 
zagadnienia 

 



UAV/RPAS 

Operacje bezzałogowych statków powietrznych są 
najnowszym zagrożeniem w lotnictwie cywilnym. 
Szczególnym wyzwaniem stały się zdarzenia związane z 
naruszeniem stref CTR lotnisk, przez operatorów 
bezzałogowych statków powietrznych, którzy korzystali 
z tych urządzeń bez wymaganych uprawnień oraz 
wiedzy z zakresu przepisów dot. przestrzeni 
powietrznej. 

 
 

Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2017-2020 

UAV/RPAS 



LASER 

Oślepianie załóg statków powietrznych jest 
zagrożeniem wynikającym ze świadomego naruszania 
norm i przepisów przez osoby trzecie. Ze względu na 
rosnącą skalę zgłoszeń, postanowiono podjąć działania 
o charakterze zapobiegawczym. 

 
 

Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2017-2020 

LASER 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

PYTANIA ? 


