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1. Wstęp 

Centralna Baza Zgłoszeń (CBZ) jest elektronicznym systemem dla zgłaszania zdarzeń lotniczych, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 
2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w 
związku z nimi działań następczych.  

Dzięki temu systemowi, każda organizacja może przesyłać zdarzenia bezpośrednio do Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych (jako podmiotu badającego) jak i do Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego (jako organu prowadzącego nadzór lotniczy). Zgłoszenie zdarzenia wymaga wypełnienia 
tylko jednego formularza on-line, bez konieczności wysyłania wielu różnych dokumentów 
oddzielnie. Formularz zawiera wszystkie obowiązkowe pola wskazane w Rozporządzeniu 
376/2014, dzięki czemu raportowanie spełnia wymogi kodowania zdarzeń wg ADREP, zapewniając 
wymaganą standaryzację.  

Aby ułatwić podmiotom proces zarządzania zgłoszeniami lotniczymi, CBZ przewiduje możliwość 
założenia bezpłatnego konta dla podmiotów lotniczych, gdzie zgłoszenia będą gromadzone i 
przechowywane. Pozwoli to, zwłaszcza małym organizacjom na zarządzanie zgłoszeniami w sposób 
zgodny z wymaganiami europejskimi. Dla dużych organizacji, które posiadają już własne systemy 
obiegu informacji o zdarzeniach przewidziano możliwość integracji z systemem CBZ, tak aby nie 
dublować czynności raportowaniao zdarzeniach.  

System CBZ służy do zgłoszenia zdarzeń lotniczych lub innych nieprawidłowych okoliczności, które 
zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu wykonania operacji lotniczej. Nie jest to system do 
składania skarg za naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 
261/2004/WE.  

Należy pamiętać, że telefoniczne lub mailowe powiadomienia PKBWL nie spełnia przesłanek 
zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem 376/2014.  Dlatego po wykonaniu w/w czynności 
zgłaszający zobligowany jest również do wypełnienia zgłoszenia w CBZ.  
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2. Rejestracja dla organizacji chcących posiadać konto w systemie CBZ 

 

Uwaga: Osoby prywatne nie mogą posiadać kont w CBZ. Konta są przewidziane wyłącznie dla 
organizacji lotniczych oraz osób reprezentujących Prezesa ULC oraz PKBWL 

 

Rejestracja w systemie CBZ jest przeznaczona do organizacji lotniczych, które chcą posiadać własne 

konto w tym systemie, a tym samym aktywnie zarządzać wysłanymi zgłoszeniami. Posiadanie 

samego konta przez organizację lotniczą jest fakultatywne natomiast wykorzystywanie CBZ do 

zgłaszania zdarzeń lotniczych jest obowiązkowe. 

 

Konto w systemie CBZ umożliwia :  

• podgląd wszystkich swoich wysłanych zgłoszeń,  

• edycję lub uzupełnienie informacji dot. wszystkich swoich wysłanych zgłoszeń, 

• podgląd zapisów PKBWL oraz ULC (np. numer zgłoszenia, zalecenia, kwalifikacja zdarzenia 

itp.), 

• pola do dokumentacji własnej analizy ryzyka (SMS), 

• możliwość generowania PDF w każdej chwili każdego własnego zgłoszenia, 

• możliwość zmiany adresu mailowego do powiadomień, 

• możliwość zmiany hasła do systemu, 

• w kolejnych wersjach programu planowane jest dodanie statystyk oraz możliwości 

wyszukiwania po słowach kluczowych. 

 

Aby założyć konto wyślij maila z prośbą na adres : administrator-cbz@ulc.gov.pl 

W treści maila podaj: 

• nazwę organizacji 

• adres mailowy do obsługi zgłoszeń (na ten adres będą przychodziły powiadomienia z 

systemu CBZ, jednocześnie ten adres będzie loginem do systemu CBZ) 

 

Po założeniu konta przez administratora systemu otrzymasz na podanego maila potwierdzenie 

założenia konta wraz z linkiem aktywującym konto. Podczas aktywacji konta sam wybierasz hasło. 

Więcej o pierwszym logowaniu czytaj -> pkt 3.1.1 

Uwaga: administratorzy systemu nie znają ani nie mają podglądu do Twojego hasła. Jeżeli go 
zapomnisz to wystarczy przejść procedurę jego automatycznego odnowienia. Więcej o tym 
czytaj -> pkt 3.2 Odzyskiwanie hasła 
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3. Administracja kontem CBZ (jeżeli jesteś organizacją posiadającą konto w 

systemie CBZ) 

Organizacja może posiadać konto w systemie CBZ, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie 

zgłoszeniami zdarzeń lotniczych.   

Konto pozwala na : 

• przypomnienie hasła 

• zmianę hasła 

• wydruk własnych zgłoszeń 

• podgląd informacji od PKBWL i ULC związanych ze zgłoszeniem 

Planowane przyszłe zmiany to : 

• samodzielną zmianę maila organizacji (jednoczesny login i adres na który trafiają 

potwierdzenia zgłoszeń)  

• samodzielną zmianę nazwy organizacji 

 

3.1 Logowanie 

Wyróżnia się dwa typy logowania: 

• pierwszy, który pozwala na uwierzytelnienie organizacji w systemie CBZ oraz nadanie 

hasła do konta 

• drugi, który jest standardowym sposobem logowania 

 

3.1.1. Logowanie po raz pierwszy (uwierzytelnianie organizacji) 

Aby zalogować się po raz pierwszy wymagane jest otrzymanie maila aktywacyjnego.  

Maila aktywacyjnego przesyła administrator CBZ, po wcześniejszym kontakcie w sprawie rejestracji 

organizacji w systemie CBZ. Patrz punkt 2 – „Rejestracja dla organizacji chcących posiadać konto w 

systemie CBZ” 

 

Po otrzymaniu maila aktywacyjnego (screen poniżej), kliknij link aktywacyjny podany w mailu: 
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Uwaga: Jeżeli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego, sprawdź w folderze SPAM - a jeżeli tam też 
go nie ma, skontaktuj się z administratorem systemu. 

 

Po kliknięciu zobaczysz okno w przeglądarce, gdzie należy wpisać mail podany przy rejestracji oraz 

wpisać hasło, jakim chcesz się posługiwać w systemie CBZ.  

Uwaga: Hasło musi być długie na 8-30 znaków, posiadać min. 1 małą literę, 1 dużą literę i 1 cyfrę. 
System nie pozwoli na użycie zbyt prostego hasła.  

 

Na końcu nie zapomnij kliknąć guzika „Zapisz hasło” (screen poniżej) 
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Po prawidłowo zakończonym procesie powinieneś zobaczyć okno : 

 

Po kliknięciu „Zaloguj” przejdziesz do standardowego widoku okna logowania. 

Uwaga: Pamiętaj, że daną organizację uwierzytelniasz tylko raz. Po uwierzytelnieniu, za 
każdym następnym razem logujesz się już standardowo, czytaj pkt -> 3.1.2 

 

3.1.2. Logowanie standardowe 

System CBZ przewiduje dwie drogi standardowego logowania.  

 

a) Logowanie ze strony głównej : 

 

Wejdź na stronę https//cbz.gov.pl i kliknij guzik „Zaloguj” z prawej strony 
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b) Logowanie z formularza organizacji:  

Przejdź do formularza „Zgłaszam zdarzenie jako organizacja” 

 

 

 

 i kliknij „Zaloguj” z prawej strony (screen poniżej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Obie formy logowania (ze strony głównej jak i z formularza organizacji) są 
równorzędne i nie ma różnic między nimi.  

 

Po kliknięciu Zaloguj (w obu sposobach opisanych wyżej) pojawia się okno logowania: 
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Wpisz adres mailowy, będący jednocześnie loginem oraz wybrane wcześniej hasło, a na końcu 

kliknij „Zaloguj” na dole okna. 

Po prawidłowym zalogowaniu powinieneś zobaczyć okno : 

 

 

 

 

 

 

W górnym prawym rogu powinna się wyświetlać Nazwa Twojej organizacji. Po tym możesz poznać, 

że jesteś zalogowany. Ponieważ nie wysyłałeś jeszcze żadnych zgłoszeń wyświetla się komunikat 

„Brak historycznych zgłoszeń dla Twojej Organizacji w bazie”  
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3.2 Odzyskiwanie hasła 

Jeżeli zapomnisz hasła do logowania, możesz w prosty sposób ustalić nowe hasło.  

Uwaga: administratorzy systemu nie znają ani nie mają podglądu do Twojego hasła. Jeżeli 
zapomnisz hasło będziesz musiał ustalić nowe hasło do swojego konta.  

 

Podczas okna logowania kliknij „przypomnij mi hasło” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojawi się okno : 

  

 

 

 

 

 

 

Należy podać mail, który był podany przy rejestracji a następnie kliknąć guzik „Przypomnij”. Na 

podany adres mailowy zostanie wysłany link aktywacyjny do utworzenia nowego hasła. 
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Uwaga: Jeżeli nie pamiętasz maila, który był podany przy rejestracji, skontaktuj się z 
administratorem systemu CBZ: administrator-cbz@ulc.gov.pl 

 

Po podaniu maila kliknięciu Przypomnij powinieneś zobaczyć okno: 

 

Jednocze 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie na Twoją skrzynkę mailową powinien przyjść mail : (screen poniżej) 
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Kliknij na podany link w mailu a wówczas powinno pojawić się okno w przeglądarce: (screen 

poniżej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj kolejny raz email używany w systemie oraz dwa razy wpisz nowe hasło, jakie chcesz używać 

w CBZ. Na końcu kliknij „Zapisz hasło”. 

Uwaga: Hasło musi być długie na 8-30 znaków, posiadać min. 1 małą literę, 1 dużą literę i 1 cyfrę. 
System nie pozwoli na użycie zbyt prostego hasła.  

 

Powinno pojawić się okno: (screen poniżej) 

 

Od tej pory przy logowaniu pamiętaj posługiwać się nowym hasłem  
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3.3 Zmiana hasła 

Możesz w każdej chwili samodzielnie zmienić hasło, które używasz do logowania w systemie CBZ. 

Aby to zrobić, po wcześniejszym zalogowaniu na swoje konto kliknij w Konfiguracja konta z lewej 

strony ekranu : 

 

 

 

 

 

 

Lub kliknij ikonkę z prawej strony: 

 

 

 

Po kliknięciu pojawi się okno zmiany hasła: (screen poniżej) 
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Wpisz swoje stare hasło, a następnie dwa razy podaj nowe hasło i kliknij na dole guzik „Zmień 

hasło”. 

Uwaga: Hasło musi być długie na 8-30 znaków, posiadać min. 1 małą literę, 1 dużą literę i 1 cyfrę. 
System nie pozwoli na użycie zbyt prostego hasła.  

 

Po udanej operacji zmiany hasła powinieneś zobaczyć okno: 

Od tej pory musisz używać nowego hasła przy logowaniu na swoje konto w CBZ. 

 

 

  



 

Strona 15 z 77 
 

 

3.4 Wylogowanie z systemu 

Aby wylogować się z konta można to zrobić na dwa sposoby : 

a)  należy kliknąć ikonę z prawej strony  

 

 

 b) lub należy kliknąć „Wyloguj” z prawej strony ekranu (screen poniżej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wylogowaniu ekran przechodzi do widoku standardowego: 
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3.5 Administracja zgłoszeniami 

Po zalogowaniu się na swoje konto pierwszy widok to historia naszych wszystkich zgłoszeń (screen 

poniżej) 

 

 

 

 

Litera T w kolumnie T oznacza, że to zgłoszenie było zgłoszeniem testowym: (screen poniżej) 

 

 

 

 

 

 

 

Aby wejść do szczegółów naszego zgłoszenia należy kliknąć ikonę : 

Aby wejść do pliku PDF ze szczegółami zdarzenia należy kliknąć ikonę :  

 

Przykładowy widok testowego zgłoszenia (była wypełniona tylko grupa A): (screen poniżej) 
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Aby pokazać plik PDF ze zgłoszeniem należy kliknąć PDF u góry ekranu: (screen poniżej) 

 

 

 

 

 

Plik PDF powinien się ściągnąć na dysk lub otworzyć (zależy od naszych ustawień przeglądarki): 

(screen poniżej) 
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4. Rodzaj zgłoszenia – w imieniu własnym (jako osoba fizyczna) czy w imieniu 

organizacji ? 

 

System CBZ przewiduje dwa scenariusze przesyłania zgłoszeń dotyczących zdarzeń lotniczych.   

Zgłoszenie może wysłać osoba fizyczna jako świadek zdarzenia lotniczego – wtedy zgłoszenie 

należy wysłać w imieniu własnym (lewa ikona na ekranie głównym):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli zgłoszenie ma być dokonane zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia UE 

376/2014 przez organizację lotniczą, należy wybrać opcję „Zgłaszam zdarzenie jako organizacja” z 

prawej strony ekranu :  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Strona 20 z 77 
 

5. Zgłoszenie w imieniu własnym lub anonimowo (przeznaczone dla osób 

fizycznych) 

Aby wysłać zgłoszenie w imieniu własnym (jako osoba fizyczna) lub anonimowo, po wejściu na 

stronę https://cbz.gov.pl i należy wybrać zakładkę Zgłaszam w imieniu własnym lub anonimowo. 

 

 

 

Zgłaszanie w tej formie zawiera również opcję zgłoszenia poufnego.  Po zaznaczeniu pola „Poufne”, 

dane kontaktowe czy adres email (jeżeli zostaną podane) będą widoczne tylko dla członków 

PKBWL. Inspektorzy ULC nie będą mieli dostępu do tych danych. 

 

 

 

Uwaga: Aby wysłać zgłoszenie anonimowo wystarczy nie uzupełniać pół Dane kontaktowe czy 
Adres e-mail. Wtedy nikt – ani członkowie PKBWL ani inspektorzy ULC nie widzą kto wysłał 
zgłoszenie. 
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5.1 Grupa A – Dane podstawowe / General 

 

Jedyne obowiązkowe pola z całego formularza to : 

2. Data zdarzenia LOCAL  

3. Czas zdarzenia LOCAL  

8. Nagłówek  

9. Relacja / Opis 

 

Uwaga: System nie pozwoli wysłać zgłoszenia dopóki powyższe 4 pola nie zostaną uzupełnione. 

 

 

 

 

Opis pól: 

A1. Podmiot zgłaszający – osoba zgłaszająca w imieniu własnym lub anonimowo nie może 

uzupełnić tego pola (pole przewidziane dla organizacji). 
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A2. Data zdarzenia LOCAL – należy podać datę zdarzenia wg kalendarza lokalnego. System nie 

pozwoli podać daty przyszłej. 

A3. Czas zdarzenia LOCAL – należy podać godzinę zdarzenia wg czasu lokalnego. 

A4. Data zdarzenia UTC - należy podać datę zdarzenia wg UTC. System nie pozwoli podać daty 

przyszłej. 

A5. Czas zdarzenia UTC - należy podać godzinę zdarzenia wg czasu UTC. 

A6. Państwo / Obszar zdarzenia – należy podać Państwo na terenie którego doszło do zdarzenia 

np. Polska 

A7. Miejsce zdarzenia – należy podać opisowo miejsce zdarzenia. Można podawać koordynaty GPS 

jeżeli są znane a zdarzenie miało miejsce w terenie przygodnym.  

A8. Nagłówek – należy jednym zdaniem opisać do się stało np. „zderzenie z ptakiem i uszkodzenie 

poszycia kadłuba podczas startu”. 

A9. Relacja / Opis – należy wyczerpująco opisać okoliczności zdarzenia 

A.10 Język relacji – należy wskazać język relacji z pkt. A9 (jeżeli inny niż polski)  

A.11 Załączniki – System CBZ daje możliwość załączenia plików do zgłaszania. Rodzaje plików, 

które można dodawać do programu to: 

• Tekstowe - .txt, .pdf, .docx, .doc 

• Graficzne - .jpg, .jpeg, .bmp, .png, .svg, .gif, .tif 

• Arkusze/openoffice - .xls, .xlsx, .odt, .ods, .odp, .odg 

• Multimedia - .mp3, .mov, .avi, .mp4, .wmv 

• Archiwa - .zip, .7zip, .rar, .tar 

 

Po wysłaniu zgłoszenia, klikając na ikonkę  po prawej stronie otrzymujemy 

potwierdzenie wysłania wraz z informacją o przesłaniu potwierdzenie na podany adres e-mail.  

 

Po udanym wysłaniu zgłoszenia, powinien się pojawić poniższy ekran: 
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W tym momencie możemy wygenerować nasze zgłoszenie w formacie PDF. W tym celu należy 

kliknąć na ikonkę Pobierz zgłoszenie w formacie PDF.  

 

 

Jeżeli podaliśmy nasz adres e-mail w zgłoszeniu, to na ten adres przyjdzie potwierdzenie naszego 

zgłoszenia wraz z plikiem PDF, w którym to pliku znajdziemy wypełnione przez nas pola. 
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6. Zgłoszenie zdarzenia lotniczego w imieniu organizacji lotniczej 

Jeżeli zgłaszamy zdarzenie jako organizacja lotnicza to na ekranie początkowym (adres 

https://cbz.gov.pl) wybieramy opcję „Zgłaszam zdarzenie jako organizacja”  
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7. Poruszanie się po formularzu  

Formularz składa się z grup informacji o zdarzeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie przewidziano 7 takich grup : 

 

Grupa A (Dane podstawowe) jest zawsze włączona i dotyczy podstawowych informacji o 

zgłoszeniu. Jest ona identyczna zarówno dla osoby fizycznej, zgłaszającej zdarzenie jak i dla 

organizacji. Nie można jej wyłączyć.  

Pozostałe grupy (od B do G) są dostępne tylko dla organizacji i są fakultatywne, tzn. że osoba 

zgłaszająca musi zaznaczyć daną grupę za pomocą         , aby tę grupę wypełnić.  

Zaznaczenie grupy jest możliwe w każdym czasie, tzn. nawet kiedy rozpoczęto już uzupełnianie 

formularza (przykładowo uzupełniono grupę A) zawsze można przejechać na górę strony, lub 

kliknąć „Wybierz grupy formularza” z paska nawigacyjnego po lewej stronie strony: 
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 i zaznaczyć, które jeszcze grupy chce się wypełnić. Będą one się pojawiały na dole strony w 

kolejności alfabetycznej.  

Można także w każdej chwili grupę wyłączyć (oprócz grupy A – ona jest zawsze włączona), potem 

ponownie włączyć etc.  

Uwaga: Jeżeli grupę zaczęto wypełniać, a potem ją wyłączono, to po jej kolejnym włączeniu 
system pamięta już wcześniej wypełnione pola w tej grupie.  

 

Dla ułatwienia poruszania się po formularzu, z lewej strony ekranu przewidziano pasek 

nawigacyjny :  

 

 

 

Pasek pozwala na przejście do właściwej grupy formularza po kliknięciu w tytuł grupy bez potrzeby 

scrollowania myszą po ekranie. Na grafice powyżej widać wszystkie grupy włączone. Jeżeli jednak 

ktoś wypełnia tylko niektóre grupy (np. A, B, D, G), to po ich zaznaczeniu za pomocą tylko one 

będą dostępne w pasku nawigacyjnym (jak na screenie poniżej):  
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8. Dane uwierzytelniające 

Dane uwierzytelniające są przewidziane tylko dla organizacji nieposiadającej konta w systemie 

CBZ. Jeżeli jako organizacja posiadasz konto w systemie CBZ, to po zalogowaniu nie widzisz tych 

pól. Tak wygląda okno z danymi uwierzytelniającymi do uzupełnienia: (screen poniżej) 

 

Opis pól: 

Dane kontaktowe – należy wpisać dane do kontaktu aby w przypadku dodatkowych pytań 

związanych ze zdarzeniem członek PKBWL lub inspektor ULC mógł się skontaktować ze 

zgłaszającym. 

Uwaga: Zgodnie z wymogami rozporządzenia 376/2014 UE, w systemie CBZ nie wolno 
przechowywać danych osobowych. W związku z powyższym nie wpisuj w tym polu żadnych 
nazwisk. Najlepiej zostawić np. nr telefonu do siebie, nick z komunikatora internetowego etc. W 
przypadku podania nazwiska zostanie ono usunięte z systemu. 

 

Adres e-mail – należy podać adres email, na który zostanie przesłany plik PDF z kopią zgłoszenia. 

Uwaga: Jeżeli nie podasz adresu e-mail to nie otrzymasz potwierdzenia wysłania zgłoszenia.  

 

Poufne – pole do zaznaczenia    . Jeżeli zaznaczysz to pole to dane podane w polu Dane 

kontaktowe i adres e-mail będą dostępne tylko członkom PKBWL.   

Zgłoszenie testowe  – pole do zaznaczenia    . Zgłoszenie testowe oznacza, że Twoje zgłoszenie 

nie jest prawdziwe. Nie trafia ono do systemu powiadomień PKBWL i ULC. Przy pomocy zgłoszeń 

testowych możesz uczyć swoich pracowników wypełniania formularzy i wysyłania zgłoszeń. 

Potwierdzenie PDF (screen poniżej) posiada adnotację o testowym charakterze zgłoszenia i nie 

może być wykorzystywane jako dowód nadania prawdziwego zgłoszenia. 
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Jeżeli jesteś organizacją posiadającą konto w systemie CBZ, to po zalogowaniu widzisz następujący 

widok :  

 

Jedynym polem jest możliwość zaznaczenia Zgłoszenia testowego. Jako uwierzytelniona 

organizacja nie musisz podawać danych kontaktowych, adresu e-mail ani nie masz możliwości 

wysłania zgłoszenia poufnego. 
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9. Grupa A – Dane podstawowe / General  

Jedyne obowiązkowe pola z całego formularza to : 

A1. Podmiot zgłaszający 

A2. Data zdarzenia LOCAL  

A3. Czas zdarzenia LOCAL  

A8. Nagłówek  

A9. Relacja / Opis 

 

Uwaga: System nie pozwoli wysłać zgłoszenia dopóki powyższe 5 pól nie zostanie 
uzupełnionych. 

Uwaga: Jeżeli wysyłasz zgłoszenie jako organizacja zalogowana to pole A1. Podmiot zgłaszający 
jest już uzupełnione nazwą Twojej organizacji i nie masz możliwości jej zmiany. (screen poniżej) 
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Widok grupy A – Dane podstawowe 

 

 

Opis pól: 

A1. Podmiot zgłaszający – wpisujesz nazwę organizacji w imieniu której dokonujesz zgłoszenia 

(chyba że jesteś zalogowany jako organizacja – wówczas to pole jest już wypełnione) 

A2. Data zdarzenia LOCAL – należy podać datę zdarzenia wg kalendarza lokalnego. System nie 

pozwoli podać daty przyszłej. 

A3. Czas zdarzenia LOCAL – należy podać godzinę zdarzenia wg czasu lokalnego. 

A4. Data zdarzenia UTC - należy podać datę zdarzenia wg UTC. System nie pozwoli podać daty 

przyszłej. 

A5. Czas zdarzenia UTC - należy podać godzinę zdarzenia wg czasu UTC. 

A6. Państwo / Obszar zdarzenia – należy podać Państwo na terenie którego doszło do zdarzenia 

np. Polska 

A7. Miejsce zdarzenia – należy podać opisowo miejsce zdarzenia. Można podawać koordynaty GPS 

jeżeli są znane a zdarzenie miało miejsce w terenie przygodnym.  
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A8. Nagłówek – należy jednym zdaniem opisać do się stało np. „zderzenie z ptakiem i uszkodzenie 

poszycia kadłuba podczas startu”. 

A9. Relacja / Opis – należy wyczerpująco opisać okoliczności zdarzenia 

A.10 Język relacji – należy wskazać język relacji z pkt. A9 (jeżeli inny niż polski)  

A.11 Załączniki – System CBZ daje możliwość załączenia plików do zgłaszania. Rodzaje plików, 

które można dodawać do programu to: 

• Tekstowe - .txt, .pdf, .docx, .doc 

• Graficzne - .jpg, .jpeg, .bmp, .png, .svg, .gif, .tif 

• Arkusze/openoffice - .xls, .xlsx, .odt, .ods, .odp, .odg 

• Multimedia - .mp3, .mov, .avi, .mp4, .wmv 

• Archiwa - .zip, .7zip, .rar, .tar 

 

Po wysłaniu zgłoszenia, klikając na ikonkę  po prawej stronie otrzymujemy 

potwierdzenie wysłania wraz z informacją o przesłaniu potwierdzenie na podany adres e-mail.  

 

Po udanym wysłaniu zgłoszenia, powinien się pojawić poniższy ekran: 

 

 

W tym momencie możemy wygenerować nasze zgłoszenie w formacie PDF. W tym celu należy 

kliknąć na ikonkę Pobierz zgłoszenie w formacie PDF.  
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Jeżeli podaliśmy nasz adres e-mail w zgłoszeniu, to na ten adres przyjdzie potwierdzenie naszego 

zgłoszenia wraz z plikiem PDF, w którym to pliku znajdziemy wypełnione przez nas pola. 

 

Jeżeli wysyłaliśmy zgłoszenie z konta zalogowanej organizacji, nasze zgłoszenie pojawi się w Historii 

zgłoszeń z lewej strony ekranu: (screen poniżej)  

 

 

 

 

 

 

Widok naszych zgłoszeń w przypadku zalogowanej organizacji : 

 

Szczegóły działań ze zgłoszeniami – patrz pkt 3.5 Administracja zgłoszeniami  
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10. Grupa B – Statek Powietrzny / Aircraft 

Pola : 

B1. Producent/Model/Seria / Make/Model/Series: - wpisz producenta statku powietrznego np. 

Cessna 182 

B2. Państwo rejestru – należy wpisać Państwo, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany 

np. Niemcy 

B3. Rok budowy – wpisz rok budowy statku powietrznego np. 2008 

B4. Znaki rejestracyjne – należy wpisać znaki rejestracyjne np. SP-XXX 

B5. Numer seryjny statku powietrznego – wpisz numer seryjny statku powietrznego 

B6. Znak wywoławczy – należy wpisać używany znak wywoławczy 
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B7. Operator – wpisz operatora statku powietrznego  

B8. Rodzaj operacji : 3 poziomowe pole wyboru   

 I poziom: (screen poniżej) 

  

• CAT – transport komercyjny  

• Specialised Operations – operacje specjalistyczne 

• Non-Commercial operations – operacje niekomercyjne 

• State Operations – operacje państwowe 

• Illegal – nielegalne 

• Unknown – nieznane 

 

 CAT poziom II: (screen poniżej) 

  

• Passenger – pasażerskie 

• Cargo – towarowe 

• Unknown – nieznane 
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CAT – Passenger poziom III: (screen poniżej) 

  

• Airline – linia lotnicza 

• Air Ambulance – transport medyczny 

• Air Taxi – Lotnicze taxi 

• HEMS – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

• Offshore – przybrzeżne 

• Sightseeing – widokowe 

• Other – inne 
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CAT – Cargo poziom III: (screen poniżej) 

  

 

• Airline – linia lotnicza 

• Air Ambulance – transport medyczny 

• Air Taxi – Lotnicze taxi 

• Offshore – przybrzeżne 

• Other – inne 
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Specialised Operations poziom II: (screen poniżej) 

  

• Aerial Advertising – loty reklamowe 

• Aerial Observation – Loty obserwacyjne 

• Aerial Patrol – loty patrolowe 

• Aerial Survey - loty poszukiwawcze 

• Agricultural – loty rolnicze 

• Airshow/ Race – pokazy lotnicze / wyścigi 

• Construction / Sling load – loty z podwieszanym ładunkiem / prace na budowie 

• Logging – loty pomiarowe 

• Paracute dropping – loty ze zrzutem skoczków 

• Towing – loty z holowaniem innego statku powietrznego 

• Other – inne 

• Unknown – nieznane 
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Non-Commercial operations poziom II: (screen poniżej) 

  

• Business – biznesowe 

• Demonstration – demonstracyjne 

• Flying Displays – pokazy lotnicze 

• Relocation – relokacja 

• Flight training /Instructional – loty szkolne 

• Pleasure – dla przyjemności 

• Test flight – testowe 

• Other – inne 

• Unknown – nieznane 
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Non-Commercial operations – Relocation – poziom III: (screen poniżej) 

  

• Ferry – transportowe 

• Delivery - dostawcze 

• Positioning - rozmieszczenie 

• Recovery – lot odtwarzający inny lot 

 

 Non-Commercial operations – Flight training / Instructional – poziom III: (screen poniżej) 

  

• Aerobatics – akrobacje 

• Check – sprawdzający  

• Dual – dwuosobowy (pilot uczeń + instruktor) 

• First Solo – tylko pilot uczeń, pierwszy samodzielny wylot 

• Other – inny 

• Unknown – nieznane 
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Non-Commercial operations – Pleasure – poziom III: (screen poniżej) 

  

• Cross Contry – przełajowy (lądowanie w miejscu innym niż start) 

• Local – lokalny (miejsce lądowania to samo co startu) 

• Other – inny 

• Unknown – nieznane 

 

Non-Commercial operations – Test flight – poziom III: (screen poniżej) 
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State operations poziom II: (screen poniżej) 

  

• Cost Guard – straż przybrzeżna 

• Customs – służba celna 

• Goverment – rządowy  

• Firefighting – pożarniczy 

• Military – wojskowy 

• Police – policyjny 

• Search and Rescue – poszukiwawczy ratunkowy 

• Other – inny  

• Unknown – nieznane 

 

Przykłady:  

Zdarzenie miało miejsce podczas: 

• pierwszego samodzielnego wylotu pilota ucznia. 

Klasyfikacja: Non-Commercial operations – Flight training / Instructional – First Solo 

• lotu rekreacyjnego pilota z uprawnieniami z EPMO do EPGD 

Klasyfikacja: Non-Commercial operations – Pleasure – Cross Country 

• pokazów lotniczych 

Klasyfikacja: Specialised Operations – Airshow/Race 

• wyrzutu skoczków spadochronowych 

Klasyfikacja: Specialised Operations – Parachute drop 
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B9. Kategoria statku powietrznego – 4 poziomowe pole wyboru 

 I poziom: (screen poniżej) 

  

• Fixed Wing – samolot 

• Rotorcraft – Śmigłowiec 

• Lighter-than-air – lżejszy od powietrza 

• Other – inny 

• Hybrid – hybrydowy 

• RPAS – dron 

• Unknown – nieznane 

 

Fixed Wing - poziom II: (screen poniżej) 

  

• Aeroplane – samolot 

• Sailplane (Glider) – szybowiec 

• Ultralight / Microlight – Ultralight 
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 Fixed Wing – Aeroplane - poziom III: (screen poniżej) 

  

• Small Aeroplane – mały samolot  

• Large Aeroplane – duży samolot 

• Militay Aeroplane – samolot wojskowy 

 

 Fixed Wing – Aeroplane – Small Aeroplane - poziom IV: (screen poniżej) 

  

• Very Light Aeroplane – bardzo lekki samolot 

• Light Sport Aeroplane – Lekki sportowy samolot 

• Small Aeroplane – Mały samolot 
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Fixed Wing – Aeroplane – Large Aeroplane - poziom IV: (screen poniżej) 

   

• Large Aeroplane – duży samolot 

 

 Fixed Wing – Aeroplane – Military Aeroplane - poziom IV: (screen poniżej) 

  

• Fast jet / combat aeroplane – odrzutowiec / myśliwiec 

• Other Miltary Aeroplane – inny samolot wojskowy 

 

 Fixed Wing –Sailplane (Glider) - poziom III: (screen poniżej) 
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• Non-Powered Sailplane (Glider) – szybowiec bez napędu 

• Powered Sailplane – szybowiec z napędem 

• Ultralight Sailplane – szybowiec ultralekki 

  

Fixed Wing –Sailplane (Glider) – Powered Sailplane - poziom IV: (screen poniżej) 

  

• Fixed Powerplant installation – napęd zamontowany na stałe 

• Retractable powerplant – napęd chowany 

 

 Fixed Wing –Sailplane (Glider) – Ultralight Sailplane - poziom IV: (screen poniżej) 

  

• Singleseat Ultralight Sailplane – jednoosobowy szybowiec ultralekki 

• Twoseat Ultralight Sailplane – Dwuosobowy szybowiec ultralekki 
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 Fixed Wing – Ultralight / Microlight –poziom III: (screen poniżej) 

  

 

• Fixed-Wing – samolot 

• Flex-Wing – statek powietrzny posiadający materiałowe rozkładane skrzydła (jak w 

lotniach) typu delta  

 

 Rotorcraft – poziom II: (screen poniżej) 

  

• Helicopter - Śmigłowiec 

• Gyroplane – Wirnikowiec 
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Rotorcraft – Helicopter - poziom III: (screen poniżej) 

 

• Small / Light Helicopter – Mały lekki śmigłowiec 

• Large Helicopter – duży śmigłowiec 

• Military Helicopter – śmigłowiec wojskowy 

 

Rotorcraft – Helicopter – Small / Light Helicopter - poziom IV: (screen poniżej) 

 

• Very Light Helicopter – Śmigłowiec bardzo lekki 

• Small Helicopter – Mały śmigłowiec 

• Ultralight Helicopter – Ultralekki śmigłowiec 
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Rotorcraft – Gyroplane – poziom III: (screen poniżej) 

 

• Gyroplane Single Seat – Wirnikowiec jednoosobowy 

• Gyroplane Two Seat – Wirnikowiec dwuosobowy 

 

Lighter-than-air – poziom II: (screen poniżej) 

 

• Ballon – balon 

• Airship – sterowiec 

• Other - inny 
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Lighter-than-air – Balloon - poziom III: (screen poniżej) 

 

• Free Gas Ballon – balon bez uwięzi  

• Hot Air Ballon – balon na ogrzane powietrze 

• Tethered Gas Balloon – balon na uwięzi 

 

Lighter-than-air – Airship - poziom III: (screen poniżej) 

 

• Gas Airship – Sterowiec na gaz (inny niż powietrze) 

• Hot Airship – Sterowiec na ogrzane powietrze 
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Lighter-than-air – Airship – Gas Airship - poziom III: (screen poniżej) 

 

 

• Rigid Structure – Sztywna struktura 

• Non-rigid structure – Niesztywna struktura 

 

Other – poziom II: (screen poniżej) 

  

• Hang-glider – lotnia 

• Paraglider - paralotnia 

• Para-motors / Para-plane – paralotnia z napędem 

• Parachute – spadochron 

• Rocket – rakieta 

• Other – inne 

• Space plane – statek kosmiczny 
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Other – Hang-glider - poziom III: (screen poniżej) 

  

• Powered Hang-glider – lotnia z napędem 

• Non-powered Hang-glider – lotnia bez napędu 

 

 Other – Paraglider - poziom III: (screen poniżej) 

  

• Powered Paraglider – paralotnia z napędem 

• Non-powered Paraglider – paralotnia bez napędu 

  

Hybrid – poziom II: (screen poniżej) 

  

• Tilt Rotor – wirnik obrotowy 
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RPAS – poziom II: (screen poniżej) 

  

 

• Fixed wing RPAS – samolot RPAS 

• Rotary wing RPAS – wiropłat RPAS 

• Baloon RPAS – balon RPAS 

• Unmanned Aircraft below 150 – bezzałogowy statek poniżej 150 kg 

 

B10. Rodzaj napędu – 1 poziomowe pole wyboru 

  

 

• Electrical – elektryczny 

• Reciprocating – tłokowy 

• Turboprop – turbośmigłowy 

• Turbofan – Turbowentylatorowy 

• Turbojet  - turboodrzutowy 
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• Turboshaft – turbowałowy 

• Nono – żaden 

• Other – inne 

• Uknown - nieznane 

  

B11. Rodzaj podwozia – 2 poziomowe pole wyboru 

 I poziom: (screen poniżej) 

  

• Tricykle – trzykołowe 

• Tailwheel – ogonowe 

• Mono-wheel -jednokołowe 

• Skid – płoza 

• Amphibious – amfibia 

• Hull/float Equipped – pływaki 

• Ski – narty 

• Quadricycle – czterokołowe 

• Tandem – podwójne 

• Other – inne 

• Unknown – nieznane 
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Tricycle – poziom II: (screen poniżej) 

  

• Retractable – składane 

• Fixed - stałe 

 

 

 Tailwheel – poziom II: (screen poniżej) 

  

• Tailskid Fixed – Płoza ogonowa stała 

• Tailskid Retractable - Płoza ogonowa składana 

 

 

 Mono-wheel – poziom II: (screen poniżej) 

  

• Mono-wheel/skid, fixed – jednokołowe stałe 
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• Monowheel, retractable -jednokołowe składane 

 

B12. Liczba silników – wpisz liczbę silników 

B13. Grupa wagowa – 1 poziomowe pole wyboru 

  

B14. Maksymalna masa do startu – wpisz MTOW statku powietrznego 

B15. Ostatni punkt odlotu – wpisz ostatni znany punkt odlotu statku powietrznego 

B16. Planowane miejsce przeznaczenia – należy wpisać planowane miejsce przeznaczenia 

B17. Faza lotu – 1 poziomowe pole wyboru: (screen poniżej) 

  

• Standing – postój 

• Taxi – kołowanie 

• Take-off – start 

• Enroute – na trasie 
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• Approach – podeście 

• Landing – lądowanie 

• Manoeuvring – Manewry 

• Post-impact – po uderzeniu 

• Tow – podczas holowania 

• Unknown – nieznane 

 

B18. Wysokość – wpisz wysokość statku powietrznego w stopach (ft), jeżeli zdarzenie miało 

miejsce na ziemi wpisz 0 

B19. Prędkość – wpisz prędkość statku powietrznego w węzłach (kt) 

 

Uwaga: Jeżeli w zdarzeniu brał więcej niż jeden statek powietrzny, kliknij „Dodaj kolejny Statek 
Powietrzny” na dole strony: 

 
  



 

Strona 58 z 77 
 

11. GRUPA C – LOTNISKO 

C.1. Wskaźnik lokalizacji – kod lotniska ICAO 

  

Należy wpisać czteroliterowy sformułowany zgodnie z przepisami ICAO. 

 

C.2. Wskaźnik na lotnisku 
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Jest to pole zamknięte, którego wartość należy wybrać z listy: 

• Aircraft stand – miejsce na płycie postojowej wyznaczone do postoju/parkowania statku 

powietrznego. 

• Baggage handling area – miejsce obsługi bagażu w budynku terminala. 

• Cargo shed - ?magazyn cargo? 

• De-icing/anti-icing pad - powierzchnia obejmująca stanowisko wewnętrzne przeznaczone 

do postoju samolotów w celu usunięcia oblodzenia i zapobiegania jego oblodzeniu oraz 

powierzchnię zewnętrzną, wyposażoną w dwa lub więcej przenośne zestawy sprzętu do 

usuwania oblodzenia i zapobiegania oblodzeniu. 

• Engine run-up pad – wyznaczone miejsce do przeprowadzania prób silnika 

• Fuel farm – strefa przechowywania paliwa. 

• Intersection between taxiways – skrzyżowanie dwóch lub więcej dróg kołowania 

• Near the aerodrome – zdarzenie miało miejsce poza lotniskiem ale w odległości 10km od 

punktu odniesienia lotniska (punkt określający geograficzną lokalizację lotniska).  

• Off aerodrome – obszar poza lotniskiem. 

• Off Movement Area – obszar poza częścią pola ruchu naziemnego przeznaczaną do 

lądowania czy startu statku powietrznego. 

• On apron - wyznaczona powierzchnia na lotnisku lądowym, która przeznaczona jest do 

zatrzymywania i postoju statków powietrznych w celu przyjmowania pasażerów na pokład, 

załadunku i wyładunku towarów i poczty oraz tankowania paliwa, przeprowadzania 

czynności obsługowych i parkowania statków powietrznych. 

• On clearway - prostokątna powierzchnia na ziemi lub wodzie kontrolowana przez właściwe 

władze, wybrana lub odpowiednio przygotowana do tego, aby samolot mógł nad nią 

wykonać część początkowego wznoszenia do określonej wysokości. 

• On rapid exit taxiway - droga kołowania połączona pod kątem ostrym z drogą startową, 

umożliwiająca samolotom opuszczenie drogi startowej po wylądowaniu z prędkością 

większą niż prędkość dopuszczona na innych drogach kołowania, pozwala na skrócenie do 

minimum czasu zajmowania drogi startowej. 

• On runway - ściśle określona prostokątna powierzchnia na lotnisku lądowym 

przygotowana do startu i lądowania statków powietrznych. 

• On Runway End Safety Area - powierzchnia symetryczna w stosunku do przedłużenia linii 

środkowej drogi startowej i przylegająca do końca pasa drogi startowej mająca na celu 

zmniejszenie ryzyka uszkodzenia samolotu, który przyziemił zbyt krótko lub przekroczył 

koniec drogi startowej. 

• On stopway - prostokątna powierzchnia na ziemi, na końcu rozporządzalnej długości 

rozbiegu (TORA), przygotowana do tego, aby samolot mógł się na niej zatrzymać w 

przypadku przerwanego startu. 

• On taxiway - ściśle określona trasa na lotnisku lądowym łącząca różne części lotniska -
przeznaczona do kołowania statków powietrznych, która obejmuje:  

o Drogę kołowania na stanowisko postojowe – część płyty postojowej, wyznaczoną 
jako droga kołowania, która zapewnia dostęp do miejsc postoju statków 
powietrznych.  
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o Płytową drogę kołowania – wyznaczoną na płycie postojowej, która stanowi część 

ogólnego systemu dróg kołowania i przeznaczona jest do przemieszczania 

(kołowania) statków powietrznych przez płytę. 

• Passenger terminal – terminal pasażerski 

• Runway Turn pad - określona powierzchnia na lotnisku lądowym, która przylega do drogi 

startowej i przeznaczona jest do wykonania przez statek powietrzny zwrotu o 180° na tej 

drodze startowej. 

• Runway/vehicle lane intersection – skrzyżowanie drogi startowej z pasem ruchu dla 

pojazdów. 

• Vehicle lane – pas ruchu dla pojazdów. 

• Vehicle movement area – część lotniska przeznaczona dla ruchu pojazdów.  

• Not applicable – nie mający zastosowania. 

• Other – miejsce zdarzenia na lotnisku było inne niż powyżej. 

• Unknown – miejsce zdarzenia na lotnisku jest nieznana.  

 

C.3. Status lotniska 

 

Jest to pole zamknięte, z którego należy wybrać: 

• Military airstrip, public – lotnisko wojskowe, które jest dostępna do użytkowanie przez 

lotnictwo cywilne. 

• Private airstrip – teren przygotowany do startów/lądowań statków powietrznych jednak 

nie jest on dostępny dla normalnych operacji komercyjnych 

• Military airstrip – lotniska wojskowe, bez możliwości korzystania z nich przez lotnictwo 

cywilne. 

• Light a/c aerodrome – powierzchnia na ziemi lub na wodzie używana głównie przez 

szybowce oraz samoloty ultralekkie. 
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• Restricted aerodrome – lotnisko z ograniczeniami dotyczącymi jego użytkowania. 

• Public aerodrome – lotnisko głównie użytkowane przez lotnictwo komercyjne. 

• Other – lotnisko głównie użytkowane przez statki powietrzne czy użytkowników innych niż 

wymienione powyżej 

• Unknown – status lotniska jest nieznany. 
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12. GRUPA D – Przestrzeń powietrzna 

 

 

D1. Rodzaj przestrzeni powietrznej – 1 poziomowe pole wyboru: (screen poniżej) 
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D2. Klasa przestrzeni powietrznej – 1 poziomowe pole wyboru: (screen poniżej) 

  

• Other – inna  

• Unknown - nieznane 

 

D3. Wpływ ATM na zdarzenie – 1 poziomowe pole wyboru: (screen poniżej) 

 

 

• Directly Involved – bezpośrednie przyczynienie 

• Indirectly Involved – pośrednie przyczynienie 

• None – brak 

• Unknown - nieznane 
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D4. Wpływ na służby ATM – 1 poziomowe pole wyboru: (screen poniżej) 

 

  

• Degraded ATM Service – obniżona skuteczność usług ATM 

• Service Affect / partial – częściowy wpływ na usługi 

• Service Affect / serious – poważny wpływ na usługi 

• Inability to prov serv - niemożność świadczenia usług 

• No effect – bez wpływu 

• Not determined – nie określono  

 

D5. Nazwa FIR – wpisz nazwę FIR w którym miało miejsce zdarzenie 

D6. Nazwa ATS/ANSP – należy wpisać nazwę organu ATS/ANSP, którego dotyczy zgłoszenie 
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13. Grupa E – Pogoda  

 

E.1. Czy pogoda miała wpływ na zaistnienie zdarzenia. 

 

Pole zamknięte, z którego należy wybrać: 

• TAK – jeżeli wpływ pogody był istotny na zaistnienie zdarzenia. 

• NIE – jeżeli pogoda nie wpłynęła na zaistnienie zdarzenia. 

 

E.2. Pora dnia 

 

 

Pole zamknięte określające porę dnia, w której doszło do zdarzenia. Należy wybrać: 

• Dawn - świt to pierwsze pojawienie się światła na niebie przed wschodem słońca lub w 
czasie, kiedy się pojawia; początek dnia; poranny zmierzch. 

• Daylight - światło dzienne między wschodem a zachodem słońca. 

• Dusk/Twilight - zmierzch  

• Night/Dark – noc  

• Night/Moonlight – noc 

• Unknown – pora dnia jest nieznana. 
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E.3. Warunki meteo.  

 

 

Pole zamknięte określające warunki pogodowe w obszarze zaistnienia zdarzenia. Należy wybrać: 

• VMC - warunki meteorologiczne wyrażone dla lotów z widocznością.  

• IMC - warunki meteorologiczne dla lotów według wskazań przyrządów. 

• Unknown – warunki meteorologiczne nie zostały ustalone.  

 

E.4. Ograniczenia widzialności.  

 

Pole zamknięte określające czynniki ograniczające widzialność w trakcie zaistnienia zdarzenia. 

Należy wybrać: 

• Precipitation – jeżeli jakikolwiek opadów ogranicza widzialność 

• None – nie było żadnych ograniczeń dotyczących widzialności 

• Cloud – jeżeli widzialność była ograniczona przez chmury  

• Dust – jeżeli widzialność ograniczona była przez pył 

• Fog/Mist – jeżeli widzialność ograniczona była przez mgłę/zamglenie  
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• Haze – jeżeli widzialność ograniczona była przez drobne cząstki pyłu i zanieczyszczeń 

zawieszonych w atmosferze.  

• Freezing fog – jeżeli widzialność ograniczona była przez marznącą mgłę. 

• Light conditions – jeżeli widzialność ograniczona była przez porę dnia. 

• Smoke – jeżeli widzialność ograniczona była przez dym 

• Other – jeżeli widzialność ograniczona była czynnikiem innym niż powyżej 

• Unknown – jeżeli czynniki ograniczające widzialność nie zostały określone.  

 

E.5. Widzialność - Wartość należy podać w metrach. 

E.6. Zachmurzenie 

 

Pole opisujące klasyfikację zachmurzenia nieba na potrzeby lotnictwa. Należy wybrać: 

• CAVOK – czyste niebo  

• No significant clouds (NSC) – brak znaczących chmur  

• Few clouds (1/8 – 2/8) – Nieliczne, 1-2/8 nieba zakrytego chmurami (12,5-25%) 

• Scattered (3/8 – 4/8) – 3-4/8 nieba zakrytego chmurami (37,5%-50%) 

• Broken (5/8 – 7/8) – 5-7/8 nieba zakrytego chmurami (62,5%-87,5%) 

• Overcast – 8/8 niebo całkowicie zachmurzone (100%) 

• Sky obscured – niebo lekko zamglone 

• Unknown – zachmurzenie nieba było nieznane.  

 

E.7. Podstawa chmur - Wartość odnosząca się do wysokości podstawy chmur w setkach stóp. 

E.8. Temperatura - Wartość temperatury otoczenia, którą należy podać w stopniach Celsjusza. 
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E.9. Punkt rosy. - Temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego 

składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów, również 

przy określonym składzie. Wartość należy podać w stopniach Celsjusza.  

E.10. Prędkość wiatru - Wartość prędkości wiatru należy podać w węzłach. 

E.11. Kierunek wiatru - Kierunek wiatru należy podać w stopniach. 

E.12. Turbulencja 

 

Pole określające intensywność turbulencji. Należy wybrać: 

• None – jeżeli nie napotkano turbulencji. 

• Light - Lekka turbulencja to turbulencje, w których personel pokładowy może poruszać się 

po statku powietrznym bez utraty równowagi. Turbulencje, które chwilowo powodują 

niewielkie, błędne zmiany wysokości lub położenia (można to określić jako "turbulencje 

światła") lub turbulencje, które powodują lekkie, szybkie i nieco rytmiczne uderzenia bez 

zauważalnych zmian wysokości lub położenia (można to określić jako "lekkie" posiekać'). 

• Moderate - Umiarkowana turbulencja polega na tym, że personel pokładowy musi używać 

uchwytów do poruszania się po kabinie, a obsługa posiłków musi zostać przerwana. 

Umiarkowana turbulencja - podobna do lekkiej turbulencji, ale o większej intensywności. 

Występują zmiany w wysokości / nastawieniu. Samolot pozostaje pod kontrolą przez cały 

czas. Zmiany w wskazanej prędkości powietrza. Turbulencje, które powodują zmiany 

wysokości lub położenia, ale w których samolot pozostaje pod kontrolą przez cały czas, i 

który zazwyczaj powoduje zmiany we wskazanej prędkości (IAS) (można to określić jako 

"umiarkowaną turbulencję") lub turbulencje, które powodują szybkie uderzenia lub 

wstrząsy bez znaczących zmian w samolocie wysokość lub położenie (można to zgłosić jako 

"umiarkowany posiekanie"). 

• Severe - Silne turbulencje: Turbulencje, które powodują przemieszczanie luźnych obiektów 

wokół kabiny i powodują krótkie okresy, w których nie jest możliwe skuteczne sterowanie 

statkiem powietrznym. Może to spowodować uszkodzenie konstrukcji samolotu. Ponadto: 

Turbulencje powodujące duże, gwałtowne zmiany wysokości lub położenia. Zwykle 

powoduje duże zmiany we wskazanej prędkości lotu (IAS). Samoloty mogą być chwilowo 

poza kontrolą. Ekstremalne turbulencje definiuje się jako powodujące uszkodzenia 

strukturalne i długotrwałą utratę kontroli nad samolotem. W konwekcyjnej aktywności 

(burze) mogą wystąpić silne i ekstremalne turbulencje. Czysta turbulencja powietrza (CAT) 
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może wystąpić w połączeniu ze strumieniem strumieniowym lub w połączeniu z górzystym 

terenem, nad którym poruszają się szybkie wiatry. 

• Unknown – kiedy intensywność turbulencji jest nieznana.  

 

E.13. Podmuchy wiatru - Należy podać wartość maksymalnej prędkości podmuchu wiatru w 

węzłach. 

E.14. Zjawiska pogodowe 

 

Pole opisujące rodzaj zjawiska pogodowego według Światowej Organizacji Meteorologicznej 

(WMO) we współpracy z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Należy wybrać 

spośród listy: 

• Precipitation – opad atmosferyczny  

o Rain – deszcz 

o Drizzle – mżawka 

o Snow – śnieg  

o Snow grains –ziarnisty śnieg 
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o Ice pellets – granulki lodu 

o Hail – grad 

o Small hall/snow pellets – mały grad/ziarnisty śnieg 

o Ice crystal – kryształy lodu 

• Obscurations – zjawiska wpływające na widzialność 

o Mist – zamglenie  

o Smoke – dym 

o Fog – mgła  

o Haze - drobne cząstki pyłu i zanieczyszczeń zawieszonych w atmosferze.  

o Sand – piasek  

o Dust – pył 

o Volcanic ash – pył wulkaniczny 

• Other phenomena – inne zjawiska  

o Dust/sand whirls – pyłowe/piaskowe wiry 

o Squall – szkwał 

o Sandstorm – burza piaskowa 

o Duststorm – burza pyłowa  

o Funnel cloud – lej kondensacyjny 

o Tornado or water spout – tornado lub trąba wodna 

• Other – inne niż powyżej  

• Unknown – rodzaj zjawiska został nieokreślony.  

 

E.15. Skala zjawisk 

  

Pole zamknięte charakteryzujące intensywność zjawisk pogodowych. Należy wybrać: 

• None – brak zjawisk  

• Light – lekka 

• Moderate – umiarkowana 

• Heavy – silna 

• Unknown – intensywność jest nieznana 

UWAGA: Należy wybrać najbardziej intensywną skalę zjawisk wybranych w pkt E.14 

. 
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E.16. Raport pogodowy 

Rutynowe prognozy pogody w lotnictwie (w lotniczym kodzie meteorologicznym) np. METAR, 

TAF.  

 

14 Grupa F – Obrażenia i uszkodzenia / Injuries and damages 

 

F1. Najpoważniejszy poziom obrażeń – 1 poziomowe pole wyboru: (screen poniżej) 

  

• Fatal – śmietelny 

• Serious – poważny 

• Minor – lekki 

• None – żaden 
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• Unknown – nieznany 

 

F2. Zniszczenia samolotu – 1 poziomowe pole wyboru: (screen poniżej) 

  

• Destroyed – zniszczony 

• Substantial – poważnie uszkodzony 

• Minor – lekko uszkodzony 

• None – brak zniszczeń 

• Unknown – uszkodzenia nieznane 

 

F3. Śmiertelne na pokładzie – wpisz liczbę ofiar śmiertelnych na pokładzie statku powietrznego 

F4. Śmiertelne na ziemi – wpisz liczbę ofiar śmiertelnych na ziemi 

F5. Poważne na pokładzie – wpisz liczbę osób poważnie rannych na pokładzie statku powietrznego 

F6. Poważne na ziemi – wpisz liczbę osób poważnie rannych na ziemi 

F7. Nieznaczne na pokładzie - wpisz liczbę osób lekko rannych na pokładzie statku powietrznego 

F8. Nieznacznie na ziemi - wpisz liczbę osób lekko rannych na ziemi 

F9. Zniszczenia na lotnisku – 1 poziomowe pole wyboru: (screen poniżej) 
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F.10 Inne zniszczenia – 1 poziomowe pole wyboru: (screen poniżej) 

  

• Yes – istnieją zniszczenia 

• By rotor / propeller wash / jet blast – od uderzenia pędu powietrza 

• By vortex – od podmuchu 

• By fire – od ognia 

• By impact – od uderzenia 

• By fuel / fluid leak – od wycieku paliwa / płynu 

• By dispersed cargo – od ładunku 

• By other – z innej przyczyny 

• By unknown – z nieznanej przyczyny 

• No – brak zniszczeń 

• Unknown – zniszczenia nieznane 
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F.11 Zniszczenia obiektów – 1 poziomowe pole wyboru: (screen poniżej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Structures – obiekty 

• Structures – Building / houses – domy 

• Structures – Hospital / medical centre – szpitale / przychodnie 

• Structures – School / University – szkoły / uczelnie 

• Structures – Residential area – tereny mieszkalne 

• Structures – Industrial building – obiekty przemysłowe 

• Structures – Industrial area / park – obszary przemysłowe 

• Structures – Powerlines / cables – linie wysokiego napięcia, przewody 

• Structures – Aerodrome faciclities – obiekty / urządzenia lotniskowe 

• Structures – Fence / pole – ogrodzenia 

• Structures – Windturbine – wiatraki / turbiny wiatrowe 

• Objects – Parked aircraft – unoccupied aircraft – zaparkowany / nieużywany statek 

powietrzny 

• Objects – Vehicle – on aerdrome – pojazdy na lotnisku 

• Objects – Vehicle – off aerodrome – pojazdy poza lotniskiem 

• Objects – Crane – dźwigi 

• Enviroment – Środowisko 

• Enviroment – Crop / Vegetation – roślinność 

• None – żadne 
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• Other – inne 

• Unknown - nieznane 

 

15. Grupa G – Dokumentacja organizacji / Documentation  

 

G1. Numer akt – wpisz numer zdarzenia nadany przez Twoją organizację.  

G2. Status zdarzenia - Pole przedstawiające obecny status zdarzenia np. otwarte, zamknięte, do 

badania, wstępny raport. 

G3. Klasa zdarzenia 

 

Klasyfikacja zdarzenia w zależności od jego dotkliwości. Należy wybrać: 

• Accident – wypadek 

• Serious incident – poważny incydent 

• Incident – incydent 

• Major incident – większy incydent - Incydent, w którym: 
o bezpieczeństwo mogło być zagrożone albo prowadząc do bliskiego zderzenia 

statków powietrznych z ziemią lub przeszkodami  
o Ocena incydentu z wykorzystaniem procesu klasyfikacji ryzyka wykazała, że 

incydent ten mógł pogorszyć się w poważniejszą sytuację. 

• Significant incident – znaczący incydent - Incydent, w którym: 
o Mogłoby dojść do wypadku, poważnego lub poważnego incydentu, gdyby ryzyko 

nie było zarządzane z zachowaniem marginesów bezpieczeństwa  
o lub jeśli podczas incydentu był w pobliżu inny statek powietrzny lub pojazd.  

• Occurrence without Safety effect – zdarzenie bez wpływu ba bezpieczeństwo 

• Observation – obserwacja 

• Occurrence with No Flight Intended – zdarzenie bez zamiaru wykonania lotu 

• Not determined – klasyfikacja zdarzenie nie została ustalona.  
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G.4.  Kategoria zdarzenia 

 

Kategoria zdarzeń to zestaw terminów używanych przez ICAO w celu kategoryzacji zdarzeń 

lotniczych oraz umożliwienia analizy trendów bezpieczeństwa w tych kategoriach.  

Podręcznik klasyfikacji zdarzeń lotniczych pod względem kategorii jest dostępny w języku polskim 

pod linkiem: http://ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/zdarzenia-lotnicze/podrecznik-

klasyfikacji-zdarzen-lotniczych  

 

G.5. Event - Należy przedstawić zdarzenie lotnicze w postaci sekwencji zdarzeń w porządku 

chronologicznym.  

G.6. Faza - Należy podać fazę lotu, w której doszło do zaistnienia zdarzenia. W pierwszej kolejności 

należy zaznaczyć rodzaj statku powietrznego. Następnie fazę lotu oraz jej uszczegółowienie. 

http://ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/zdarzenia-lotnicze/podrecznik-klasyfikacji-zdarzen-lotniczych
http://ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/zdarzenia-lotnicze/podrecznik-klasyfikacji-zdarzen-lotniczych
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G.7. Faza wykrycia - Należy wskazać fazę, kiedy wykryto wystąpienie zdarzenia.  

G.8. Klasyfikacja ryzyka - Wewnętrzna klasyfikacja ryzyka organizacji raportującej. 

G.9. Przebieg procesu badania – Należy zamieścić opis analizy zdarzenia wraz z szczegółami 

dotyczącymi działań następczych. 

G.10. Wnioski – Należy wpisać jakie wnioski zostały wyciągnięte z procesu badania. 

G.11. Działania korygujące – Należy opisać jakie działania korygujące zostaną / zostały podjęte w 

organizacji, w związku ze zdarzeniem.  

 

 


