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Przypomnienie przepisów normujących raportowanie

329.11.2018

 Rozporządzenie (UE) nr 376/2014 w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w
lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań
następczych …



Przypomnienie przepisów normujących raportowanie

429.11.2018

 Wybrane definicje z Rozporządzenia 376/2014.

 „zdarzenie” - oznacza każde związane z bezpieczeństwem wydarzenie, które
naraża na niebezpieczeństwo lub które — jeżeli nie podjęto w odniesieniu do
niego działań naprawczych lub nie zajęto się nim — mogłoby narazić na
niebezpieczeństwo statek powietrzny, znajdujące się w nim osoby lub jakiekolwiek
inne osoby; zdarzenie obejmuje w szczególności wypadek lub poważny incydent

 „zagrożenie” - oznacza sytuację lub przedmiot z potencjałem możliwości
spowodowania śmierci lub urazów ciała osoby, uszkodzeń sprzętu lub konstrukcji,
straty materiału lub zmniejszenia możliwości wypełnienia przez osobę określonych
funkcji;

 „działania następcze” - to jakiekolwiek działania naprawcze lub zapobiegawcze
wymagane w celu wyeliminowania rzeczywistych lub potencjalnych uchybień
w zakresie bezpieczeństwa lotniczego



Przypomnienie przepisów normujących raportowanie

529.11.2018

 Wybrane definicje z Rozporządzenia 376/2014.

 „System zarządzania bezpieczeństwem” oznacza systematyczne podejście do
zarządzania bezpieczeństwem, obejmujące niezbędne struktury organizacyjne,
zakresy odpowiedzialności, polityki i procedury, a także obejmuje każdy system
zarządzania, który — niezależnie lub w sposób zintegrowany z innymi systemami
zarządzania organizacji — dotyczy zarządzania bezpieczeństwem.



Przypomnienie przepisów normujących raportowanie

629.11.2018

 Rozporządzenie wykonawczego (UE) nr 1018/2015 zawierający wykaz
klasyfikujący zdarzenia, które jest przepisem wykonawczym do
rozporządzenia (UE) nr 376/2014.



Przypomnienie przepisów normujących raportowanie

729.11.2018

 Rozporządzenie (UE) nr 376/2014 integruje w zakresie zgłaszania już istniejące
następujące rozporządzenia unijne:

• Rozporządzenie Komisji (UE) 965/2012 pkt ORO.GEN.160 - OPS,

• Rozporządzenie Komisji (UE) 1178/2011 i 290/2012 pkt ORA.GEN.160 - FCL, 

• Rozporządzenie Komisji (UE) 139/2014 pkt ADR.OR.C.030 - ADR, 

• Rozporządzenie Komisji (UE) 1321/2014 pkt M.A. 202 

• i 145.A.60 – Continuing AIR, 

• Rozporządzenie Komisji (UE) 748/2012 pkt 21.A.129, 21.A.165 i 21.A.3A - AIR

• Rozporządzenie Komisji (UE) 1035/2011 Załącznik II pkt 3.1.3.g, Załącznik V Roz. 2 
– ANS

• Rozporządzenie Komisji (UE) 340/2015 TCO.OR.B.040 – ATCO

• Rozporządzenie Komisji (UE) 373/2017 ATM/ANS.OR.A.065 - ANS

OPS - Air Operations; FCL - Aircrew; ADR - Aerodrome; AIR - Airworthiness; AIR -
Countinuing Airworthiness; ANS - Air Traffic Management / Air Navigation Services; ATCO -
air traffic controllers' licences and certificates



Przypomnienie przepisów normujących raportowanie

829.11.2018

 Badanie wypadków i incydentów jest uregulowane na poziome UE
poprzez rozporządzenie (UE) nr 996/2010.

 Zapewnia unifikację działań organów ds. badania zdarzeń lotniczych



Przypomnienie przepisów normujących raportowanie

929.11.2018

 ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn.
zm.)”

„Art. 135a. 1. Następujące podmioty, w ramach krajowego systemu obowiązkowego
zgłaszania, obowiązane są zgłaszać Komisji zaistnienie zdarzenia polegającego na przerwie
w działaniu, wadzie, uszkodzeniu statku powietrznego lub jego elementu albo innej
okoliczności, która miała lub mogła mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu: …”

„Art. 51. 1. Użytkownik, dowódca i inni członkowie załogi statku powietrznego są
obowiązani do przestrzegania warunków i ograniczeń ustanowionych w świadectwie
zdatności do lotu, pozwoleniu na wykonywanie lotów lub innym równoważnym
dokumencie i dokumentach z nimi związanych.

2. Użytkownik statku powietrznego i inne osoby wykonujące na jego zlecenie zadania
związane z użytkowaniem, naprawami lub obsługą techniczną statku powietrznego mają
obowiązek zawiadamiania Prezesa Urzędu o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach
mogących mieć istotne znaczenie dla zdatności statku powietrznego do lotu. „



Przypomnienie przepisów normujących raportowanie

1029.11.2018

 ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn.
zm.)

Art. 135c. 1. Prezes Urzędu może wprowadzić dobrowolny i poufny system, który umożliwi
zgłaszanie, zbieranie i analizowanie informacji o zaobserwowanych w lotnictwie cywilnym
nieprawidłowościach, które nie wymagają zgłaszania obowiązkowego, ale które zgłaszający
odczuwa jako bieżące lub potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa lotów.

1a. Podmioty wykonujące działalność określoną w art. 160 ust. 3 wprowadzają
autonomiczne systemy dobrowolnego zgłaszania zdarzeń lotniczych w ramach działania
swoich organizacji i wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem.

(podmioty certyfikowane)
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Timeline Organizacja – Właściwy Organ
schemat przepływu zgłoszeń do właściwego organu

Uwaga: 
Zgłoszenie działań następczych Organowi oznacza 
zgłoszenie wstępnych wyników analizy i działań 
następczych;
Zgłoszenie finalnego raportu Organowi oznacza zgłoszenie 
ostatecznych wyników analizy i/lub działań



Timeline Organizacja – Właściwy Organ
schemat przepływu zgłoszeń do właściwego organu

 W odniesieniu do organizacji projektujących (DOA) i 
produkcyjnych (POA), należy  wziąć pod uwagę, że: 

 zgłoszonym zdarzeniem jest stan niebezpieczny (definicja 
PART- 21) oraz

 osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za identyfikację 
niebezpiecznego stanu (unsafe condition)

 Identyfikacja stanu niebezpiecznego rozpoczyna proces 
zgłaszania od punktu OD na schemacie w poprzednim slajdzie.



Organizacja – Właściwy Organ
Raportowanie do właściwego organu

1329.11.2018

Raportowanie*
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Uwaga: celem uproszczenia  schematu  zostało pominięte raportowanie  osoby indywidualnej 
bezpośrednio do właściwego organu (*)

IR – rozporządzenie wykonawcze nr 1018/2015



Organizacja – Właściwy Organ
Raportowanie do właściwego organu 

1429.11.2018

 Nadzór bieżący departamentów (ULC) nad organizacjami zgodnie z
przepisami UE.

• Zgodnie z przepisami UE oraz krajowymi organizacje lotnicze są zobowiązane 
do zgłaszania zdarzeń lotniczych do PKBWL oraz do Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego.

• Zgłoszenia zdarzeń lotniczych lub innych nieprawidłowych okoliczności, które 
zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu dokonywane są przez organizacje 
lotnicze do odpowiedniego bezpośrednio nadzorującego/certyfikującego 
departamentu w ULC.

• Celem ułatwienia tego procesu wprowadzono Centralną Bazę Zgłoszeń (CBZ).

DEPARTAMENTY 

(ULC)
ORGANIZACJE



Organizacja – Właściwy Organ
Raportowanie do właściwego organu 

U 1529.11.2018

ORGANIZACJE

 Zgłaszanie zdarzeń w ramach nadzoru bieżącego departamentów
(ULC) - rozwiązanie aktualne

CBZ – Centralna Baza Zgłoszeń

Zgłoszenia zdarzeń, 
działania następcze

PKBWL ULC



Organizacja – Właściwy Organ
Przepływ związany analizą i działania następczymi

1629.11.2018

Analiza i działania następcze*
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Organizacja – Właściwy Organ
Przepływ związany analizą i działania następczymi

1729.11.2018

Art. 13 ust. 1 (R376/2014)

 Każda organizacja mająca siedzibę w państwie członkowskim
opracowuje procedurę analizy zdarzeń zgromadzonych zgodnie
z art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 w celu zidentyfikowania zagrożeń dla
bezpieczeństwa związanych z określonymi zdarzeniami lub
grupami zdarzeń.

 W oparciu o tę analizę każda organizacja określa wszelkie
odpowiednie działania naprawcze lub zapobiegawcze,
wymagane w celu poprawy bezpieczeństwa lotniczego.



Organizacja – Właściwy Organ
Przepływ związany analizą i działania następczymi

1829.11.2018

Art. 13 ust. 2 (R376/2014)

 Gdy w następstwie analizy, o której mowa w ust. 1, organizacja mająca
siedzibę w państwie członkowskim określa jakiekolwiek działania
naprawcze lub zapobiegawcze wymagane w celu wyeliminowania
rzeczywistych lub potencjalnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa
lotniczego:

a) wdraża te działania terminowo; oraz

b) ustanawia procedurę monitorowania wdrażania działania i jego
skuteczności.



Organizacja – Właściwy Organ
Przepływ związany analizą i działania następczymi

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2018 1929.11.2018

Art. 13 ust. 4 (R376/2014)

 Jeśli Organizacja identyfikuje rzeczywiste lub potencjalne ryzyko dla
bezpieczeństwa lotniczego w następstwie swojej analizy zdarzeń lub
grup zdarzeń zgłoszonych, przekazuje Właściwemu Organowi tego
państwa członkowskiego w terminie 30 dni od daty powiadomienia o
zdarzeniu przez zgłaszającego:

a) ewentualne wstępne wyniki analizy przeprowadzonej zgodnie z
ust. 1 art. 13; oraz

b) informacje o wszelkich działaniach, jakie należy podjąć zgodnie z
ust. 2.



Organizacja – Właściwy Organ
Przepływ związany analizą i działania następczymi

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2018 2029.11.2018

• Portal CBZ,  Sekcja  G – Dokumentacja organizacji

• Pola wypełnianie przez Organizację w związku art. 13 R376/2014.

• G.9. Przebieg procesu badania / Analysis – szczegóły dotyczące 
przeprowadzonej analizy

• G.10. Wnioski / Conclusions - szczegółowe wnioski dla organizacji  

• G.11. Działania korygujące / Corrective actions - proponowane i/lub 
dokonane  działania
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Dziękuję za uwagę

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem

Tel. +48 (22) 520 72 93
Piotr Kaczmarczyk

e-mail: pkaczmarczyk@ulc.gov.pl
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