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WYPADEK





Pilot przyszedł na lot 
z chęcią zabicia się (..) 

TAKNIE! (99.9% przypadków)

Czyn samobójczy lub sabotaż – przypadek nie jest 

standardowy z punktu widzenia bezpieczeństwa



Pilot przyszedł na lot 
pijany

TAKNIE! (99.9% przypadków)

Sprawa karna
(prokurator) 



Pilot przyszedł na lot 
absolutnie świadomie

(kryminalnie) naruszając
podstawowe zasady

TAKNIE! (99.9% przypadków)

Postępowanie…



Pilot przyszedł normalnie, jak
co dzień, na lot …

i popełnił (niebezpieczny,tragiczny) błąd

Dlaczego złamał przepisy, ograniczenia,
postąpił wbrew przyjętej procedurze? 

ANALIZA



Pogoda – nie powiennien był lecieć, a jednak…?

Może był przemęczony?

Może dano mu do wykonania zadanie, do którego
nie był właściwie przygotowany?

Może wyposażenie (niekoniecznie SP – może lotnisko) 
było niestandardowe, niespawne, częściowo
niesprawne?

…dużo podobnych pytań…

Może procedury… Może wszyscy w danej firmie mówili
“ee… nie przejmój się – tak to już tu jest…”

Test prównawczy



Test prównawczy

Dokładnie opisując dana sytuacje
lotnikowi znajacemu / wykonującemu
TAKIE SAME operacje, idealnie w tym
samym otoczeniu / firmie / lotnisku
/ itp zadajemy pytanie…. 

Jak zachowałbyś
się w danej sytuacji? 



Szczerość – raczej wtedy, gdy prokurator / prasa
(która wszystko wie i tak lepiej) nie słucha

Pilot   
(kontroler/mechanik/inna osoba związana z lotnictwem)

“Panie, ja to zawsze robię…
bo: 1. … 2. … 3. …;
więc uważam, że: … ”

JA BYM DAŁ SIE PODEJŚĆ TAK SAMO!
*** TAKI SYSTEM!!! ***

“NO CÓŻ, WYGŁUPIAŁ SIĘ…”
“WIEDZIAŁ, ŻE SIE TAK NIE ROBI I ZROBIŁ.”
“NIE POWINIEN DOSTAĆ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.”
“POWIENIEN BYĆ LEPIEJ NADZOROWANY.”
“NIE CHCEMY MIEĆ TAKICH LUDZI W LOTNICTWIE 

– TYLKO SIE WSTYDZIĆ TRZEBA”



WYPADEK

Pilot nie był samobójcą

Pilot nie był pijany

Pilot nie naruszył podstawowych przepisów 

Test porównawczy sugeruje, że inna załoga mogłaby popełnić
podobny błąd/wyroczenie (nawet: wielokrotnie zdarzało się

to wcześniej-bez konsekwencji)

Tak być musi? 

Znajdujemy wadę systemu
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JeJeśślili chodzichodzi o o ““General AviationGeneral Aviation”” UrzUrząąd ma d ma danedane ““nana
temattemat bezpieczebezpieczeńństwastwa”” ggłłóówniewnie o o wypadkachwypadkach

Serious
Incident

Incident

Occurrence
(other than accident and incident)

Accidents

„Theoretical” occurrence pyramid



System System 
““anonimowegoanonimowego--dobrowolnegodobrowolnego””

raportowaniaraportowania

Jest Jest uznanyuznany nana ŚŚwieciewiecie,,

Jest Jest elementemelementem wymaganymwymaganym przezprzez
ICAOICAO -- Safety Management System Safety Management System 

nana poziomiepoziomie krajowymkrajowym,,

ByByłł jujużż prpróóbowanybowany w w PolscePolsce (2003r)(2003r)



Safety Management System Safety Management System -- elementyelementy::
-- MissionMission
-- VisionVision
-- StatementStatement
-- System System raportowaniaraportowania i i bazabaza danychdanych
-- System System raportowaniaraportowania dobrowolnegodobrowolnego
-- Safety PlanSafety Plan
-- Performance Indications/Targets/RequirementsPerformance Indications/Targets/Requirements



NieNie bbęędziedzie w w PolscePolsce
Safety Management System Safety Management System 

bezbez
informacjiinformacji o o zagrozagrożżeniacheniach

czyliczyli
(dobrowolnego)(dobrowolnego)

““RAPORTOWANIARAPORTOWANIA””

nienie bbęędziedzie ““RAPORTOWANIARAPORTOWANIA””

bezbez JUST CULTUREJUST CULTURE
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Jasno i wyraźnie: NIE WOLNO, będzie karane!

Opowiedz dlaczego, zrozum swój błąg-winę, przyjmij karę

Trudno – stalo się
Opowiedz o tym innym



ProblemyProblemy

““ZawiesiZawiesićć licencjlicencjęę!!!!””

ProkuratorProkurator

““PrasaPrasa, radio i TV, radio i TV””

InneInne skutkiskutki prawneprawne / / komercyjnekomercyjne / / 
ubezpieczenieubezpieczenie ......

DONOS / RAPORT – TO NIE BRZMI
DOBRZE W NASZEJ ŚWIADOMOŚCI !!



CHIRPCHIRPConfidential Confidential 
Human Factors Human Factors 
Incident Incident 
Reporting Reporting 
ProgrammeProgramme

FEEDBACK FEEDBACK 
GA FEEDBACK  GA FEEDBACK  
Cabin Crew Cabin Crew 

FEEDBACKFEEDBACK

www.chirp.co.ukwww.chirp.co.uk



FORCEFORCE

CAA formed the Flight Operations Research 
Centre of Excellence (FORCE), at Cranfield
University, in 2004. Staffed by an operational pilot, 
directed by the CAA, and with support from 
industry, FORCE has the remit to assist in 
improving operational safety.

CAA has tasked FORCE to produce a Risk
Management Model to support the CAA in
allocating scarce resources to the oversight of
approved organisations and, in particular AOC 
holders



www.caa.co.uk

GASIL
General 
Aviation Safety
Information
Leaflet



UK Safety PlanUK Safety Plan
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UK Safety PlanUK Safety Plan

24

14
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Safety Management Safety Management 
System System 

KrajowyKrajowy Program Program 
BezpieczeBezpieczeńństwastwa

LotnictwaLotnictwa CywilnegoCywilnego



ZespZespóółł

((okookołło) 10 o) 10 osobowyosobowy zespzespóółł
SkSkłład: ad: pilopilocici/intruktor/intruktorzyzy/kontroler/kontrolerzyzy …… wszyscywszyscy ““czynniczynni””, , 
znajznająący (cy (skomplikowaneskomplikowane) ) realiarealia polskiegopolskiego latanialatania
PrzyPrzy ULC, ale ULC, ale nienie ULCULC
NieNie przyjmujprzyjmujee donosdonosóów, w, anonimanonimóóww
NieNie dziadziałła a jakojako zwizwiąązekzek zawodowyzawodowy
„„MapowanieMapowanie zagrozagrożżeeńń””
PodejPodejśściecie pozytywnepozytywne
PomocPomoc przyprzy State Safety Plan (State Safety Plan (KrajowyKrajowy Plan Plan BezpieczeBezpieczeńństwastwa w w 
LotnictwieLotnictwie CywilnymCywilnym))
PublikacjePublikacje



SYSTEM MAPOWANIA ZAGROŻEŃ W LOTNICTWIE CYWILNYM 

Kto może do nas zadzwonic? 

Każdy kto jest związany z lotnictwem – zachowując anonimowość. 

Jak z nami porozmawiać? 

Można zostawić wiadomość – numer telefonu - na stronie internetowej ... lub telefonicznie pod 
… . 

Jakiego typu informacji dotyczy nimniejszy „system”? 

Wyłącznie zdarzeń, zagrożeń, pomysłów związanych z BEZPIECZEŃSTWEM. Powinny one 
dotyczyć przede wszystkim SIEBIE, ale mogą dotyczyć organizacji lotniczej w jakiej się pracuje,
oraz innych podmiotów w lotnictwie. 

Istotne są: błędy, brak wiedzy, wadliwe procedury – związane z operacjami, obsługą i 
działalnościa związaną ogólnie z lotnictwem. Niebezpieczne praktyki czy przyzwyczajenia. 
Aspekty prawne.  

Niemniejszy system używamy, go chcemy podzielić się „nauką wypływającą z danego 
zdarzenia”. W pierwszej kolejności należy skorzystać z systemu dobrowolnego raportowania 
dostępnego - wprowadzonego w danej firmie / organizacji. Jeśli nie jest to możliwe albo firma / 
orgaznizacja jest mała i obawiamy się, że raport „wewnętrzny” przez nas złożony nie będzie 
anonimowy -  zapraszamy do pogadania z nami.  

O czym NIE będziemy rozmawiać: 

Problemów nie mających wpływu na bezpieczeństwo. Konfliktów międzypersonalnych. 
Warunków zatrudnienia, relacji przedsiębiorstwo - pracownik. 
 
Nie ma anonimów – informacja musi pochodzi z wiarygodnego źródła. Złożyć „raport” może 
osoba związana ze sprawą, mająca odpowiednią wiedzę i zrozumienie sytuacji – a nie 
ktokolwiek „co widział coś-tam” przez okno.  
 
Pewne zdarzenia lotnicze, wypadki podlegają OBOWIĄZKOWI raportowania. Jeśli doszło do 
poważnego wypadku, ktoś doznał obrażeń, zostało bardzo poważnie naruszone prawo – osoba 
przyjmująca zgłoszenie będzie zmuszona poinformować o tym obowiązku zgłaszającego.   

Procedura: 

• Zgłosić chęć pogadania – na stronie … lub telefonicznie … podając wstępne dane na 
temat zdarzenia – tak, by ze strony systemu raportowania mogły się kontaktować osoby 
z odpowiednimi kwalfikacjami w zależności od sprawy.  

• Czekać na kontakt – telefoniczny / mailowy. 
• Kiedy osoba reprezentująca „system” zadzwoni – zostanie przeprowadzona identyfikacja 

i, no cóż, pogadacie sobie...  
• Informacja kto dzwonił nie będzie nigdzie ani zapisywana, ani przetrzymywana (bo nie 

jest potrzebna).  
• Pomysły-historie-informacje „zapisane”, tam gdzie to będzie miało zastosowanie, będą 

publikowane na zasadzie analiz. 

Przechowywanie informacji i ich publikacja w formie opracowań jak tak
zorganizowana, żeby dbać o anonimowość. Bez zbudowania zaufania ludzi lotnictwa
co do założeń systemu – podniesienia poziomu bezpieczeństwa, a nie karania bądź
ośmieszania kogokolwiek – podstawowy cel programu nie zostanie osiągniety.  



System System mapowaniamapowania zagrozagrożżeeńń
Kto może do nas zadzwonic?

Każdy kto jest związany z lotnictwem – zachowując anonimowość.

Jakiego typu informacji dotyczy nimniejszy „system”?

Wyłącznie zdarzeń, zagrożeń, pomysłów związanych z BEZPIECZEŃSTWEM. Powinny one 
dotyczyć przede wszystkim SIEBIE, ale mogą dotyczyć organizacji lotniczej w jakiej się pracuje, 
oraz innych podmiotów w lotnictwie.

Istotne są: błędy, brak wiedzy, wadliwe procedury – związane z operacjami, obsługą i 
działalnościa związaną ogólnie z lotnictwem. Niebezpieczne praktyki czy przyzwyczajenia. 
Aspekty prawne. 

Niemniejszy system używamy, go chcemy podzielić się „nauką wypływającą z danego zdarzenia”. 
W pierwszej kolejności należy skorzystać z systemu dobrowolnego raportowania dostępnego -
wprowadzonego w danej firmie / organizacji. Jeśli nie jest to możliwe albo firma / orgaznizacja
jest mała i obawiamy się, że raport „wewnętrzny” przez nas złożony nie będzie anonimowy -
zapraszamy do pogadania z nami. 



System System mapowaniamapowania zagrozagrożżeeńń

O czym NIE będziemy rozmawiać:

Problemów nie mających wpływu na bezpieczeństwo. Konfliktów międzypersonalnych. 
Warunków zatrudnienia, relacji przedsiębiorstwo - pracownik.

Nie ma anonimów – informacja musi pochodzi z wiarygodnego źródła. Złożyć „raport” może 
osoba związana ze sprawą, mająca odpowiednią wiedzę i zrozumienie sytuacji – a nie ktokolwiek 
„co widział coś-tam” przez okno i nie bierze odpowiedzialności za to co mówi 

Pewne zdarzenia lotnicze, wypadki podlegają OBOWIĄZKOWI raportowania. Jeśli doszło do 
poważnego wypadku, ktoś doznał obrażeń, zostało bardzo poważnie naruszone prawo – osoba 
przyjmująca zgłoszenie będzie zmuszona poinformować o tym obowiązku zgłaszającego. 



System System mapowaniamapowania zagrozagrożżeeńń
Procedura:

Zgłosić chęć pogadania – na stronie … lub telefonicznie … podając wstępne dane na 
temat zdarzenia – tak, by ze strony systemu raportowania mogły się kontaktować osoby 
z odpowiednimi kwalfikacjami w zależności od sprawy. 

Czekać na kontakt – telefoniczny / mailowy.

Kiedy osoba reprezentująca „system” zadzwoni – zostanie przeprowadzona identyfikacja 
i, no cóż, pogadacie sobie... 

Informacja kto dzwonił nie będzie nigdzie ani zapisywana, ani przetrzymywana (bo nie 
jest potrzebna). 

Pomysły-historie-informacje „zapisane”, tam gdzie to będzie miało zastosowanie, będą
publikowane na zasadzie analiz.

Przechowywanie informacji i ich publikacja w formie opracowań jak tak zorganizowana, 
żeby dbać o anonimowość. Bez zbudowania zaufania ludzi lotnictwa co do założeń
systemu – podniesienia poziomu bezpieczeństwa, a nie karania bądź ośmieszania 
kogokolwiek – podstawowy cel programu nie zostanie osiągniety.



System System mapowaniamapowania zagrozagrożżeeńń

Przechowywanie informacji i ich publikacja w 
formie opracowań jak tak zorganizowana, 
żeby dbać o anonimowość. 

Bez zbudowania zaufania ludzi lotnictwa co 
do założeń systemu – podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa, a nie karania bądź
ośmieszania kogokolwiek – podstawowy cel 
programu nie zostanie osiągniety.


