ZARZĄDZENIE NR 10
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Krajowego zespołu do spraw zderzeń statków powietrznych ze
zwierzętami
Na podstawie § 3 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do
zarządzenia nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania
statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M.P. z 2018 r. poz. 121) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Krajowy zespół do spraw zderzeń statków powietrznych ze
zwierzętami, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół pełni rolę opiniodawczą i doradczą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, w zakresie działań zmierzających do zmniejszenia zagrożeń
powodowanych przez zwierzęta dla bezpieczeństwa operacji wykonywanych przez statki
powietrzne.
3. Zespół poprzez swoją działalność realizuje zadania wynikające z:
1)

ADR.OPS.B.020 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12

lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE
L 44 z 14.02.2014, str. 1);
2)

zaleceń określonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

(ICAO), ogłoszonych wytycznymi nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22
października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 9137 – „Podręcznik służb portu
lotniczego”, część 3 – „Kontrola i zmniejszanie zagrożeń ze strony zwierząt” (Dz. Urz. ULC
poz. 100).
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1)

Pan Michał Witkowski – Przewodniczący Zespołu;

2)

Pani Beata Grabowska – Wiceprzewodniczący Zespołu;

3)

Pani Ewelina Werczyńska – Sekretarz Zespołu;

4)

Pan Maciej Jakubowski – członek Zespołu;

5)

Pani Elżbieta Kwiatkowska-Biskup – członek Zespołu;

6)

Pan Hubert Kiełbus – członek Zespołu;

7)

Pan Mieczysław Muras – członek Zespołu;

8)

Pan Piotr Kaczmarczyk – członek Zespołu.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu, inni

pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Urzędem” lub osoby niebędące
pracownikami Urzędu, w tym przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność w
zakresie lotnictwa cywilnego i państwowego lub organizacji zajmujących się rozwiązywaniem
problemów powodowanych przez zwierzęta zagrażające bezpieczeństwu wykonywania
operacji lotniczych przez statki powietrzne, posiadający wiedzę lub doświadczenie w zakresie
ornitologii lub innych działów biologii oraz bezpieczeństwa lotniczego. W szczególności do
prac w Zespole mogą być zapraszani przedstawiciele:
1)

ministra właściwego ds. transportu;

2)

Ministra Obrony Narodowej;

3)

ministra właściwego ds. wewnętrznych;

4)

ministra właściwego ds. środowiska;

5)

zarządzających lotniskami;

6)

operatorów lotniczych;

7)

instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego;

8)

organizacji obsługi technicznej;

9)

agentów obsługi naziemnej;

10)

środowiska naukowego oraz ekspertów z dziedziny: ornitologii, teriologii lub ekologii;

11)

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;

12)

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.
§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy:

1)

ułatwianie wymiany informacji dotyczących sposobów postępowania w przypadku

pojawienia się zagrożenia ze strony zwierząt oraz metod jego zmniejszania;
2)

przedstawianie Prezesowi Urzędu działań mających na celu wspieranie realizacji zadań

określonych w Krajowym Planie Bezpieczeństwa na lata 2018-2021, stanowiącym załącznik
do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, w zakresie zagrożeń
dotyczących zderzeń z ptakami (BIRD) oraz zagrożeń ze strony zwierząt (Wildlife hazard –
„RI-A”);

3)

proponowanie Prezesowi Urzędu działań mających na celu wspieranie standaryzacji i

efektywnej realizacji zadań, związanych z zarządzaniem powodowanymi przez zwierzęta
zagrożeniami dla bezpieczeństwa operacji lotniczych, określonych w ADR.OPS.B.020
załącznika IV do rozporządzenia nr 139/2014/UE;
4)

przedstawianie Prezesowi Urzędu rekomendacji dotyczących działań mających na celu

wspieranie kompleksowego zarządzania ryzykiem dotyczącego zderzeń statków powietrznych
ze zwierzętami prowadzonych na lotniskach zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk
(Dz. U. z 2016 r. poz. 91);
5)

wspieranie i opiniowanie we współpracy z Biurem Zarządzania Bezpieczeństwem

w Lotnictwie Cywilnym Urzędu analizy zaistniałych zderzeń statków powietrznych ze
zwierzętami i przedstawianie propozycji działań zapobiegawczych lub profilaktycznych;
6)

proponowanie i opiniowanie, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu,

którego pracownik wchodzi w skład Zespołu, projektów aktów prawnych oraz innych
dokumentów związanych z problematyką dotyczącą zderzeń statków powietrznych ze
zwierzętami;
7)

przedstawianie Prezesowi Urzędu publikacji związanych bezpośrednio lub pośrednio z

problematyką dotyczącą zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami w celu zamieszczania
tych publikacji na stronie internetowej www.kolizjezptakami.pl;
8)

upowszechnianie, za zgodą Prezesa Urzędu, wyników dokonywanych analiz i prac

przeglądowych w zakresie kompleksowego zabezpieczenia lotnisk i ich otoczenia przed
zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta oraz opracowań statystycznych lub poradników
w tym zakresie;
9)

przedstawianie Prezesowi Urzędu działań realizowanych na podstawie współpracy

z Komitetami ds. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla operacji lotniczych państw
członkowskich

Organizacji

Międzynarodowego

Lotnictwa

Cywilnego

w

ramach

funkcjonowania World Birdstrike Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia do spraw
Zderzeń z Ptakami;
10)

opiniowanie i przedstawianie Prezesowi Urzędu rozwiązań dotyczących efektywnych

technologii oraz systemów mających na celu zmniejszanie zagrożeń zderzeń statków
powietrznych ze zwierzętami na lotniskach oraz w ich otoczeniu, prezentowanych w trakcie
posiedzeń Zespołu.

2. Zadania, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, realizowane mogą być w ramach
grup roboczych ustanowionych spośród osób określonych w § 2, zaakceptowanych przez
Przewodniczącego Zespołu.
§ 4. 1. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy:
1)

przedstawianie Prezesowi Urzędu informacji o pracach Zespołu;

2)

koordynowanie prac Zespołu;

3)

zwoływanie posiedzeń Zespołu;

4)

zatwierdzanie dokumentacji związanej z działalnością Zespołu.
2. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje Wiceprzewodniczący

Zespołu.
§ 5. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego Zespołu należy:
1)

prowadzenie posiedzeń Zespołu oraz dbanie o ich efektywny przebieg;

2)

przygotowanie korespondencji zewnętrznej dotyczącej działalności Zespołu.
§ 6. 1. Do obowiązków Sekretarza Zespołu należy:

1)

przygotowanie sprawozdania rocznego z działalności Zespołu;

2)

realizowanie zadań w zakresie obsługi administracyjno-technicznej posiedzeń Zespołu.
2. Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje

wskazany przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
§ 7. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Wstępny termin kolejnego posiedzenia Zespołu ustalany jest każdorazowo, jako ostatni
punkt porządku posiedzenia Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu, jeżeli jest to konieczne ze względu na bieżącą sytuację, może
zwołać dodatkowe posiedzenie Zespołu.
4. Wiceprzewodniczący Zespołu, co najmniej na 20 dni przed terminem posiedzenia
Zespołu, o którym mowa w ust. 2 i 3, przekazuje członkom Zespołu, zaproszonym uczestnikom
posiedzenia oraz Prezesowi Urzędu informacje o miejscu i porządku tego posiedzenia.
5. Informacja o miejscu oraz terminie kolejnego posiedzenia Zespołu publikowana jest
również za pośrednictwem zakładki Zespołu na stronie internetowej Urzędu oraz na stronie
www.kolizjezptakami.pl.

§ 8. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Urzędu.
2. Za zgodą Prezesa Urzędu, ze względów organizacyjnych lub merytorycznych,
posiedzenie Zespołu, może być przeniesione poza siedzibę Urzędu.
§ 9. 1. Tematyka posiedzeń Zespołu uzależniona jest od pojawiającej się na bieżąco
problematyki wymagającej rozpatrzenia.
2. Sprawy do rozpatrzenia lub tematy do dyskusji podczas posiedzeń mogą być
proponowane i przedstawiane przez osoby, o których mowa w § 2.
3. Opinie, oceny, wnioski oraz propozycje opracowane przez Zespół Przewodniczący
Zespołu przekazuje Prezesowi Urzędu oraz uczestnikom posiedzeń Zespołu.
§ 10. 1. Projekt sprawozdania rocznego z działalności Zespołu Sekretarz Zespołu
przedkłada do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu nie później niż do końca kwietnia
następnego roku, za który przygotowywane jest sprawozdanie.
2. Zaakceptowane sprawozdanie Przewodniczący Zespołu przekazuje do zatwierdzenia
Prezesowi Urzędu.
3. Po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu sprawozdanie publikowane jest na stronie
internetowej Urzędu. Za opracowanie publikacji odpowiada Wiceprzewodniczący Zespołu.
§ 11. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezes Urzędu.
§ 12. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§ 13. Pierwsze spotkanie Zespołu, zgodnie z niniejszym zarządzeniem, zwołane zostanie
przez Prezesa Urzędu.
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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