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Odpowiedź 

Uwagi 

Tak Nie 

1 

Czy organizacja opracowała procedurę powiadamiania 

właściwego organu i każdej innej organizacji, której 

powiadomienie jest wymagane przez państwo 

operatora, o każdym zaistniałym wypadku lub 

poważnym incydencie czy zdarzeniu zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 996/2010 oraz dyrektywą 2003/42/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady?  

   

2 

Czy organizacja oprócz zgłaszania zdarzeń 

wymaganych rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz 

dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady opracowała procedurę zgłaszania przypadków 

napotkania chmur pyłu wulkanicznego podczas lotu? 

   



3 

Bez uszczerbku dla punktu 1, czy organizacja 

opracowała procedurę powiadamiania właściwego 

organu i organizacji odpowiedzialnej za projekt statku 

powietrznego o każdym incydencie, niesprawności, 

defekcie technicznym, przekroczeniu ograniczeń 

technicznych, zdarzeniu, które wskazywałyby, że 

informacje zawarte w danych opracowanych zgodnie z 

PART 21 są niedokładne, niekompletne lub 

niejednoznaczne, lub też o innych nietypowych 

okolicznościach, które wpłynęły lub mogły wpłynąć na 

bezpieczną eksploatację statku powietrznego, ale nie 

spowodowały wypadku ani poważnego incydentu? 

   

4 

Bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 996/2010, 

dyrektywy 2003/42/WE, rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1321/2007 ( 3 ) oraz rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1330/2007 ( 4 ), czy zdarzenia, o których mowa 

punktach 1 i 2 są zgłaszane w postaci i na zasadach 

ustanowionych przez właściwy organ i zawierają 

wszelkie znane organizacji stosowne informacje o 

wystąpieniu takiego stanu? 

   

5 

Czy zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu zostało 

dokonane w możliwie najszybszym trybie, w żadnym 

razie nie później niż 72 godziny po zidentyfikowaniu 

przez organizację stanu, do którego zgłoszenie się 

odnosi, chyba że wyjątkowe okoliczności to 

uniemożliwiły? 

   

6 

Czy w stosownych przypadkach, zaraz po ustaleniu 

działań, jakie organizacja zamierza podjąć w celu 

zapobieżenia podobnym wydarzeniom w przyszłości, 

organizacja sporządziła sprawozdanie uzupełniające                      

w celu określenia szczegółów tych działań? 

   

Czy takie sprawozdanie zostało  sporządzone w postaci 

i na zasadach ustanowionych przez właściwy organ? 
   

 


