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Niniejszy dokument zostai przygotowany przez Komisje ds. Przepisow Bezpieczeristwa.
Niniejsze wymagania dotyczq wdroienia przez Paristwa procedur skiadania meldunkow oraz rozpatrywania
nieprawidiowosci w ruchu lotniczym.

W zaiqczniku Azostaia zdefiniowana lista zdarzen dotyczqcych ATM, kt6re - jako niezbedne minimum powinny byd zgiaszane i oceniane przez Paristwa.

W zatqczniku B zostaty zdefiniowane dane dotyczqce bezpieczenstwa, wyraione jako og6lne
wskainiki bezpieczenstwa, kt6re - jako niezbedne minimum - powinny byc gromadzone izgtaszane d o EUROCONTROL przez Panstwa.
Panstwa powinny wdroiyd niniejszewymaganiaESARR 2stopniowo, rozpoczynajqc od gromadzenia danych
odnoszqcychsie do wypadkow i incydentow- niebezpiecznych zbliien, poczqwszyod 1 stycznia 2000 roku.
Decyzje w sprawie odpowiedniego podejscia poszczegolnych Panstw do procedury wdroienia niniejszych
wymagan pozostawia sie Pafistworn.
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WYMAGANIA EUROCONTROL W ZAKRESIE PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA
Skfadanie meldunkow oraz rozpatrywanie nieprawidfowosci w ruchu lotniczym
1. Zakres
Niniejsze wymagania obejmujq wprowadzenie przez Panstwo zasad sktadania "Meldunkdw o nieprawidtowosciach w ruchu lotniczym" oraz "ProcedurRozpatrywania Nieprawidtowosci w ATIVT'.

2. Uzasadnienie
2.1 Wprowadzenie, jako priorytetu, w Panstwach ECAC sp6jneg0, wysokiego poziomu bezpieczenstwa lotniczego i zarzqdzania bezpieczenstwem w ATM, wymaga pomySlnego wdroienia
ujednoliconych procedur zgtaszania i oceny zdarzen. Procedury te prowadzic bedq do bardziej
usystematyzowanego postrzegania zdarzen dotyczqcych bezpieczenstwa i ich przyczyn, co
pozwoli na okreslenie odpowiednich dziatari korygujqcych oraz obszarow, w ktorych bezpieczenstwo operacji lotniczych mogtoby zostac poprawione poprzez zmiany w systemie ATM.
2.2 Analizy skutecznosci w zakresie bezpieczeristwa, przeprowadzone na poziomie europejskim,
doprowadziiy do konkluzji (ujetej w raporcie "EUROCONTROLATM Performance Report for 1998"),
i i na obszarze ECAC wystepuje zroinicowanie pod wzgledem zakresu, zasiegu, spojnosci i dostepnosci danych dotyczqcych bezpieczeristwa w ATM.
2.3 Uznaje sie za konieczne podjecie dziatari zmierzajqcych do utworzenia spojnej i usystematyzowanej procedury zgtaszania i oceny zdarzeri w zakresie bezpieczeristwa ATM. Procedury te nie
powinny koncentrowac sie na karaniu, lecz na profilaktyce w zakresie wypadkow i powainych
incydentow.

3. Zastosowanie
3.1

Niniejsze wymagania majq zastosowanie w Paristwach Cztonkowskich EUROCONTROL. Paristwa
Cztonkowskie ECAC, niebedqce cztonkami EUROCONTROL, takie sq zachecane do ich
stosowania.
3.2 Panstwa Cztonkowskie okreSlq nastepnie krajowe lub miedzynarodowe uzgodnienia
instytucjonalne umoiliwiajqce spetnienie niniejszych wymagan. Ich struktura umoiliwi
administracji rzqdowej naioienie wymagan na organizacje illub indywidualne osoby w Panstwie,
w ramach jej umocowan prawnych.
3.3 Niniejsze wymagania majq zastosowanie we wszystkich nastepujqcych przypadkach:
- dotyczqcych cywilnych statk6w powietrznych,
- zapewniania przez cywilne organy ruchu lotniczego ustug wobec cywilnych illub wojskowych
statkow powietrznych,
- tam, gdzie wojskowe organy ruchu lotniczego illub obrona powietrzna, w zaleinosci od
przyjetych rozwiqzari narodowych, zapewniajq siuiby cywilnemu statkowi powietrznemu.
W sytuacjach, gdy wytqcznie organy wojskowe zapewniajq siuiby ruchu wojskowym statkom
powietrznym, skiadanie meldunkow o zdarzeniach nie jest obowiqzkowe. Dobrowolne zgiaszanie takich
przypadkow, rozpatrywane jako niezbedne dla podnoszenia bezpieczenstwa w ruchu lotniczym,
pozostawia sie do decyzji Paristw.
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4. Cel dziatania systemu bezpieczenstwa
Celem dziaiania systemu bezpieczenstwa jest zagwarantowanie, na poziomie krajowym i ECAC,
Srodk6w formalnych siuiqcych do:
4.1 Oceny poziomu bezpieczenstwa oraz jego zmian w czasie.
4.2 ldentyfikacji kluczowych obszar6w ryzyka, w kt6rych ATM m6giby wniesC wkiad w poprawe
bezpieczenstwa oraz podjecie dziaian profilaktycznych.
4.3 Przeprowadzania dochodzenia, oceny i wyciqgania wniosk6w dotyczqcych udziaiu ATM we
wszystkich przypadkach naruszenia bezpieczenstwa i podejmowanie dziatan naprawczych,
zar6wno w sferze przepis6w, jak i poza nimi.
4.4 Wnioskowania, w jaki spos6b system ATM m6giby wptynqC na poprawe bezpieczenstwa nawet
w obszarach, w kt6rych nie jest on bezposrednio zaangaiowany w wypadki lub incydenty.
4.5 Oceny i monitorowania zmian, wdroien technicznych i operacyjnych pod kqtem spei
niania ustalonych wymagan zwiqzanych z bezpieczenstwem oraz podejmowania dziatan
profilaktycznych.

5. Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa
5.1 Wymagania dotyczqce procedur zgiaszania i rozpatrywania na poziomie krajowym zdarzen
zwiqzanych z bezpieczenstwemw ATM:
Kaide Panstwo powinno zapewniC:
5.1.1 Wdroienie formalnych srodkow zgiaszania i rozpatrywania zdarzen zwiqzanych z bezpieczenstwem i stanowiqcych rzeczywiste bqdi potencjalne zagroienie dla bezpieczenstwa lotu
lub zagraiajqcych zapewnieniu bezpiecznej usiugi ATM, obejmujqcych co najmniej
przypadki przedstawione w zatqczniku A.
5.1.2 Przepisy umoiliwiajqce osobie lub organizacji lotniczej zgtaszanie kaidego zdarzenia lub
sytuacji, w ktorq byia zaangaiowana lub ktorej byia swiadkiem, a takie kaidej sytuacji, ktorq
uznata za potencjalne zagroienie dla bezpieczenstwa lotu lub moiliwosci zapewnienia
bezpiecznej ustugi ATM. Przepisy takie nie powinny ograniczaC sie do procedur zgiaszania
tylko wypadkow czy powainych incydentow, gdyi niektore inne typy zdarzen mogq by6
przejawem zagroien skutkujqcych wypadkami lub powainymi incydentami.
5.1.3 Personel ATM i osoby trzecie sq zachecane wszelkimi sposobami do systematycznego
i konsekwentnego zgiaszania takich zdarzen.
5.1.4 Wszelkie dane mogqce pom6c w wyjaSnieniu okolicznoSci towarzyszqcych takim
zdarzeniom, powinny zostaC wiaSciwie zidentyFikowane, zabezpieczone, nagrane i przechowywane w spos6b zapewniajqcy ich jakoSC i poufnoSC, jak r6wniei pozwalajqcy na ich
p6iniejsze badanie i ocene.
5.1.5 Badanie lub ocena zdarzen uznanych za wywierajqce znaczqcy wpiyw na bezpieczenstwo
lot6w i moiliwoSC zapewnienia bezpiecznych usiug ATM sq prowadzone przez zesp6i
ekspert6w i wszczynane bezzwiocznie, wraz z podjeciem dziatan naprawczych.
5.1.6 Stopien zagroienia wynikajqcy z kaidego takiego zdarzenia jest okreslony, ryzyko zwiqzane
z takim zdarzeniem sklasyfikowane, a rezultaty zarejestrowane.
5.1.7 Przyczyny takich zdarzen sq analizowane w obiektpvny sposob, w celu okreslenia stopnia,
w jakim system ATM pomogi lub mogiby pomoc w zmniejszeniu powstatego ryzyka.
Rezultaty tej analizy sq rejestrowane.
5.1.8 Rekomendacje dotyczqce poprawy bezpieczenstwa oraz dziatan korygujqcych sq opracowane i, gdy jest to konieczne, rejestrowane, zas ich wdraianie jest monitorowane.
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5.1.9 Tak dalece jak jest to moiliwe doswiadczenia zwiqzane z bezpieczeristwem, w oparciu
o zebrane dane o zdarzeniach i ich ocene, sq wymieniane pomiedzy Paristwami w celu
osiqgniecia powszechnego zrozumienia typowych zagroieri, a t a k e trendow w zakresie
bezpieczeristwa oraz obszarow, w ktorych zmiany w systemie ATM mogiyby wpiynqd na
poprawe bezpieczeristwa.
5.2 Wymagania dotyczqce zgtaszania informacji nt. bezpieczeristwa do EUROCONTROL.
5.2.1 Kaide Paristwo powinno zapewnid zestawianie i przesyianie do EUROCONTROL wszystkich
informacji dotyczqcych bezpieczeristwa jako wskainikow poziomu bezpieczeristwa. Dane te
powinny odpowiadad co najmniej wymaganiom okreslonym w zatqczniku B.

6. Wdroienie
6.1 Decyzjq dotyczqcq wyboru najkorzystniejszego sposobu przyjqcia i wprowadzania niniejszych
wymagari, metod zgtaszania i przygotowywania wiarygodnych danych, pozostawia sie Paristwom.
W szczegolnosci, kaide Paristwo powinno zdecydowad o wdroieniu obowiqzkowego lub
dobrowolnego krajowego schematu skiadania meldunk6w.
6.2 Paristwa powinny rozpoczqd gromadzenie danych, odnoszqcych siq do wypadkow i incydent6w
niebezpiecznych zbliieri, poczqwszy od 1 stycznia 2000 roku (patrz zatqcznik A sekcja 1.1 oraz
1.2.1). Natomiast, poczqwszy od 30 marca 2001 roku Paristwa powinny przesytad do
EUROCONTROL informacje o rocznych krajowych wskainikach bezpieczeristwa dotyczqcych tych
kategorii zdarzeri (patrz zaiqcznik B).
6.3 Paristwa powinny gromadzid dane o bezpieczeristwie dotyczqce incydent6w mogqcych by6
potencjalnq przyczynq kolizji lub niebezpiecznego zbliienia, poczqwszy od 1 stycznia 2001 roku
(patrz zaiqcznik A sekcja 1.2.2). Natomiast, poczqwszy od 30 marca 2002 roku powinny przesyiad
do EUROCONTROL informacje o rocznych krajowych wskainikach bezpieczeristwa dotyczqcych
tych kategorii zdarzeri (patrz zatqcznik B).
6.4 Paristwa powinny gromadzid dane dotyczqce zdarzeri specyficznych dla ATM, majqcych w p m na
bezpieczeristwo zapewniania stuib ATM, poczqwszy od 1 stycznia 2002 roku (patrz zatqcznik A
sekcja 1.3). Natomiast, poczqwszy od 30 marca 2003 roku powinny sktadad do EUROCONTROL
informacje o rocznych krajowych wskainikach bezpieczeristwa dotyczqcych tych kategorii zdarzeri
(patrz zatqcznik B).

7. Wyjqtki
Brak.

8. Materiai'y dodatkowe
8.1 EUROCONTROL w ramach swej dziaialnosci w HEIDI (Harmonisation of European Incidents
Definition Initiative for ATM - lnicjatywa Harmonizacji Europejskiej Definicji Zdarzeri w ATM),
opracuje zbi6r definicji zdarzeri zwiqzanych z ATM. Zasady zgiaszania zdarzeri, wraz z odnosnym
zestawem definicji, bedq zgodne ze stosownymi czqsciami niniejszych wymagari SRR. Jakosd
i zgodnosd wdroienia SRR bedzie w znacznym stopniu zaleied od ukoriczenia prac nad definicjami
i klasyfikacjq (taksonomiq) HEIDI oraz od terminu ich wdroienia.
8.2 Komisja ds. Przepis6w Bezpieczeristwa EUROCONTROL opracowata poradnik okreslajqce zasady
kwalifikacji zdarzeri pod wzgledem stopnia powodowanego zagroienia (patrz "Severity
Classification Scheme for Safety Occurrences in ATM, wersja 1.0.).
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8.3 EUROCONTROL opracuje materiaiy pomocnicze harmonizujqce w relacjach: EUROCONTROL ustugodawcy ATM, proces, kryteria zgtaszania i oceny zdarzeri, tqcznie z klasyfikacjq poziomu
bezpieczeristwa.
8.4 Podrecznik ICAO - ADREP zostat poprawiony, a zgodne z nim krajowe programy ADREP 2000
speiniajq wymogi ESARR 2. Naleiy doda6, i i utworzona przez Wspdlne Centrum Badawcze dla
Komisji Europejskiej (ECCAIRS) baza danych jest aktualizowana w celu wlqczenia d o niej ADREP-U.
8.5 EUROCONTROL standaryzuje narzedzia automatycznego monitorowania, takie jak:
- MSAW - ostrzeganie przed naruszeniem minimalnej bezpiecznej wysokoSci sektorowej,
- STCA - ostrzeganie krdtkodystansowe przed konfliktem miedzy statkami powietrznymi,
- APW - ostrzeganie przed naruszeniem przestrzeni,
- SMGCS - systemy kierowania i kontroli ruchu naziemnego,
w celu wlqczenia d o zagadnieri w Krajowy Plan Ujednolicenia Standarddw CNSIATM i Harmonizacji Dziatari w Europie - LCIF! Narzedzia te sq rozpatrywane jako funkcjalurzqdzenie alarmowe
stuiqce d o wykrywania zaistniaiych i potencjalnych zdarzeri lotniczych.
8.6 Wymagania bezpieczeristwa sq zgodne z:
8.6.1 Definicjami ICAO ( w szczegolnosci Zatqcznika 13 d o Konwencji Chicagowskiej),
8.6.2 Definicjami EUROCONTROL (miedzy innymi EATMPISafety Group),
8.6.3 Wymaganiami zawartymi w przepisach JAR, dotyczqcymi zgtaszania zdarzeri lotniczych,
8.6.4 Proponowanq dyrehywq Rady Europy, ustanawiajqcq skoordynowany system obowiqzkowego krajowego zgtaszania zdarzeri lotniczych w lotnictwie cywilnym.

ZAUCZNIK A
Zdarzenia lotnicze zwiqzane z ATM podlegajqce zgtaszaniu i analizie
Niniejszy zatqcznik okresla minimalnq list9 typow zdarzeri zwiqzanych z ATM, ktore powinny by6 zgtaszane
i rozpatrywane. Zawiera on takie informacje o zdarzeniu, jakie naleiy zebra6 i zarejestrowa6, a dla zdarzeri
poddawanych doktadnej analizie - typowe sktadniki wynikdw oceny lub dochodzenia, takie jak kategoria
przyczyn zdarzeri, poziom zagroienia bezpieczeristwa oraz zalecenia i dziatania dotyczqce bezpieczeristwa.

Uwaga: Siownik okreslen i definicji n a potrzeby ESARR zawiera definicje wiekszosci okresleri,
zawartych w zafqczniku A.

A-I

Zdarzenia lotnicze ATM podlegajqce zgtaszaniu i analizie

Poniisze kategorie zdarzeri lotniczych zwiqzanych z ATM powinny by6 zgtaszane i oceniane:

Uwaga: nie powinno to ograniczad zgfaszania dowolnego zdarzenia lotniczego, sytuacji czy
warunkdw, ktdre - jesli powt6rzq sie w innych lub podobnych okolicznosciach, lub nie
zostanq skorygowane - mogfyby spowodowad zagroienie bezpieczeristwa statku
PO wietrznego.
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Dodatkowo, powinny byk zgtaszane inne zdarzenia wplywajqce na bezpieczenstwo, zidenwikowane jako
czqsk systemu monitorowania okreslonych programow (np. wymagania monitorowania zidenwikowane
w RVSM).
Wypadki: zwtaszcza nastqpujqce rodzaje wypadkow bqdqce przedmiotem zainteresowania
spotecznosci zwiqzanej z ATM:
- MidAir Collision - zderzenie w powietrzu,
ControlledFlight Into Terrain (CFIT) - zderzenie z powierzchniqziemi w locie sterowanym,
kolizja pomiqdzy statkami powietrznymi na ziemi,
kolizja pomiqdzy statkiem powietrznym w powietrzu a pojazdemlinnym statkiem powietrznym
znajdujqcym siq na ziemi,
kolizja pomiqdzy statkiem powietrznym na ziemi a pojazdem/osobqlprzeszkodq(ami),
inne szczeg6lnie interesujqce wypadki, w tym utrata sterowania w powietrzu z powodu
wystqpowania VORTEX'u lub zjawisk/warunk6w meteorologicznych.
A-1.2
Incydenty: zwlaszcza nastqpujqce rodzaje incydent6w bqdqce przedmiotem zainteresowania
spotecznoSci ATM:
A-1.2.1 Niebezpieczne zblizenia (Near Collision) - obejmujqce sytuacje, w kt6rych statek
powietrzny i inny statek powietrzny/teren/pojazd/osoba/obiekt znajdujq siq zbyt blisko
siebie:
naruszenie minimow separacji,
nieodpowiednia separacja,
niebezpieczne zbliienie z terenem w locie sterowanym (Near CFIT),
wtargniqcie na drogq startowq - z koniecznosciq podjqcia dziaian w celu unikniqcia
kolizji.
A-1.2.2 Potencjalne zagrofenie kolizjq lub niebezpiecznyrn zblifeniern obejmujqce sytuacje
szczegolne, mogqce potencjalnie zakonczyk siq wypadkiem lub niebezpiecznym
zbliieniem, gdyby w pobliiu znalazt siq inny statek powietrzny:
- wtargniqcie na drogq startowq - bez koniecznosci podjqcia dziaian w celu unikniqcia
kolizji,
- wypadniqcie statku powietrznego z drogi startowej,
- odstqpstwo statku powietrznego od zezwolenia ATC,
- odstqpstwo statku powietrznego od stosownych przepis6w ruchu lotniczego ATM:
odstqpstwo statku powietrznego od stosownej opublikowanej procedury,
naruszenie przestrzeni powietrznej,
odstqpstwa od wyposaienia pokiadowego wymaganego przez ATM i procedur
okreslonych obowiqzujqcymi przepisami.
A-1.3 Zdarzenia specyficzne dla ATM - obejmujqce sytuacje, w kt6rych moiliwoSC zapewnienia
bezpiecznych usiug ATM jest zakt6cona, w tym sytuacje gdy tylko dziqki zbiegowi okolicznoSci
bezpieczna operacja statku powietrznego nie zostaia zagroiona:
niemoinoSC zapewnienia siuib ATM:
stuib ruchu lotniczego,
zarzqdzania przestrzeniq powietrznq,
przeptywem ruchu lotniczego,
- usterka funkcji iqcznosci,
usterka funkcji dozorowania radarowego,
I I

-
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usterka funkcji przetwarzania i dystrybucji danych,
usterka funkcji nawigacyjnych,
ochrona systemu ATM.

A-2 Dane o faktach i okolicznoSciach wymaganych do zebrania i przechowywania
Poniisza lista okresla dane o faktach i okolicznosciach zdarzenia (kto, co, kiedy, gdzie), jakie naleiy
zebra6 i przechowa6 w celu opracowania statystyk stanowiqcych podstawe generowania
wskainikow bezpieczenstwa i trendow zmian w bezpieczenstwie:

Uwaga - ponizsza lista okresla minimalne dane, jakie powinny zostaC zgromadzone, gdy podejmuje
sie oceneldochodzenie w sprawie zdarzenia lotniczego. W zadnym razie nie naleiy
traktowad jej jako wyczerpujgcg.

-

-

liczba statk6w powietrznych uczestniczqcych w zdarzeniu,
czy braiy udziai pojazdy
czy braiy udziai osoby
czy braiy udziai zwierzeta
organy ATS,
miesiqc zdarzenia,
liczba rannych ze skutkiem smiertelnym:
wsrod zaiogi,
wsrod pasaierow,
wsrod osob trzecich,
liczba powainie rannych.

TAWNIE,
TAWNIE,
TAWNIE,

A-2.1 Dane dotyczqce poszczeg6lnych statk6w powietrznych:
- uszkodzenia statku(6w) powietrznego(ych),
- typ(y) statku(6w) powietrznego(ych),
- rodzaj wykonywanego lotu (lot handlowylrozkiadowy, lotnictwo ogolne),
- rodzaj lotu (GAT, OAT),
- faza lotu (od koiowania do lqdowania),
- przepisy wykonywania lotu (VFR, IFR),
- rodzaj zapewnianej siuiby ATM (patrz ,,Stownik okreileri i definicji na potrzeby ESARRf),
- klasa przestrzeni powietrznej,
- inne rodzaje przestrzeni (Dl P, R),
- rodzaj zgioszenia (AIRPROX, ACAS, inne),
- rodzaj systemu monitorujqcego (STCA, MSAW, GPWS, APW, ACAS, SMGCS, inne).
A-3 Wyniki oceny/dochodzenia, jakie naleiy przechowywaC
Poniisza lista przedstawia minimalne dane, jakie powinny by6 zgromadzone i przechowywane
w wyniku postepowania wyjaSniajqcegoldochodzenia w sprawie zdarzenia lotniczego.
A-3.1 Postepowanie wyjaSniajqceldochodzenie powinno umoiliwi6 okreslenie poziomu zagroienia
wynikajqcego ze zdarzenia lotniczego.
Patrz wskazania SRC zawarte w Severity Classification Scheme for Safety Occurrences in A T M
(edycja 1.0).
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A-3.2 Postepowanie wyjasniajqceldochodzenie powinno urnoiliwiC okreslenie poziomu udziatu
element6w naziemnego systemu ATM i ustalenie czy taki udziat byt:
bezposredni,
posredni,
bez wptywu ATM (w celu okreslenia sytuacji, w ktorej element naziernny systernu ATM
nie rniat wplywu na zdarzenie).
A-3.3 Postepowanie wyjasniajqce/dochodzenie w sprawie zdarzenia powinno urnoiliwiC
przesledzenie tancucha zdarzen, ktore doprowadzity do zdarzenia lotniczego oraz
identyfikacje przyczyn, z powodu ktorych kaide zdarzenie rniato rniejsce; tyrn sarnyrn
urnoiliwiC przygotowanie dziatan korygujqcych, rekornendacji i dziatan zrnierzajqcych do
poprawy poziornu bezpieczenstwa.
A-3.3.1 Przyczyny, kt6re doprowadzity do powstanie zdarzenia, powinny zostaC sklasyfikowane wedtug nastepujqcych og6lnych kategorii:
Uwaga: w celu lepszego rozpoznania ptzyczyn zdarzenia nie wyklucza sip rozbicia tych
kategorii w trakcie prowadzenia dochodzenia.
personel ATM:
- fizycznelfizjologicznelpsychosocjalne,
- Srodowisko pracy,
- obciqienie pracq na stanowisku,
procedury operacyjne i instrukcje obowiqzujqce personel ATM:
- procedury operacyjne ATC,
- inne procedury operacyjne stuib ATM,
- procedury stuib technicznego zabezpieczenia,
wspotdziatanie organ6w stuib ruchu lotniczego,
infrastruktura/urzqdzenia/systerny zabezpieczenia ruchu (ATM):
- urzqdzenia,
- oprograrnowanie,
- integracja systern6w,
- uktad i infrastruktura lotniska,
struktura przestrzeni powietrznej:
- struktura dr6g lotniczych,
- pojernnoSd przestrzeni,
- sektoryzacja,
- przestrzen ATS,
struktura firrny, polityka zarzqdzania:
- zarzqdzanie stuibarni operacyjnyrni,
- system zarzqdzania bezpieczenstwern,
- rozwiqzania instytucjonalne,
- polityka zarzqdzanialpersonalna,
czynnosci regulacyjne:
- regulacjelprzepisy,
- procedury zatwierdzania.
A-3.2.2 Naleiy opracowad zalecenia dotyczqce bezpieczenstwa, dziatan usprawniajqcych
czy korygujqcych, ktorych wdroienie powinno by6 rnonitorowane. Mogq one
przyjqd r6inorodne forrny, tqcznie z opracowaniern i wdroieniern wyrnagan
dotyczqcych bezpieczenstwa, wprowadzeniern standardow, opracowaniern bqdi
poprawieniern procedur, zrnianq architektury systernu czy skorygowaniern systernu
szkolenia ATM.
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Minimalna zawartoSC rocznego raportu podsumowujqcego

Raport roczny przekazywany do EUROCONTROL powinien zawierak, jako minimum:
B-1 Rocznq statystyke ruchu lotniczego - wyraionq w liczbie operacji i godzin lot6w.
B-2 Catkowitq liczbe wypadk6w lotniczych wraz z okreSleniem poziomu uszkodzeri oraz liczbq
zgon6w. lnformacja statystyczna bqdzie sklasyfikowana wediug fazy lotu, przepis6w wykonywania
lotu, typu operacji, klasyfikacji przestrzeni, z kaidorazowym wskazaniem liczby przypadkow,
w kt6rych ATM miai bezpoSredni lub poSredni udziai w doprowadzeniu do wypadku lotniczego.
Podobne informacje powinny by6 dostarczone dla okreslonych kategorii wypadkow, takich jak:
- zderzenie w powietrzu,
- zderzenie z powierzchniq ziemi w locie sterowanym,
- kolizja pomiqdzy statkami powietrznymi znajdujqcymi siq na ziemi,
- kolizja pomiqdzy statkiem powietrznym w powietrzu, a pojazdemlinnym statkiem powietrznym
znajdujqcym siq na ziemi,
- kolizja pomiqdzy statkiem powietrznym znajdujqcym siq na ziemi, a pojazdemlosobqlprzeszkodq(ami).
B-3 Catkowitq liczbe incydent6w - sklasyfikowanq wediug poziomu zagroienia, fazy lotu, przepisow
wykonywania lotu, typu operacji oraz klasyfikacji przestrzeni, z kaidorazowym wskazaniem liczby
przypadkow, w ktorych ATM miai bezposredni lub posredni udziai w doprowadzeniu do incydentu.
Podobne informacje powinny by6 dostarczone dla okreslonych kategorii zdarzeri lotniczych, takich
jak:
- naruszenie minimow separacji,
- nieodpowiednia separacja,
- niebezpieczne zbliienie z powierzchniq ziemi w locie sterowanym,
- zajqcie drogi startowej bez zezwolenia - z koniecznosciq podjqcia dziaian w celu unikniqcia kolizji,
- wtargniqcie na drogq startowq - bez koniecznoSci podjqcia dziaiari w celu unikniqcia kolizji,
- wypadniqcie statku powietrznego z drogi startowej,
- odstqpstwo statku powietrznego od zezwolenia kontroli ruchu,
- odstqpstwo statku powietrznego od obowiqzujqcych przepis6w ruchu lotniczego:
odstqpstwo statku powietrznego od stosownej opublikowanej procedury,
naruszenie przestrzeni,
odstqpstwa od wyposaienia pokiadowego wymaganego przez ATM i procedur nakazanych
przez obowiqzujqce przepisy.
B-4 Catkowitq liczbe zdarzeri specyficznych dla ATM - sklasyfikowanq wediug poziomu zagroienia.
Podobne informacje powinny by6 dostarczone dla okreslonych kategorii zdarzeri w ATM, takich jak:
- brak moiliwosci zapewnienia siuib zarzqdzania ruchem lotniczym (ATM):
brak moiliwosci zapewnienia siuib ruchu lotniczego (ATS),
brak moiliwosci zapewnienia siuiby zarzqdzania przestrzeniq,
brak moiliwosci zapewnienia siuiby kontroli przepiywu ruchu (ATFMS),
- usterka funkcji iqcznosci,
- usterka funkcji dozorowania radarowego,
- usterka funkcji przetwarzania i dystrybucji danych,
- usterka funkcji nawigacyjnych,
- usterka w ochronie systemu ATM.
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