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Plan prezentacji: 

 

1. Statystyka zdarzeń lotniczych za ostanie lata w 
odniesieniu do szkolenia lotniczego. 

2. SMS w organizacjach ATO w odniesieniu do kontroli 
przeprowadzonych w oparciu o profil 
bezpieczeństwa.  
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ZDARZENIA LOTNICZE W SZKOLENIU LOTNICZYM  
W LATACH 2014 – 2015* 

 
 
 
 
 
 

na dzień 15.10.2015 roku (na podstawie danych z ECCAIRS) 
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ROK 
KATEGORIA 

STATKU 

WYPADKI LOTNICZE 

POWAŻNE 

INCYDENTY 
INCYDENTY 

INNE 

ZDARZENIA 

NIEOKRE-

ŚLONE 

RAZEM 

ZDARZEŃ 
(W TYM ZE 

 SK. ŚMIERT.) 

wypadki 

razem 

w tym 

ze skutkiem 

śmiertelnym  

2014 

SAMOLOTY 3 
1 

2 ofiary 
2 41 6 0 52(1) 

ŚMIGŁOWCE 0 0 0 2 1 0 3 

SZYBOWCE 5 0 1 14 0 0 20 

BALONY 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM  2014 8 1 3 57 7 0 75(1) 



ROK 
KATEGORIA 

STATKU 

WYPADKI LOTNICZE 

POWAŻNE 

INCYDENTY 
INCYDENTY 

INNE 

ZDARZENIA 

NIEOKRE-

ŚLONE 

RAZEM 

ZDARZEŃ 

(W TYM ZE 

 SK. 

ŚMIERT.) 
wypadki 

razem 

w tym 

ze skutkiem 

śmiertelnym  

2015 

SAMOLOTY 2 0 1 42 8 0 53 

ŚMIGŁOWCE 1 0 0 5 0 0 6 

SZYBOWCE 11 
1 

2 ofiary 
1 10 2 0 24 

BALONY 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM  2015 14 1 2 57 10 0 83(1) 



ROK 
KATEGORIA 

STATKU 

WYPADKI LOTNICZE 

POWAŻNE 

INCYDENTY 
INCYDENTY 

INNE 

ZDARZENIA 

NIEOKRE-

ŚLONE 

RAZEM 

ZDARZEŃ 

(W TYM ZE 

 SK. 

ŚMIERT.) 
wypadki 

razem 

w tym 

ze skutkiem 

śmiertelnym  

RAZEM 

SAMOLOTY 5 1 3 83 14 0 105(1) 

ŚMIGŁOWCE 1 0 0 7 1 0 9 

SZYBOWCE 16 1 2 24 2 0 44(1) 

BALONY 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 2014-2015 22 2 5 114 17 0 158(2) 





    ORA.GEN.120 Sposoby spełniania wymagań 

 

    W celu wykazania zgodności z przepisami wykonawczymi, 
każda organizacja lotnicza powinna przeprowadzić i 
udokumentować ocenę ryzyka w związku z prowadzoną 
działalnością lotniczą. 
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    ORA.GEN. 200 – System zarządzania 

    Zarządzanie zmianą: 

    Organizacja powinna zarządzać ryzykiem w zakresie 
bezpieczeństwa związanym ze zmianą. Zarządzanie 
zmianą powinno być procesem udokumentowanym          
w celu identyfikacji zewnętrznej i wewnętrznej zmiany 
mogącej mieć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo. 
Zarządzanie zmianą powinno wykorzystać procesy 
identyfikacji zagrożeń oraz oceny i ograniczenia ryzyka. 

KONFERENCJA BL 



    

    Procesy identyfikacji zagrożeń powinny stanowić 
oficjalny środek służący do gromadzenia, rejestrowania, 
analizowania i generowania informacji zwrotnej na 
temat zagrożeń i powiązanego ryzyka mającego wpływ 
na bezpieczeństwo w organizacji. 
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 Monitorowanie i analiza wyników w zakresie 
bezpieczeństwa powinny stanowić proces, przy 
pomocy którego dokonywana jest weryfikacja 
wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa w 
odniesieniu do przyjętej polityki i celów 
bezpieczeństwa organizacji. 
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Proces monitorowania i analiz w zakresie bezpieczeństwa powinien 
obejmować: 

zgłaszanie zdarzeń; 
analizy zagadnień związanych z bezpieczeństwem budzące 
obawy; 
oceny bezpieczeństwa przeprowadzane podczas 
wprowadzania zmiany w organizacji; 
audyty bezpieczeństwa (okresowa ocena ryzyka w zakresie 
bezpieczeństwa); 
przeglądy bezpieczeństwa badające poszczególne obszary 
działalności organizacji. 

 

KONFERENCJA BL 



    NIEZGODNOŚCI: 

    W przypadku otrzymania niezgodności organizacja 
musi: 

1. Określić przyczynę niezgodności; 

2. Ustalić plan działań naprawczych; 

3. Przedstawić plan działań naprawczych do akceptacji 
nadzorowi. 
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    System zgłaszania zdarzeń: 

    Organizacja ATO musi ustanowić w ramach 
zarządzania bezpieczeństwem system zgłaszania 
zdarzeń.  

    Organizacja w ramach systemu zobowiązana jest 
ustanowić system dobrowolnego zgłaszania zdarzeń. 
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System dobrowolnego zgłaszania zdarzeń jest bezsankcyjny i jednocześnie zapewnia 
ochronę źródła informacji.  
Uwaga 1. – Środowisko oparte na kulturze braku sankcji stanowi fundament dobrowolnego 
zgłaszania.  
Uwaga 2. – Zachęca się każde Państwo do ułatwienia i promowania dobrowolnego zgłaszania 
zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotnicze poprzez dostosowanie swoich 
odpowiednich praw, przepisów i polityki zgodnie z potrzebami.  
Uwaga 3. – Wytyczne dotyczące obowiązkowych i dobrowolnych systemów zgłaszania 
zdarzeń zawarte są w Podręczniku Zarządzania Bezpieczeństwem (SMM) (Doc 9859).  
5.3.2 Rekomendacja – Państwa nie powinny udostępniać ani korzystać z danych dotyczących 
bezpieczeństwa, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2, w celach innych niż związane z 
bezpieczeństwem, chyba że odpowiednia władza w drodze wyjątku, zgodnie ze swoim 
krajowym prawem uzna, że pożytek z ich upowszechnienia lub użycia w danym momencie 
przewyższa niekorzystny skutek, jaki takie działanie może mieć na bezpieczeństwo lotnicze.  

 
* Zał. 19. do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym- Zarządzanie Bezpieczeństwem 
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Wymaganie 

 

1986 

 

2003 

 

UE-FCL 

 

Uzyskanie licencji pilota szybowcowego 

wiek  16 lat 16 lat 16 lat 

wykształcenie podstawowe gimnazjalne brak 

nalot ogólny 50h 35h 15h 

nalot z instruktorem brak brak 10h 

nalot samodzielny brak* 15 2h 

ilość startów i lądowań brak 40 (samodz.) 45 (ogółem) 

akrobacja  podstawowa korkociąg, przepadnięcia wyprow. z początkowej fazy kork./ 

może teoret. 

dodatkowe hol, lądowanie w terenie 

ograniczonym i (*) 

lot nawigacyjny 50 km lot nawigacyjny 50/100 km 



 

Wymaganie 

 

1986 

 

2003 

 

UE-FCL 

Uprawnienie instruktora szybowcowego 

Uprawnienie instruktora II kl. / ograniczone 

wiek 21 lat 18 lat 18 lat 

wykształcenie  średnie średnie brak 

nalot ogólny brak 200h 100h lub 200 startów 

nalot jako pilot dowódca 150h 150h brak 

akrobacja podstawowa normalna korkociąg pokazowy 

szkolenie teoretyczne, praktyczne, praktyka 

nadzorowana 

teoretyczne, praktyczne, 

praktyka nadzorowana 

teoretyczne, 

praktyczne 

Uprawnienie I kl. / zniesienie ograniczenia 

czas posiadania uprawnienia II kl. 2 lata brak brak 

wiek 23 lata brak brak 

wykształcenie  średnie średnie brak 

nalot jako dowódca 250h brak brak 

nalot jako instruktor 75h 100h 15h lub 50 startów 

szkolnych 

egzamin teoretyczny, praktyczny teoretyczny** bez egzaminu 



 

 

Dziękuję za uwagę. 

 

PYTANIA ? 
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