
 
 

Krótki podręcznik dla raportujących 
zdarzenia w systemie ECCAIRS 

 

Wersja 1.0, styczeń 2023 r. 

Zadaniem opracowanego podręcznika jest przybliżenie obsługi systemu ECCAIRS. Ma ona na celu wspomóc użytkowników w 

pierwszych krokach zapoznawania się z systemem. Należy zaznaczyć, że przedstawia ona uproszczony sposób korzystania 

jedynie z najbardziej podstawowych funkcji. 
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1. Rejestracja dla użytkowników chcących posiadać konto w 

systemie ECCAIRS 
Aby założyć konto należy wejść na stronę https://aviationreporting.eu ,w zakładkę „Report an 

occurrence” a następnie z rozwiniętej listy „Report an Occurrence Portal” (rys. 1). 

 

 

Rysunek 1 

 

Następnie klikamy „Register your organisation” lub „Register as an individual user” (rys.2). 

 

 

Rysunek 2 



2. Zgłaszanie zdarzeń 
Aby dokonać zgłoszenia należy wejść na stronę https://aviationreporting.eu ,w zakładkę „Report an 

occurrence” a następnie z rozwiniętej listy „Report an Occurrence Portal” (rys. 1). W kolejnym kroku  

zalogować się na własne konto lub jeżeli takiego konta nie mamy – skorzystać z opcji raportowania  bez 

rejestracji (rys.  3). 

 

 

Rysunek 3 

 

Jeżeli korzystamy  z opcji  logowania na konto , po wpisani loginu i hasła pojawi się okno do wpisania 

jednorazowego kodu weryfikacyjnego, który pojawi się na mailu użytkownika (rys. 4). 

 

Rysunek 4 



2.1 Wybranie właściwego organu 
Wybieramy/wpisujemy właściwy organ, tj. Polska  - POLAND (CAA) (rys. 5). 

 

2.2 Wybranie odpowiedniego formularza 
W kolejnym kroku wybieramy formularz zgłoszeniowy i decydujemy czy chcemy wypełnić go w trybie 

online, czy offline. Aby wypełnić formularz offline należy pobrać go na dysk lokalny swojego komputera 

klikając  przycisk  „download”.  

 

 

Rysunek 6 

 

Rysunek 5 

 



2.3 Przesłanie pliku ze zgłoszeniami w formacie „E5X” 
Za pomocą tej opcji można wgrać do systemu plik wygenerowany bezpośrednio z wewnętrznego 

systemu raportowania. 

 

 

Rysunek 7 
 

 

2.4 Wypełnianie formularza 

2.4.1 Online 
Po wybraniu przycisku online przy odpowiednim formularzu zgłoszeń następuje przekierowanie do pól 

wypełniania danych. 

 

Rysunek 8 

 

Jeśli w trakcie edycji danej sekcji (np. „Reporting history”) nie zostaną uzupełnione jakieś pola 

obowiązkowe to po wybraniu następnej sekcji (np. „Aircraft”) pojawi się komunikat ostrzegawczy 

informujący o braku danych (rys. 9). 



 

Rysunek 9 

 

Po wypełnieniu formularza w dalszym kroku można dodawać załączniki do zgłoszenia w dowolnym 

formacie. 

 

Rysunek 10 

 

Komunikat (rys. 11) informuje o przesłaniu zgłoszenia do właściwego organu. 

 

 

Rysunek 11 



2.4.2 Offline 
Po kliknięciu przycisku „download” i zapisaniu formularza na dysku lokalnym swojego komputera, 

należy otworzyć go przy pomocy programu umożliwiającego odczytywanie plików PDF "Adobe Acrobat 

Reader DC".  

Ważne: Inne czytniki PDF, np. podgląd PDF w przeglądarkach internetowych, nie zostały przetestowane 

i mogą, ale nie muszą działać. Z tego powodu zaleca się używanie Adobe Acrobat Reader DC. Na 

przykład aplikacja do podglądu plików PDF Quartz PDF Context na komputerach Apple Mac PC 

powoduje uszkodzenie formularzy offline. Nie należy używać tej aplikacji. 

 

 

Rysunek 12 

 

Po wypełnieniu i zapisaniu formularza należy za pomocą opcji „upload PDF” wgrać informacje do 

systemu (rys. 13).  

 

 

Rysunek 13 



Następnie, tak jak przy wypełnianiu formularza w wersji online, można dodawać załączniki w 

dowolnym formacie (rys. 10). W kolejnym kroku wyświetlenie komunikatu jak na rysunku 11 informuje 

nas o pomyślnym przesłaniu raportu. 

 

3. Poruszanie się po koncie 

3.1 Rodzaje list raportów 
Po zalogowaniu się na konto występują 3 zakładki dotyczące rodzajów raportów:  

 All (Wszystkie) – jest to lista zbiorcza wszystkich naszych raportów; 

 Draft (Szkice) – jest to lista, która wyświetli nam projekty raportów, które widoczne są na 

naszym koncie, a nie zostały jeszcze przesłany do właściwego organu. 

 Sent (Wysłane) – jest to lista raportów, które zostały przesłane do właściwego organu (są 

widoczne dla ULC). 

 

 

Rysunek 14 

 

3.2 Opcje dla raportu 
Po kliknięciu trzech kropek znajdujących się po prawej stronie wybranego raportu wyświetlą się opcje 

za pomocą, których można podejrzeć jego szczegóły (View details), edytować go (Edit – opcja ta jest 

aktywna w przypadku raportów o statusie SENT) oraz pobrać go w postaci pliku PDF (Download PDF) 

(rys. 15). 



 

Rysunek 15 

Symbol „kłódki” oznacza zgłoszenie w trakcie edycji lub zgłoszenie przeznaczone do dalszej edycji. 

 

3.3 Filtrowanie  
Listy raportów można przeszukiwać za pomocą haseł wpisywanych w flitrach znajdujących się pod 

nagłówkami kolumn. Same kolumny można ustawiać według własnych preferencji. Wystarczy „złapać” 

myszką kolumnę, którą chcemy przestawić i przeciągnąć  w interesujące nas miejsce 

(rys. 16). 

 

 

Rysunek 16 

 

3.4 Konto użytkownika organizacji nadrzędnej o statusie „parent” 
Użytkownik organizacji nadrzędnej posiada dodatkowe możliwości np. raportowania zdarzeń za 

pośrednictwem swojej organizacji potomnej. W tym celu na panelu użytkownika należy kliknąć poniżej 

przedstawiony przycisk (rys. 17). 

 



 

Rysunek 17 

 

 

 

4.  Objaśnienia taksonomii 
Szczegóły dotyczące taksonomii pól formularza tj. co powinno być wpisane w dane pole zgłoszenia 

lub jaka jest definicja danego pola, znajdziemy w zakładce „Taxonomy”. 

 

Rysunek 18 

 

5.  Gdzie znaleźć pomoc? 
Wszelkie dodatkowe instrukcje znajdziemy na stronie, do której przekieruje nas system po kliknięciu 

znaku zapytania umiejscowionego w prawym górnym rogu, w panelu naszego konta (rys. 19). 

 

 

Rysunek 19 

W razie problemów/usterek związanych z systemem ECCAIRS prosimy o kontakt na adres mailowy: 

admin-e2@ulc.gov.pl  

Lista organizacji potomnych 

mailto:admin-e2@ulc.gov.pl

