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Ocena ryzyka operacyjnego

Ocenę ryzyka operacyjnego wymaganą na mocy art. 11 rozporządzenia
wykonawczego (UE) 2019/947 można przeprowadzić przy użyciu metodologii
SORA (Specific Operations Risk Assessment), która jest alternatywnym
sposobem spełnienia wymagań - opisana w AMC1 do art. 11
(https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-
rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu)

Metodologia ta została opracowana przez organizację JARUS jako ujednolicone
narzędzie pozwalające na przeprowadzenie ustandaryzowanej oceny planowanych
operacji bezzałogowych statków powietrznych w kategorii szczególnej w celu
określenia akceptowalnego poziomu ryzyka względem planowanej operacji.

Proces ten został następnie dostosowany do przepisów europejskich i
zatwierdzony przez organizację EASA.

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu
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Ocena wstępna

Przed przeprowadzeniem procesu SORA wnioskujący powinien sprawdzić czy:

1. operacje można wykonać w kategorii otwartej,

2. operacja podlega pod krajowy scenariusz standardowy (NSTS) opublikowany przez Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego (obowiązuje do 2.12.2025 r.),

3. operacja podlega pod standardowy scenariusz (STS) opublikowany przez EASA (obowiązuje od
3.12.2023 r.),

4. operacja podlega pod predefiniowaną ocenę ryzyka (PDRA) opublikowaną przez EASA,

5. operacja należy do kategorii certyfikowanej,

6. operacja podlega konkretnemu zakazowi wydanemu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,

Jeżeli żaden z powyższych przypadków nie ma zastosowania można przeprowadzić ocenę 
ryzyka operacyjnego metodologią SORA.
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SORA jest procesem podzielonym na 10 
etapów

1. CONOPS – zbiór podstawowych informacji o statku 
powietrznym, operatorze, scenariuszu operacyjnym, etc.

2. Określenie wewnętrznej klasy ryzyka na ziemi intrinsic GRC 
(iGRC)

3. Określenie końcowej klasy ryzyka na ziemi GRC

4. Określenie początkowej klasy ryzyka w powietrzu initial ARC 
(iARC)

5. Zastosowanie strategicznych środków ograniczających ryzyko 
w celu określenia końcowego ARC – etap opcjonalny

6. Poziomy solidności i taktyczne środki ograniczające ryzyko tj.
TMPR

7. Określenie SAIL

8. Określenie celów bezpieczeństwa operacyjnego (OSO)

9. Kwestie dotyczące przyległego obszaru/ przestrzeni 
powietrznej

10.Kompleksowe portfolio bezpieczeństwa – PODSUMOWANIE 
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Etap nr 1 – CONOPS (Załącznik A do AMC1 do art. 11)

Zbiór informacji o statku powietrznym, operatorze, scenariuszu operacyjnym,
etc., który definiuje misję i jej przebieg. Zebrane informacje są podstawą do
wykonania oceny ryzyka w tym możliwości zastosowania środków
ograniczających ryzyko koniecznych do osiągnięcia założonego poziomu
bezpieczeństwa.

Opis ConOps jest
podstawą dalszych
działań - powinien być jak
najbardziej dokładny i
szczegółowy.
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Definicje 

przestrzeń lotu – oznacza pojemność przestrzeni powietrznej zdefiniowaną
przestrzennie i czasowo, w której operator systemu bezzałogowego statku powietrznego
planuje wykonać operację w ramach normalnych procedur;

przestrzeń bezpieczeństwa – oznacza pojemność przestrzeni powietrznej
wykraczającej poza przestrzeń lotu, w której stosuje się procedury bezpieczeństwa;

przestrzeń operacyjna – oznacza połączenie przestrzeni lotu i przestrzeni
bezpieczeństwa;

bufor ryzyka naziemnego – oznacza obszar nad powierzchnią Ziemi, który otacza
przestrzeń operacyjną i który został określony w celu zminimalizowania ryzyka dla osób
trzecich znajdujących się na powierzchni w przypadku opuszczenia przez bezzałogowy
statek powietrzny przestrzeni operacyjnej;

kontrolowany obszar naziemny – oznacza obszar naziemny, na którym eksploatuje się
system bezzałogowego statku powietrznego i w którego granicach operator systemu
bezzałogowego statku powietrznego jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim
wyłącznie osoby zaangażowane w operację (kontrolowany obszar naziemny obejmuje
przestrzeń operacyjną oraz bufor ryzyka naziemnego)
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Etap nr 2 – Określenie wewnętrznej klasy ryzyka na 
ziemi (iGRC)

Wnioskodawca definiuje „obszar zagrożony” nad którym będzie wykonywana
operacja za pomocą określenia:

• Przestrzeni operacyjnej, składającej się z przestrzeni lotu i przestrzeni
bezpieczeństwa, które stanowią rzut na powierzchnię Ziemi; oraz

• Buforu ryzyka naziemnego
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Etap nr 2 – Określenie wewnętrznej klasy ryzyka na ziemi 
(iGRC)
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Etap nr 3 - Określenie końcowej klasy ryzyka na 
ziemi (GRC) (Załącznik B do AMC1 do art. 11)

W ramach metodyki SORA wyróżnione zostały trzy środki ograniczające dla ryzyka na ziemi. Są to:

M1 – Strategiczne środki ograniczające dla ryzyka na ziemi. Celem jest zmniejszenie liczby osób potencjalnie
narażonych na ryzyko związane z operacją BSP.

M2 – Skutki uderzenia w ziemię są ograniczone. Celem jest zmniejszenie energii pochłoniętej przez ludzi na
ziemi po uderzeniu przez BSP.

M3 – Plan działania w sytuacjach awaryjnych - (Emergency Response Plan - ERP). ERP zawiera procedury na
wypadek postępowania w sytuacjach, w których nie można odzyskać kontroli nad operacją np. rozbicie BSP,
zderzenie z załogowym SP, itp.
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Etap nr 4 - Określenie początkowej klasy ryzyka w 
powietrzu –(ARC)

Rozróżnione zostały 4 klasy ryzyka kolizji w ruchu powietrznym:

ARC-a jest ogólnie definiowane jako przestrzeń, której w zasadzie nie występuje
ryzyko kolizji ze statkiem załogowym. Nie są konieczne żadne dodatkowe działania w
obszarze łagodzenia na poziomie taktycznym.

ARC-b, ARC-c oraz ARC-d są generalnie definiowane jako przestrzenie, w których
występuje podwyższone ryzyko kolizji pomiędzy BSP, a statkiem załogowym.

Ważne: jeśli podczas misji występuje więcej niż jedna klasa przestrzeni
powietrznej, należy wziąć pod uwagę wszystkie z nich.
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Etap nr 4 –
Określenie początkowej 
klasy ryzyka w powietrzu 
(ARC)

Jeżeli wnioskodawca uzna, że 
uogólnione (początkowe) ARC jest 
odpowiednie dla planowanej operacji 
wówczas staje się resztkowym ARC.

Proces przypisywania ARC
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Etap nr 5 – Zastosowanie strategicznych środków 
ograniczających w celu określenia końcowego ARC 
(opcjonalnie)

Jeżeli wnioskodawca uzna, że uogólnione (początkowe) ARC z etapu nr 4 jest za wysokie dla
planowanej operacji powinien odnieść się odnieść się do Załącznika C do AMC1 do art. 11 w
celu przeprowadzenia procesu redukcji ARC.
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Etap nr 6 – Poziomy solidności i taktyczne środki 
ograniczające ryzyko tj. TMPR (Załącznik D do AMC1 do art. 11)

Taktyczne środki ograniczające ryzyko są stosowane w celu ograniczenia wszelkiego końcowego ryzyka kolizji
w powietrzu, co jest niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego celu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej.

• W przypadku operacji VLOS taktyczne środki ograniczające przyjmą formę „patrz i unikaj” – see and avoid

• W przypadku operacji BVLOS taktyczne środki ograniczające mogą wymagać systemu, który zapewnia
alternatywny sposób osiągnięcia odpowiedniego celu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej (operacja
przy użyciu DAA lub wielu systemów DAA „wykrywaj i unikaj” - Detect and avoid).
Dla operacji BVLOS w celu określenia TMPR wnioskodawca bierze pod uwagę końcowe ARC i tabelę 4
poniżej;

Załącznik D do AMC 1 do art. 11 opisuje metodę stosowania taktycznych środków ograniczających.
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Etap nr 7 – Określenie SAIL

Parametr SAIL określa się za pomocą końcowego
GRC oraz ARC zgodnie z poniższą tabelą
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Etap nr 8 – Określenie celów bezpieczeństwa 
operacyjnego (OSO) (Załącznik D do AMC1 do art. 11)
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Zdefiniowanie SOLIDNOŚCI

Solidność osiąga się stosując zarówno poziom integralności (tj. zysk bezpieczeństwa) zapewniony przez każdy
środek ograniczający, jak i poziom pewności (tj. metoda dowodu), potwierdzając, że deklarowany zysk
bezpieczeństwa został osiągnięty.

Uzasadnienie poziomu integralności są wyszczególnione w Załącznikach B, C oraz D do AMC1 do art. 11

Poniżej znajdują się wytyczne dotyczące poziomu pewności:

• Niski (Low): opiera się o deklaracje aplikującego, że określony poziom integralności jest zapewniony.

• Średni (Medium): występuje wtedy, gdy wnioskodawca przedstawia dokumenty potwierdzające, że
wymagany poziom integralności został osiągnięty na przykład wyniki testów, symulacji lub doświadczeń.

• Wysoki (High): osiągniecie i zapewnienie deklarowanego poziomu integralności musi być zweryfikowane i
potwierdzone przez kompetentny podmiot zewnętrzny.
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Etap nr 9 - Kwestie dotyczące przyległego obszaru/ 
przestrzeni powietrznej

Celem etapu nr 9 jest zajęcie się ryzykiem, jakie stanowi utrata kontroli nad
operacją, skutkująca naruszeniem sąsiednich obszarów na ziemi i/lub przyległej
przestrzeni powietrznej.

Obszary te mogą się różnić w zależności od różnych faz lotu.
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Etap nr 10 Kompleksowe portfolio bezpieczeństwa 
– PODSUMOWANIE 

W kompleksowym portfolio bezpieczeństwa wnioskujący powinien udokumentować wszystkie

elementy oceny ryzyka i sprawdzić czy wszystkie wymagania etapów SORA zostały spełnione.

Kompleksowe portfolio bezpieczeństwa powinno odnosić się do opisu i ewentualnych dodatkowych

informacji/dowodów dotyczących:

• Środków ograniczających ryzyko zastosowanych do redukcji iGRC;

• Strategicznych środków ograniczających dla początkowego ARC – jeśli dotyczy;

• Taktycznych środków ograniczających dla końcowego ARC;

• Kwestii związanych z przyległym obszarem/przestrzenią powietrzną; oraz

• Celów bezpieczeństwa operacyjnego (OSO).
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Składanie wniosku o zezwolenie na operację

Wymagana dokumentacja:

• Wniosek o zezwolenie: wnioskowany termin: maksymalnie do końca 2022 r.

• Ocena ryzyka operacyjnego,

• Instrukcja operacyjna,

• Instrukcja obsługi BSP,

• ERP - Plan działania w sytuacjach awaryjnych (jeśli wymagany),

• Dodatkowe dowody potwierdzające spełnienie wymagań (dokumentacja, filmy,
udokumentowane doświadczenie itp.),

• Dodatek do wniosku - parametry techniczne BSP (jeśli skomplikowany BSP lub
budowany samodzielnie).
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SORA Assistance

Kontakt:
sora@ilot.lukasiewicz.gov.pl 
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/sora-assistance/

https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/sora-assistance/
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/sora-assistance/
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/sora-assistance/
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