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Co należy rozumieć pod określeniem
bezpieczeństwo lotów ?

To stan, w którym ryzyko zagrożenia 
ludzi lub zniszczenia mienia jest 
zredukowane lub utrzymywane na 
akceptowanym poziomie, poprzez ciągły 
proces identyfikowania zagrożeń
i zarządzania ryzykiem



Świadomość zagrożeń

Działalność profilaktyczna 
bezpieczeństwa lotów jest  w szczególności 

nakierowana na zmianę mentalności
i świadomości użytkowników polskiej 

przestrzeni powietrznej, na 
uświadomienie sobie zagrożeń

występujących w GA



Świadomość zagrożeń
Potrzeba zapobiegania wypadkom

Żaden rodzaj działalności człowieka ani żaden 
system przez niego stworzony nie jest 
całkowicie bezpieczny, tj. pozbawiony 
wszelkiego ryzyka. Bezpieczeństwo jest 
pojęciem relatywnym, a zaakceptowanie 
ryzyka nieodłącznie związanego z określonym 
rodzajem działalności jest akceptowalne w 
„bezpiecznym” systemie. Pod warunkiem, że 
każdy, od polityków poprzez nadzór lotniczy 
do szkolonych, zrozumie podstawy 
zarządzania bezpieczeństwem



Potrzeba zapobiegania wypadkom

• Incydenty, zdarzają się z większą
częstotliwością i mogą stanowić widoczne znaki 
istniejących zagrożeń i okoliczności 
sprzyjających niepowodzeniu.

• Ignorowanie zagrożeń prowadzących do 
zaistnienia takich wydarzeń może doprowadzić
do zwiększenia liczby wypadków. 



Kto powinien być zainteresowanym 
bezpieczeństwem w lotnictwie

• Z uwagi na koszty wypadków, istnieje 
wiele grup osób, w których interesie jest 
bezpieczeństwo w lotnictwie.

• W przeszłości bezpieczeństwo było tylko 
domeną pilotów

• Dziś wiele osób spoza kokpitu przyczynia 
się do stwarzania warunków mogących 
wpłynąć na bezpieczeństwo operacji 
statków powietrznych. 



Kto powinien być zainteresowanym 
bezpieczeństwem w lotnictwie

Wśród zainteresowanych bezpieczeństwem lotów są:

• właściciele i operatorzy statków powietrznych,

• producenci statków powietrznych

• władze lotnicze

• zrzeszenia branżowe

• zrzeszenia i związki zawodowe

• międzynarodowe organizacje lotnicze
• agencje śledcze
• podróżni. 



Zainteresowanie Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego - władzy 
lotniczej –bezpieczeństwem w 

lotnictwie



Działania ULC na podstawie 
systemów powiadamiania

• Działania ULC na podstawie obowiązkowego 
systemu powiadamiania o zdarzeniach 
lotniczych

• Działania ULC na podstawie dobrowolnego 
systemu powiadamiania o zdarzeniach 
lotniczych



Procedura BLProcedura BL--0202

Postępowanie Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego po otrzymaniu informacji 

o zdarzeniu lotniczym



Procedura BLProcedura BL--0202

Procedura ma na celu ustalenie, opisanie 
i podanie do stosowania szczegółowych 
zasad prowadzonego przez Prezesa ULC 
procesu związanego z podejmowanym 

działań w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa lotów



ULCULC
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BLBL--0202
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ULC podejmuje działania, w 
celu wyeliminowania lub 
zredukowania zagrożenia 
systemowego do takiego 

poziomu, któryby uznano 
za akceptowalny, 



Wybrane obszary zagrożeń

1. Związane z niewykonywaniem przeglądu 
przedlotowego zgodnie z listą przedlotową

• checklist

Identyfikowanie obszarów zagrożeń
na bazie zgłoszonych zdarzeń lotniczych



Przekraczanie ograniczeń
eksploatacyjnych statków powietrznych
•• PrzePrzełładowanie samolotu adowanie samolotu –– śświadome wiadome 

ignorowanie ograniczeignorowanie ograniczeńń dotyczdotycząących cicych ciężężaru aru 
uużżytecznego;ytecznego;

•• RozsRozsąądne kryteria samolotu Ultralekkiego dne kryteria samolotu Ultralekkiego 
przeznaczonego do szkolenia to samolot z przeznaczonego do szkolenia to samolot z 
ciciężężarem uarem użżytecznym min. 205 kg ytecznym min. 205 kg 
(2 X 90 kg + 35 litr(2 X 90 kg + 35 litróów paliwa zuw paliwa zużżywalnego na lot ywalnego na lot 
trasowy) pozwalajtrasowy) pozwalająący na bezpieczna realizacjcy na bezpieczna realizacjęę
cacałłego szkolenia (niezaleego szkolenia (niezależżnie od cinie od ciężężaru ucznia) aru ucznia) 
w zakresie osiw zakresie osiąąggóów i prw i pręędkodkośści zapisanych w ci zapisanych w 
Instrukcji UInstrukcji Użżytkowania w Locie. (Ciytkowania w Locie. (Ciężężar war włłasny asny 
samolotu 245 kg)samolotu 245 kg)



Zagrożenia

Brak odpowiednich kwalifikacji oraz 
właściwego uprawnienia do wykonywania 
lotów na danym rodzaju oraz typie statku 
powietrznego.



Zagrożenia

Związane z przygotowaniem nawigatorskim

– Czy tylko GPS ?



Zagrożenia

Wyłączenia z pracy silników:

• Brak paliwa

• Niewłaściwe paliwo

• Niewłaściwe przechowywanie, 
składowanie paliwa



Zagrożenia

Związane z aerodynamicznym przeciągnięciem:

• Samolotów

• Szybowców

• Śmigłowców

• Miękkopłatów



2. Związane z błędnym wykonywaniem 
manewru do lądowania:

Skoczków spadochronowych
- zderzenia z ziemią



3. Związane z wykonywaniem lotów pod wpływem 
alkoholu lub innych substancji odurzających.

PKBWL



4. 4. ZwiZwiąązane z lotami VFR (Visual zane z lotami VFR (Visual FlightFlight RulesRules))::

„„utrata orientacji przestrzennejutrata orientacji przestrzennej””

Nieoczekiwane wejNieoczekiwane wejśście w chmurycie w chmury,,
w strefw strefęę ggęęstego opadu stego opadu śśniegu lub mgniegu lub mgłłyy

NieumiejNieumiejęętne, niewtne, niewłłaaśściwe zapoznanie  ciwe zapoznanie  
sisięę z warunkami atmosferycznymi na z warunkami atmosferycznymi na 
planowanej trasieplanowanej trasie



5. Związane z lądowaniem i startem na 
lotniskach i lądowiskach górskich -
trudnych:

– przez pilotów z małym doświadczeniem  



6. Związane z podjęciem reakcji instruktora na 
błąd ucznia – pilota popełniony na 
wysokości krytycznej  

– Zbyt późna reakcja dowódcy załogi - instruktora na 
błędy ucznia-pilota



7. Związane z eksploatacją szybowców:

– PW-5 Smyk
- „Przy starcie z zastosowaniem wyciągarki siły na 

drążku sterowym są bardzo małe, co sprzyja 
gwałtownym wychyleniom steru wysokości i może 
doprowadzić do zbyt dużego kąta wznoszenia oraz 
przeciągnięcia szybowca”.

- Zalecenia Prezesa ULC - „Przeszkalanie na szybowiec PW-5 
Smyk, poprzedzić przygotowaniem naziemnym 
obejmującym zapoznanie przeszkalanego z szczególnymi 
właściwościami aerodynamicznymi szybowca podczas 
startu za wyciągarką. 

- Przygotowanie i laszowanie powinien przeprowadzić
instruktor z doświadczeniem w startach za wyciągarką na 
tym typie szybowca”.



8. Związane z eksploatacją szybowców:
- Pirat

Specyficzne wymagania co do techniki pilotowania, ergonomia 
kabiny, jak też rozkład sił podczas sterowania, a szczególnie w locie 
holowanym za samolotem oraz wartość siły potrzebnej do 
wypuszczenia hamulców aerodynamicznych 

Zalecenie Prezesa ULC - Zwiększyć wymagany minimalny nalot 
kandydata do przeszkolenia na szybowiec Pirat uwzględniając:

indywidualne predyspozycje fizyczne kandydata - odpowiedni 
wzrost oraz siłę fizyczną oraz dotychczasowe postępy w 
praktycznym szkoleniu lotniczym,

EKSPERTYZA PKBWL DOTYCZĄCA WŁASNOŚCI PILOTAŻOWYCH SZYBOWCA SZD-30 
„PIRAT”

http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/raporty_i_analizy/transport_lotniczy/r_b
adania_szybowca_pirat

http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/raporty_i_analizy/transport_lotniczy/r_badania_szybowca_pirat
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/raporty_i_analizy/transport_lotniczy/r_badania_szybowca_pirat


9. Związane  z używaniem statków powietrznych różnych 
typów bez właściwego przygotowania się
(TAA- Technologically Advancet Aicraft)

Mnie to nie dotyczy?



10. 10. Wloty w strefy ograniczoneWloty w strefy ograniczone, zakazane , zakazane 
i niebezpieczne, i niebezpieczne, TSA, TMA, ATZ, MATZ, TSA, TMA, ATZ, MATZ, 
w strefy parkw strefy parkóów i rezerwatw i rezerwatóów przyrody w przyrody 

Natura 2000



Natura 2000

Loty VFR na samolotach nie wykonujemy poniżej:
• 150 m nad lądem lub wodą
• 300 m nad przeszkodami, dotyczy najwyższej przeszkody znajdującą

się w promieniu 600 m od statku powietrznego
• Nad parkami i rezerwatami przyrody o szerokości równej i większej niż

3600 m obowiązuje zakaz lotów poniżej 1000 m. a o szerokości 
mniejszej niż 3600 m obowiązuje zakaz lotów poniżej 300 m.



Działania profilaktyczne -
systemowe realizowane przez ULC

Wynikające z działania Zespołu 
Bezpieczeństwa ULC



Działania profilaktyczne - systemowe 
realizowane przez ULC - wynikające z 

działania Zespołu Bezpieczeństwa ULC
w zakresie:

• Działalności instruktorskiej
• Współpracy pomiędzy zarządzającym lotniskiem a 

użytkownikiem oraz  ATM
• Przygotowania Programu (studium bezpieczeństwa EPBC)
• Program (procedury dopuszczające możliwość wycofania 

zgody na start w przypadkach wzbudzających podejrzenie 
naruszenia bezpieczeństwa realizacji operacji lotniczej)

• Możliwości kontrolowania przez władzę lotniczą paliw 
wykorzystywanych przez cywilne statki powietrzne

• Realizacji powypadkowych badań okolicznościowych –
rejestr- obieg informacji 

• Wdrożenia Programu RI - opracowanie nowych wytycznych



Czy w naprawdę uczymy się
na cudzych błędach?

Czy w naprawdę chcemy 
aby inni uczyli się na 

naszych błędach?



Działania
• Wymienione obszary zagrożenia po 

przeprowadzonych analizach będą
dalej monitorowane

• W obecnej chwili oszacowane ryzyko 
(ilościowe) utrzymuje się na średnim  
poziomie, co nie znaczy, że nie należy 
podejmować działań w celu 
zmniejszenia istniejących zagrożeń



Dziękuję za uwagę
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