
 

Analiza zdarzeń związanych z obsługą  

techniczną w odniesieniu do wymagań zawartych 
w przepisach lotniczych 
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Departament Techniki Lotniczej 

 
Piotr Drobniak – Główny Specjalista w Inspektoracie Certyfikacji 

Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością [LTT-2] 

 

Jerzy Śledziona – Główny Specjalista w Inspektoracie Certyfikacji 

Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością [LTT-2] 

 

Do zadań inspektorów LTT-2 należy certyfikacja oraz sprawowanie 

nadzoru nad: 

 - organizacjami obsługowymi 

 - organizacjami zarządzającymi ciągłą zdatnością do lotu 
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Cel prezentacji 
 

Omówienie przykładów zdarzeń lotniczych związanych z obsługą 

techniczną, w szczególności: 
 

- pozostawienie na statku powietrznym ciał obcych po wykonanej obsłudze 
technicznej (problematyka FOD, kompletacja narzędzi po obsłudze) 

 

- niewłaściwie realizowany proces niezależnej inspekcji (podwójnego sprawdzenia 

zadań obsługowych) 

 

- brak uwzględnia podczas obsługi wydolności ludzkiej (stres, zmęczenie, praca 

zmianowa, praca w nocy) 

 

- zabudowa niewłaściwych części/ wykonanie zabudowy niezgodnie z 
dokumentacją wykonawczą 

 

- niewłaściwy nadzór nad pomocniczym sprzętem hangarowym 

 

- ukrywanie usterek/incydentów na statku powietrznym 
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Podstawowe przepisy EASA w zakresie obsługi technicznej oraz 

zarządzania ciągłą zdatnością do lotu 

 
Obsługa Techniczna (AMO): 

Part-145 - załącznik II do Rozporządzenia Komisji (UE) 1321/2014  

 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków 

powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w 

sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi 

zaangażowanym w takie zadania 

 

Part-M  część F - załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) 1321/2014  
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Podstawowe przepisy EASA w zakresie obsługi technicznej oraz 

zarządzania ciągłą zdatnością do lotu 

 
Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAMO): 

Part-M część G - załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) 1321/2014  

 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności 

do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, 

części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń 

udzielanych organizacjom i personelowi 

zaangażowanym w takie zadania 
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Organizacje CAMO/AMO pod nadzorem ULC (listopad 2016) 
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Przykład 1 

Pozostawienie po obsłudze technicznej szpilek blokujących 

możliwość wychylania steru wysokości w samolocie Boeing 787 

 

- pozostawienie na statku powietrznym ciał obcych po wykonanej 

obsłudze technicznej (problematyka FOD, kompletacja narzędzi po 

obsłudze) 
 

- niewłaściwie realizowany proces niezależnej inspekcji (podwójnego 

sprawdzenia zadań obsługowych) 
 

- brak uwzględnia podczas obsługi wydolności ludzkiej (stres, 

zmęczenie, praca zmianowa, praca w nocy) 
 

- zabudowa niewłaściwych części/ wykonanie zabudowy niezgodnie z 

dokumentacją wykonawczą 
 

- niewłaściwy nadzór nad pomocniczym sprzętem hangarowym 
 

- ukrywanie usterek/incydentów na statku powietrznym 
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Pozostawienie po obsłudze technicznej szpilek blokujących 

możliwość wychylania steru wysokości w samolocie Boeing 787 
 

 - samolot zatankowany, pasażerowie na pokładzie 

 

 - w trakcie kołowania samolotu do pasa załoga zgłosiła zablokowanie układu 

sterowania sterem wysokości, samolot zawrócił na stanowisko postojowe 

 

 - powodem unieruchomienia kolumn sterowych było pozostawienie szpilek w 

układzie sterowania sterem wysokości (przedni luk awioniczny) 

 

 - w trakcie obsługi poprzedzającej lot wykonywano obsługę, w tym testy 

funkcjonalne wymagające zablokowania wolantów 

 

 - blokujące układ szpilki nie zostały usunięte po wykonaniu czynności 

obsługowych 

 

 - szpilki blokujące posiadały chorągiewki koloru czerwonego („Remove 

Before Flight”) 
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Dokumentacja z obsługi zawierała: 

- potwierdzenie wykonania zadania jako całości w tym jego inspekcji 

również jako całości 

 

   



17 
Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, 16-17 listopada 2016r. 

 Dokumentacja z obsługi zawierała: 

 - oddzielnie podpis potwierdzający prawidłowość zakończenia 

pełnego zadania obsługowego 
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Dokumentacja z obsługi zawierała: 

 - wykonanie jako całość sprawdzenia czy nie pozostawiono 
narzędzi i materiałów oraz zamknięcia luków 
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 Co zawiodło? 
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 Co zawiodło? 

- stosowane karty zadaniowe nie zawierały podziału na wyraźne 

etapy, w celu zapewnienia rejestracji wykonania poszczególnych 

czynności obsługowych, zwłaszcza w odniesieniu do etapów 

krytycznych dla bezpieczeństwa lotu 
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 Co zawiodło? 

- stosowane karty zadaniowe nie zawierały podziału na wyraźne 

etapy, w celu zapewnienia rejestracji wykonania poszczególnych 

czynności obsługowych, zwłaszcza w odniesieniu do etapów 

krytycznych dla bezpieczeństwa lotu 

 

Przepis 145.A.55 lit. (a)  Dokumentacja obsługi technicznej  

Organizacja dokonuje zapisu wszystkich szczegółów dotyczących 

przeprowadzanych prac obsługi technicznej. Zachowywana jest co najmniej 

dokumentacja niezbędna do wykazania, że zostały spełnione wszystkie 

wymagania konieczne do wystawienia poświadczenia obsługi (...) 

 

145.A.50 lit. (b)  Poświadczenie obsługi 

AMC pkt. 5   

W przypadku wykonania obsługi technicznej w szerokim zakresie, dopuszczalne 

jest żeby poświadczenie obsługi zawierało streszczenie obsługi, jeśli możliwe jest 

proste przywołanie pakietu prac zawierającego pełne szczegóły wykonanej 

obsługi. 
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Co zawiodło? 

- nieprawidłowa realizacja procedury sprawdzenia samolotu pod 

kątem pozostawionych narzędzi, wyposażenia (FOD) 

Realizacja nie była dostosowana do rodzaju wykonywanej obsługi, tj. 

nie zwracała uwagi na konkretne elementy / strefy, które powinny być 

poddane takiej inspekcji. 
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Co zawiodło? 

- nieprawidłowa realizacja procedury sprawdzenia samolotu pod 

kątem pozostawionych narzędzi, wyposażenia (FOD) 

Realizacja nie była dostosowana do rodzaju wykonywanej obsługi, tj. 

nie zwracała uwagi na konkretne elementy / strefy, które powinny być 

poddane takiej inspekcji. 

 

Przepis 145.A.48 lit. (a)  Wykonywanie obsługi technicznej 

po zakończeniu całości obsługi technicznej zostanie przeprowadzona ogólna 

weryfikacja w celu zagwarantowania, że ze statku powietrznego i podzespołu 

usunięto wszystkie narzędzia, wyposażenie i obce części oraz materiały, (...) 
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 Co zawiodło? 

- nieprawidłowa kwalifikacja zadań obsługowych- bez konkretnych 

czynności wymagających niezależnej inspekcji (podwójnej 

kontroli). Karty zadaniowe nie identyfikowały elementów / stref, 

które powinny być poddane takiej inspekcji. 
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 Co zawiodło? 

- nieprawidłowa kwalifikacja zadań obsługowych- bez konkretnych 

czynności wymagających niezależnej inspekcji (podwójnej 

kontroli). Karty zadaniowe nie identyfikowały elementów / stref, 

które powinny być poddane takiej inspekcji. 

 

Przepis 145.A.48 lit. (b)  Wykonywanie obsługi technicznej  

• Organizacja ustanawia procedury w celu zapewnienia, że: (...) 

• b) wprowadzono metodę wykrywania błędów po wykonaniu każdego 

krytycznego zadania obsługi technicznej; 

AMC3 145.A.48 lit. (b) 

• (b) Organizacja powinna zapewnić, że metody wychwytywania błędów są 

odpowiednie dla wykonywanej pracy i zakłócenia systemu. W niektórych 

przypadkach kombinacja szeregu działań (inspekcja wzrokowa, kontrola 

działania, próba funkcjonalna, kontrola regulacji) może być potrzebna. 

AMC4 145.A.48 lit. (b) 

• Niezależna inspekcja stanowi jedną z możliwych metod wychwytywania 

błędów. 
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Co zawiodło? 

- brak uwzględnienia podczas obsługi wydolności ludzkiej (stres, 

zmęczenie, praca zmianowa, praca w nocy) 
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Co zawiodło? 

- brak uwzględnienia podczas obsługi wydolności ludzkiej (stres, 

zmęczenie, praca zmianowa, praca w nocy) 

 

Przepis 145.A.47 lit. (b) Przygotowanie obsługi 

Podczas przygotowywania czynności obsługowych oraz 

organizowania zmian roboczych należy uwzględnić ograniczenia 

wynikające z wydolności ludzkiej. 

 

AMC 145.A.47 lit. (b) Przygotowanie obsługi  

Przy planowaniu czynności dotyczących bezpieczeństwa, 

ograniczenie wydolności ludzkiej oznacza (...) zmiany niektórych 

aspektów wydolności ludzkiej (w rytmie całodobowym / w cyklu 24 

godzinnym), których personel powinien być świadomy przy 

planowaniu pracy i wymiany ekip. 
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 Co zawiodło? 

Dodatkowe czynniki takie jak: 

 

- zmiana osoby wykonującej zadanie obsługowe w trakcie trwania 

zmiany 

 

- przekazanie kolejnej zmianie błędnej informacji o zakończeniu 

zadania obsługowego 

 

- wpływ warunków atmosferycznych 

 

- umieszczenie szpilek w miejscu o ograniczonym dostępie (pomimo 

dołączonych chorągiewek szpilki były trudne do zauważenia) 



Przykład 2 

Uszkodzenie klapy w samolocie Boeing 737 na skutek montażu 

nieprawidłowych (zbyt długich) śrub mocujących uszczelnienie 

pylonu lewego silnika 
 

- pozostawienie na statku powietrznym ciał obcych po wykonanej obsłudze 

technicznej (problematyka FOD, kompletacja narzędzi po obsłudze) 
 

- niewłaściwie realizowany proces niezależnej inspekcji (podwójnego 

sprawdzenia zadań obsługowych) 
 

- brak uwzględnia podczas obsługi wydolności ludzkiej (stres, zmęczenie, 

praca zmianowa, praca w nocy) 
 

- zabudowa niewłaściwych części/ wykonanie zabudowy niezgodnie z 

dokumentacją wykonawczą 
 

- niewłaściwy nadzór nad pomocniczym sprzętem hangarowym 
 

- ukrywanie usterek/incydentów na statku powietrznym 
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Uszkodzenie klapy w samolocie Boeing 737 na skutek montażu 

nieprawidłowych (zbyt długich) śrub mocujących uszczelnienie 

pylonu lewego silnika 

 

 - uszkodzenie wykryto w trakcie planowej obsługi 

 

 - na skutek montażu nieprawidłowych i zbyt długich śrub mocujących 

uszczelnienie pylonu lewego silnika uszkodzeniu uległa górna 

powierzchnia jednej z klap 
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incorrect   screw 
(too long) 

 correct screw 
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 Co zawiodło? 

Zdarzenie w trakcie badania 
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 Co zawiodło? 

Zdarzenie w trakcie badania 

 

Korzystanie z danych obsługowych 

• 145.A.42 Zatwierdzanie podzespołów 

(a) Wszystkie podzespoły są klasyfikowane i odpowiednio podzielone 

wg następujących kategorii: (...) 

4. Części standardowe, stosowane na statku powietrznym, silniku, śmigle 

lub innym podzespole, które są wymienione w ilustrowanym katalogu 

części producenta i/lub w danych obsługowych. 



Przykład 3 

Uszkodzenie mechanizmu regulacji wieńca dysz kierujących stopnia 

sprężarki wysokiego ciśnienia silnika General Electric CF34 

spowodowane odwrotnym montażem śrub 
 

- pozostawienie na statku powietrznym ciał obcych po wykonanej obsłudze 

technicznej (problematyka FOD, kompletacja narzędzi po obsłudze) 
 

- niewłaściwie realizowany proces niezależnej inspekcji (podwójnego 

sprawdzenia zadań obsługowych) 
 

- brak uwzględnia podczas obsługi wydolności ludzkiej (stres, zmęczenie, 

praca zmianowa, praca w nocy) 
 

- zabudowa niewłaściwych części/ wykonanie zabudowy niezgodnie z 

dokumentacją wykonawczą 
 

- niewłaściwy nadzór nad pomocniczym sprzętem hangarowym 
 

- ukrywanie usterek/incydentów na statku powietrznym 
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Uszkodzenie mechanizmu regulacji wieńca dysz kierujących 

stopnia sprężarki wysokiego ciśnienia silnika General Electric 

CF34 spowodowane odwrotnym montażem śrub 

 

- w trakcie próby silnika po zabudowie nastąpiło przekroczenie 

temperatury gazów wylotowych z komory spalania 

 

 - powodem był nieprawidłowy montaż (w złym kierunku) śrub na 

połączeniu pierścienia układu przestawiania dysz kierujących 1 stopnia 

sprężarki wysokiego ciśnienia co w konsekwencji powodowało 

ocieranie śrub o elementy układu 

  

 - przed zabudową silnika w zakładzie naprawczym wykonano naprawę 

sprężarki wysokiego ciśnienia 
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Istotny element: 

• 145.A.45 Dane obsługowe 

(a) Podczas wykonywania obsługi technicznej, w tym modyfikacji i 

napraw, organizacja posiada i stosuje mające zastosowanie, aktualne 

dane obsługowe. 

 

Audyty ULC pokazują, że w wielu przypadkach czynności obsługowe 

wykonywane są „z pamięci” bez korzystania z dokumentacji obsługowej, 

nie tylko w zakresie planowych obsług ale też w przypadkach usterek 

wymagających rozległych demontaży. 

 



Przykład 4 

Uszkodzenie struktury poszycia samolotu Embraer 190 na skutek 

uderzenia przez drabinkę obsługową 

 

- pozostawienie na statku powietrznym ciał obcych po wykonanej obsłudze 

technicznej (problematyka FOD, kompletacja narzędzi po obsłudze) 
 

- niewłaściwie realizowany proces niezależnej inspekcji (podwójnego 

sprawdzenia zadań obsługowych) 
 

- brak uwzględnia podczas obsługi wydolności ludzkiej (stres, zmęczenie, 

praca zmianowa, praca w nocy) 
 

- zabudowa niewłaściwych części/ wykonanie zabudowy niezgodnie z 

dokumentacją wykonawczą 
 

- niewłaściwy nadzór nad pomocniczym sprzętem hangarowym 
 

- ukrywanie usterek/incydentów na statku powietrznym 
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Uszkodzenie struktury poszycia samolotu Embraer 190 na 

skutek uderzenia przez drabinkę obsługową 

 

 - samolot na płycie lotniska gdzie wykonywano testy funkcjonalne 

sprawdzające hermetyzację kabiny 

 

 - w trakcie wykonywania testów w kadłub samolotu uderzyła drabinka 

obsługowa (pozostawiona na płycie, nie wykorzystywana podczas 

testów) 

 

 - w wyniku uderzenia drabinki nastąpiło przebicie struktury poszycia 

kadłuba w okolicy przednich lewych drzwi pasażerskich 
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 Co zawiodło? 
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 Co zawiodło? 

- brak procedur / właściwego nadzoru nad pomocniczym sprzętem 

hangarowym znajdującym się w przestrzeni obsługowej płyty 

lotniska 

 

Właściwy punkt przepisu? 

• 145.A.65 Polityka bezpieczeństwa i jakości, procedury obsługi i system jakości 

(b) Organizacja ustanawia procedury uzgodnione z właściwym organem 

uwzględniając czynnik ludzki oraz wydolność ludzką, w celu zapewnienia 

prawidłowych zasad postępowania obsługowego oraz zgodności ze 

stosownymi wymaganiami ustanowionymi w pkt 145.A.25–145.A.95. 



Przykład 5 

Usterki wykryte na samolocie Cessna 152 podczas planowej obsługi 

technicznej 
 

- pozostawienie na statku powietrznym ciał obcych po wykonanej obsłudze 

technicznej (problematyka FOD, kompletacja narzędzi po obsłudze) 
 

- niewłaściwie realizowany proces niezależnej inspekcji (podwójnego 

sprawdzenia zadań obsługowych) 
 

- brak uwzględnia podczas obsługi wydolności ludzkiej (stres, zmęczenie, 

praca zmianowa, praca w nocy) 
 

- zabudowa niewłaściwych części/ wykonanie zabudowy niezgodnie z 

dokumentacją wykonawczą 
 

- niewłaściwy nadzór nad pomocniczym sprzętem hangarowym 
 

- ukrywanie usterek/incydentów na statku powietrznym 
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 Usterki wykryte na samolocie Cessna 152 podczas 

 planowej obsługi technicznej 

 

 - samolot intensywnie wykorzystywany do szkolenia (aeroklub) 

 

 - zarządzany w polskiej organizacji CAMO (tzw. środowisko kontrolowane 

 statku powietrznego) 

  

 - obsługiwany przez odpowiednio zatwierdzone organizacje AMO:  

 Part-M/F oraz Part-145 

 

 - w związku z wątpliwościami odnośnie stanu technicznego statku 

powietrznego organizacja CAMO zleciła wykonanie planowych obsług 

we własnej organizacji obsługowej. W trakcie obsługi wykryto wiele 

usterek w tym:  
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W trakcie obsługi stwierdzono m.in. 

 
- skręcone 8-krotnie linki w układzie trymera  

- ocieranie elementów w części tylnej kadłuba i pod podłogą 
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W trakcie obsługi stwierdzono m.in. 

 
- nieprawidłowa naprawa łoża silnika w dolnej części przy dolnym mocowaniu 

goleni przedniego podwozia. 
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W trakcie obsługi stwierdzono m.in. 

 
- uszkodzenie końcowej wręgi i poszycia kadłuba w części ogonowej (brak nitów)
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W trakcie obsługi stwierdzono m.in. 

 
- brak integralności poszycia dolnego na żebrze nasadowym skrzydła lewego;  

- przetarcie poszycia, obluzowane nity  
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W trakcie obsługi stwierdzono m.in. 

 

- pęknięcie kadłuba w wykroju drzwi – lewa strona – przód góra i tył góra  
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W trakcie obsługi stwierdzono m.in. 

 
- pęknięcie pokrywy lewego zbiornika w części tylnej 
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W trakcie obsługi stwierdzono m.in. 

 
- pęknięcie na żebrze nasadowym skrzydła lewego 
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W trakcie obsługi stwierdzono m.in. 

 
- obluzowane nity na mocowaniu wspornika klapy do poszycia 
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W trakcie obsługi stwierdzono m.in. 

 
- obluzowane nity na żebrze nasadowym skrzydła prawego 
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W trakcie obsługi stwierdzono m.in. 

 
- obluzowane nity na dźwigarku tylnym skrzydła prawego 
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Raport o zdarzeniu wysłano do PKBWL i ULC. 

 

Wnioski PKBWL z badania zdarzenia: 

 

Przyczyna zdarzenia lotniczego: 

  

Przyczyną zdarzenia były skrajnie skandaliczne zaniedbania podczas 

eksploatacji i obsługi samolotu w okresie poprzedzającym przegląd 

przeprowadzony w organizacji CAMO, w trakcie którego uszkodzenia i 

nieprawidłowości zostały wykryte. 
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Zalecenia Komisji PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:  

w stosunku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego:  

 

1. Przeprowadzić wnikliwą kontrolę przebiegu eksploatacji samolotu 

Cessna 152 nr fabryczny (...) znaki rozpoznawcze (...) w celu 

zidentyfikowania i wyeliminowania przyczyn ustalonych 

nieprawidłowości oraz podjęcia działań przewidzianych prawem.  

 

2. Dokonać krytycznej analizy obowiązującego systemu nadzoru nad 

zdatnością do lotu statków powietrznych znajdujących się w 

eksploatacji, w celu wyciągnięcia wniosków i wdrożenia właściwych 

korekt tego systemu, aby tego rodzaju przypadki skutecznie 

wyeliminować. 
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Komentarz Komisji PKBWL (wybrane fragmenty): 

 

• Bulwersującym jest, że samolot był w taki sposób „obsługiwany” i 

dopuszczany do lotu przez osoby uważane za mechaników lotniczych. 

  

• Bulwersującym jest, że użytkujący ten samolot piloci „dokonywali” 

obowiązkowego przeglądu przedlotowego w sposób, który nie 
pozwalał im wykryć tak ewidentnych uchybień w jego stanie 

technicznym. 
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Komentarz Komisji PKBWL (wybrane fragmenty): 

  

• Obowiązujący obecnie system nadzoru nad zdatnością do lotu 

statków powietrznych znajdujących się w eksploatacji wymaga 
krytycznego przeglądu oraz wyciągnięcia wniosków i wdrożenia 

właściwych korekt ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego, aby tego 

rodzaju przypadki, jak wyżej opisany, skutecznie wyeliminować. 
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ULC jest w trakcie badania zdarzenia: 

 
Pierwsze wnioski: 

- w okresie ostatniego tygodnia poprzedzającego zgłoszenie 11 pilotów 

wykonywało loty 
 

- żaden z pilotów nie stwierdził usterek podczas wykonywania przeglądów 

przedlotowych 
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Jeżeli dowódca statku powietrznego w sposób świadomy dopuścił samolot do 

lotu z nieusuniętymi usterkami naruszył przepis M.A.301 

 

M.A.301 Zadania ciągłej zdatności do lotu    

  

Ciągła zdatność do lotu statku powietrznego oraz sprawność wyposażenia 

operacyjnego i awaryjnego muszą być zapewnione przez: 

  

(1) Wykonywanie przeglądów przedlotowych 

 

AMC M.A. 301-(1) Przegląd przedlotowy 

obejście statku powietrznego i jego wyposażenia awaryjnego w celu 

sprawdzenia stanu zewnętrznego, obejmujące w szczególności sprawdzenie 

występowania wyraźnych oznak zużycia, uszkodzeń lub przecieków. 
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- statek powietrzny w okresie ostatnich 12 miesięcy był bezusterkowy (na 

podstawie braku wpisów  jakichkolwiek usterek w pokładowym dzienniku 

technicznym) 

 

 

 

 

 

 

- nalot statku powietrznego tylko z ostatniego miesiąca: 75mth 
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- w ciągu ostatnich 12 miesięcy na statku powietrznym 11 razy wykonywano 

prace okresowe (50FH, 100FH) – w ich wyniku 4 różne organizacje obsługowe 

nie wykryły pogarszającego się stanu technicznego samolotu 
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- zakres prac 100FH (zgodnie z Programem Obsługi Technicznej) zawiera 

sprawdzenie elementów takich jak: 
 

• przestrzeń pod podłogą przewody metalowe, przewody gumowe, okablowanie 

i linki sterowań 
 

• kontrola zakresu swobodnego ruchu trymera steru wysokości – pkt specjalny 12- 

Odnieść się do Rozdziału 9 niniejszej Instrukcji w sprawie ograniczeń 

swobodnego ruchu, przeglądów, wymiany i/lub remontu  

 

• powierzchnie zewnętrzne samolotu 

 

• goleń przednia i tłumik Shimmy (zadanie wykonywane co 50FH)  
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- zakres prac 100FH (zgodnie z Programem Obsługi Technicznej) zawiera 

sprawdzenie elementów takich jak: 
 

• przestrzeń pod podłogą przewody metalowe, przewody gumowe, okablowanie 

i linki sterowań 

 

• kontrola zakresu swobodnego ruchu trymera steru wysokości – pkt specjalny 12- 

Odnieść się do Rozdziału 9 niniejszej Instrukcji w sprawie ograniczeń 

swobodnego ruchu, przeglądów, wymiany i/lub remontu  

 

• powierzchnie zewnętrzne samolotu 

 

• goleń przednia i tłumik Shimmy (zadanie wykonywane co 50FH) 

  

Możliwe naruszenie przepisu M.A.801 

M.A.801 lit.(h) Poświadczenie obsługi technicznej statku powietrznego 

 

- M.A.801 lit.(h) Poświadczenie obsługi nie będzie wydane w przypadku istnienia 

jakiegokolwiek znanego braku zgodności, stanowiącego zagrożenie dla 

bezpieczeństwu lotu. 
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- ULC natrafił na poważne trudności z dojściem do przyczyny źródłowej - brak 

woli wyjaśnienia przyczyny pogarszającego się stanu technicznego statku 

powietrznego („nikt nic nie wie”) 

 

- prawdopodobnie statek w ostatnim czasie brał udział w incydencie 

lotniczym (świadczyły by o tym naprawa łoża silnika oraz uszkodzenia sekcji 

ogonowej) 

 

- dokumentacja papierowa nie odzwierciedla rzeczywistego stanu statku 

powietrznego 

 

- proces wyjaśniania przez ULC nie został zakończony i dalej trwa 
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Dodatkowe wnioski z analizy zdarzeń w organizacjach obsługowych: 
 

- zdarzenia związane z błędami podczas wykonywania obsługi technicznej 

raportują praktycznie tylko 2 organizacje 
 

- w konsekwencji statystyki zdarzeń związanych z obsługa techniczną nie 

odzwierciedlają rzeczywistych trendów i nie mogą stanowić podstawy do 

wyciągania szerszych wniosków 
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Dodatkowe wnioski z analizy zdarzeń w organizacjach obsługowych: 
 

- zdarzenia związane z błędami podczas wykonywania obsługi technicznej 

raportują praktycznie tylko 2 organizacje 
 

- w konsekwencji statystyki zdarzeń związanych z obsługa techniczną nie 

odzwierciedlają rzeczywistych trendów i nie mogą stanowić podstawy do 

wyciągania szerszych wniosków 
 

Czy rzeczywiście w pozostałych organizacjach obsługowych nie dochodzi do 

żadnych incydentów? 
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Dziękuję  za  uwagę. 


