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Błąd jest nieodłącznym atrybutem działania człowieka. 

Popełnianie błędów leży w naturze człowieka i związane 

jest z każdą dziedziną jego działalności 

Każdy popełnia błędy, najważniejsze żeby 

tych błędów było jak najmniej 
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Błędy organizatorów oraz osób funkcyjnych  

podczas organizowania i prowadzenia 

pokazów lotniczych w 2019 roku  
 

Minimalizowanie negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne podczas pokazu 

lotniczego 
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Błędy organizatorów 

pokazów lotniczych  
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A może by tak zorganizować   

pokaz lotniczy? 
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Szanowni Państwo - organizatorzy pokazu lotniczego  
 
 Od momentu podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia jakim jest pokaz 

lotniczy, znajdźcie  Państwo wystarczająco czasu na jego mądre 
zaplanowanie, zorganizowanie oraz przeprowadzenie.  

 Organizacja pokazu lotniczego, to bardzo duże przedsięwzięcie, niezwykle 
skomplikowane, wielopoziomowe i bardzo wymagające.  

 Dobra organizacja pokazu lotniczego, to dobrze dobrane osoby funkcyjne, 
to dobrze podpisane umowy handlowe, to odpowiedni zasób finansowy, 
to dobrze podpisana umowa ubezpieczeniowa, to ubezpieczenie się od 
braku możliwości realizacji celu, to także prawne aspekty pokazów 
lotniczych, to przede wszystkim świadomość spełniania wymagań 
przepisów. 
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Błędy planowania 

1. Brak planu działania  - jakoś to będzie - to prosta droga do porażki w 
zakresie bezpiecznego zorganizowania i przeprowadzenia pokazu 
lotniczego. 

2. Wiele znakomitych pomysłów „poległo” tylko dlatego, że nie został dla 
nich przygotowany solidny plan działania, w którym byłyby zawarte 
wszystkie szanse, zagrożenia, analiza ryzyka, wprowadzone korekty, 
cele i możliwości realizacji takiego pomysłu. 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
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1. Czy posiadam odpowiednie merytoryczne przygotowanie? 

2. Czy znam podstawy prawne według których będzie organizowany i  prowadzony pokaz? 

3. Czy posiadam na realizację celu odpowiednie fundusze? 

4. Czy jestem świadomy zagrożeń bezpieczeństwa związanych z organizacją i przeprowadzeniem pokazu 
lotniczego? 

5. Czy jestem gotów wziąć na siebie  odpowiedzialność prawną za ludzi i mienie podczas pokazu lotniczego? 

6. Czy posiadam odpowiednie fundusze na ubezpieczenie od braku możliwości realizacji celu? 

7. Czy zatrudniłem osoby funkcyjne o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu do zorganizowania i 
przeprowadzenia pokazu lotniczego? 

8. Czy posiadam wystarczająco czasu przed pokazem lotniczym aby odpowiednio go zaplanować zorganizować 
oraz przygotować stosowną dokumentację? 

Organizator pokazu lotniczego 

powinien poważnie się zastanowić i odpowiedzieć sobie na następujące pytania zanim 
przystąpi do organizowania pokazu lotniczego:  
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Błędy planowania 

1. Organizator pokazu lotniczego, przystępując do planowania zazwyczaj nie posiada 
stosownej wiedzy na temat podstaw prawnych związanych z zorganizowaniem i 
przeprowadzeniem pokazu lotniczego. 

2. Organizator pokazu powinien mieć świadomość, że realizując  pokaz lotniczy powinien 
go realizować przede wszystkim w zakresie: 

 Spełnienia wymogów lotniczych - zgodnie z ustawą – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1580 i 1495.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów 
próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1488). 

 Spełnienia wymogów organizowania imprez masowych - zgodnie z ustawą z dnia 20 
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171). 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Błędy planowania – brak doświadczenia w zarządzaniu 
 

Jeżeli organizator pokazu lotniczego  posiada duże doświadczenie w 

planowaniu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, dużymi projektami, 

przedsięwzięciami, dużymi ćwiczeniami  - to planowanie, organizacja oraz 

przeprowadzenie pokazu lotniczego jest dla niego bardzo proste,  

 

- jeżeli nie - no to ma problem.  

 

 



POKAZY LOTNICZE - Warsztaty  2020 

2020-05-20 Urząd Lotnictwa Cywilnego 2020 11 

Błędy planowania - Organizator pokazu lotniczego przystępuje do planowania pokazu lotniczego bez 
posiadania stosownej wiedzy w zakresie prawa lotniczego oraz przygotowania merytorycznego. 

1. Takie przystąpienie do planowania bez przygotowania merytorycznego, to bardzo poważny błąd, 
ponieważ  przystępując do planowania  pokazu lotniczego jest zobowiązany spełnić nie tylko wymogi 
wynikające z umów handlowych, podpisanych porozumień, ale także musi spełnić  wymogi prawa 
zawarte w ustawie – Prawo lotnicze, a przede wszystkim wynikające z  art. 123 ustawy. 

2. W celu zaplanowania pokazu lotniczego organizator pokazu powinien zatrudnić z odpowiednią wiedzą i 
doświadczeniem dyrektora pokazu lotniczego oraz zatrudnić za zgodą dyrektora pokazu osoby funkcyjne 
tj. kierownika lotów, kierownika programu pokazu lotniczego, jeżeli są planowane skoki spadochronowe 
to również zatrudnia kierownika skoków spadochronowych.  

3. Dyrektor pokazu lotniczego oraz osoby funkcyjne odpowiadają za bezpieczne przeprowadzenie  operacji 
lotniczych podczas pokazów lotniczych i jednocześnie służą organizatorowi pokazu lotniczego swoją 
wiedzą merytoryczną przy planowaniu, podejmowaniu decyzji, mających wpływ na bezpieczne 
zorganizowanie i wykonanie pokazu lotniczego.  

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
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Błędy planowania – organizator pokazu lotniczego wymusza na dyrektorze pokazu lotniczego 
wymagania do podjęcia czynności niezgodnych z przepisami. 

UWAGA 

 Organizator pokazu lotniczego, często jest osobą nie związana z lotnictwem, nie posiadający odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia, dlatego też często wymaga od dyrektora pokazu lotniczego wykonania czynności, 
które są niezgodne z przepisami lotniczymi lub podjęcia czynności, które zagrażają bezpieczeństwu 
wykonywanych operacji lotniczych. 

 Dyrektor pokazu lotniczego nie może być obciążany innymi obowiązkami niż związanymi z operacjami 
lotniczymi. Rolą dyrektora pokazu lotniczego jest, aby poinformował organizatora pokazu lotniczego, gdzie 
kończy się jego kompetencja i odpowiedzialność, a gdzie zaczyna się kompetencja i odpowiedzialność 
organizatora. Tego typu kwestie powinny być załatwiane dużo wcześniej przed pokazem lotniczym, podczas 
planowania, na spotkaniach/odprawach uzgodnieniowych. 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
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Błędy planowania - Organizator pokazu lotniczego często popełnia błąd ponieważ przystępuje do 
planowania pokazu lotniczego bez dyrektora pokazu oraz bez posiadania stosownej wiedzy w zakresie 
prawa lotniczego, natomiast jeżeli już zatrudnia dyrektora pokazu lotniczego, to popełnia błąd w doborze 
właściwego dyrektora pokazu lotniczego takiego, który zaledwie spełnia wymogi poprzez posiadanie 
uprawnień, niestety nie posiada często wystarczającego doświadczenia w organizowaniu i prowadzeniu 
pokazów lotniczych. 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

 

Organizator pokazu lotniczego - zatrudniając  Dyrektora Pokazu 
Lotniczego 

Bierze pod uwagę: 
Rodzaj posiadanych przez niego uprawnień, jego dotychczasowe 
doświadczenie odpowiednie do wielkości organizowanego pokazu lotniczego 
oraz do rodzaju statków powietrznych biorących udział w pokazie lotniczym.  
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Dyrektor Pokazu Lotniczego 

  

najważniejsza osoba funkcyjna odpowiadającą za bezpieczne zorganizowanie i 
przeprowadzenie operacji lotniczych podczas pokazu lotniczego 

 
 Powinien charakteryzować się szczególnymi cechami kierowniczymi, a przede wszystkim 

powinien posiadać stosowną wiedzę lotniczą. 
 

 Powinien posiadać na bieżąco wiedzę z zakresu ustawy – Prawo lotnicze oraz w 
szczególności wiedzę z zakresu  Rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i 
akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych. 
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Dyrektor Pokazu Lotniczego 

powinien posiadać umiejętność 
 

 
budowania dobrej 

atmosfery, umożliwiającej 
skuteczną współpracę 

nawet w sytuacji po 
powstaniu napięcia lub 

ostrego konfliktu 

rozwiązywania sytuacji 
problemowych 

przewodzenia osobom 
funkcyjnym pokazu 

lotniczego znajdujących 
się pod presją czasu 

podejmowania, 
panowania nad 

ewentualnym  kryzysem 
pojawiającym się 

podczas organizowania i 
przeprowadzenia pokazu 

lotniczego,  

rozumienia problemów i 
zachowań uczestników 

pokazu lotniczego,  

korygować z 
odpowiednim 

wyprzedzeniem 
wcześniej podjęte 

decyzje,  
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przydzielania zadań osobom 
funkcyjnym oraz odpowiednio 
dobierać osoby do zadań tak, 
aby przydzielone im zadania 

nie kolidowały z ich 
uprawnieniami, 
przygotowaniem 

merytorycznym oraz 
predyspozycjami. 

wzbudzania entuzjazmu i 
wskazywania, w jaki sposób 

osoby funkcyjne oraz 
uczestnicy mogą realizować 
swoje cele dzięki pełnemu 

zaangażowaniu w realizację 
celów jakim jest organizacja i 
bezpieczne przeprowadzenie 

pokazu lotniczego. 

wysłuchiwania odmiennych 
poglądów, szukania możliwości 

jak najkorzystniejszego 
rozwiązania różnych interesów 

podczas organizowania i 
prowadzenia pokazu. 

Dyrektor Pokazu Lotniczego 

powinien posiadać umiejętność 
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Szanowni Państwo  

z uwagi na fakt, że do kompetencji Prezesa ULC należą wszystkie sprawy 
związane z lotnictwem cywilnym, niezastrzeżone w ustawie – Prawo 
lotnicze, innych ustawach oraz umowach międzynarodowych na rzecz 
ministra właściwego do spraw transportu lub innych organów administracji 
publicznej, Prezes ULC nadzoruje oraz będzie nadzorował pod względem 
bezpieczeństwa wyłącznie wykonywanie operacji lotniczych podczas 
pokazu lotniczego mających wpływ na bezpieczeństwo publiczności oraz 
bezpieczeństwo załóg statków powietrznych. 

  

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
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Błędy planowania – brak świadomości spełnienia wymogów prawa o bezpieczeństwie imprez 
masowych 

1. Przystąpienie przez organizatora pokazu lotniczego do planowania pokazu lotniczego jako imprezy 
masowej bez posiadania stosownej wiedzy w zakresie bezpiecznego zorganizowania i 
przeprowadzenia imprezy masowej. 

2. Takie przystąpienie do planowania pokazu lotniczego, który jednocześnie jest imprezą masową  bez 
przygotowania merytorycznego, bez wsparcia merytorycznego, to bardzo poważny błąd, ponieważ  
przystępując do planowania  pokazu lotniczego organizator pokazu lotniczego jest zobowiązany 
spełnić także wymogi nie tylko te wynikające z ustawy – Prawo lotnicze ale także zawarte w ustawie 
– o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171). 

3. W celu zaplanowania pokazu lotniczego organizator pokazu powinien zatrudnić osobę z 
odpowiednią wiedzą i doświadczeniem kierownika do spraw bezpieczeństwa (należy przez to 
rozumieć osobę wyznaczoną przez organizatora, reprezentującą go w zakresie spełnienia wymogów 
wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych a przez to  zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom imprezy masowej). 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
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Błędy planowania– organizator pokazu ale także organizator imprezy masowej błędnie traktują 
imprezę masową i pokaz lotniczy jako imprezy oddzielne.  

 W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator pokazu lotniczego, nie później niż na 30 dni 
przed planowanym terminem przed jej rozpoczęciem występuje do organu z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; 

 Nadzór nad  imprezą  masową w całości należy do organu wydającego zgodę. Organem tym jest 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy 
masowej.  Wykonując czynności nadzoru, organ może korzystać z sił i środków właściwego 
miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, komendanta powiatowego 
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i 
państwowego inspektora sanitarnego.  

 Stosownie do kompetencji ustawowej nadzór nad operacjami lotniczymi wykonywanymi przez statki 
powietrzne oraz nad przestrzeniami operacyjnymi, w których wykonywane są  operacje statków 
powietrznych podlega pod Prezesa ULC. 

 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
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Błędy planowania – organizator pokazu ale także organizator imprezy masowej błędnie traktują 
imprezę masową i pokaz lotniczy jako imprezy oddzielne.  

Szanowni Państwo 
Pokaz lotniczy może być jednocześnie imprezą masową ze względu na wymiar, na liczbę 
udostępnionych miejsc. Pokaz lotniczy może być także prowadzony w ramach imprezy 
masowej i być jej częścią składową.  

W przypadku organizowania pokazu lotniczego w ramach imprezy masowej, ważne jest aby 
ocena ryzyka planowanych operacji lotniczych podczas pokazu lotniczego była integralną 
częścią oceny ryzyka organizowanej imprezy masowej określającej przewidywane zagrożenia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego mogące wystąpić w związku z imprezą masową. 

 

 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
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Błędy planowania – organizator pokazu ale także organizator imprezy masowej błędnie traktują 
imprezę masową i pokaz lotniczy jako imprezy oddzielne.  

 

Organizator pokazu lotniczego występujący o zgodę na imprezę masową zobowiązany jest 
ująć we wniosku również elementy pokazu lotniczego. Wniosek powinien zawierać między 
innymi  bezpieczeństwo  publiczności, bezpieczeństwo w infrastrukturze pokazu lotniczego 
np. w strefie wystawy statycznej statków powietrznych, bezpieczeństwo załóg statków 
powietrznych od strony publiczności. Dołączony ERP związany z organizacją imprezy 
masowej, a także ERP związany z operacjami lotniczymi  podczas wykonywania pokazu 
lotniczego. 

 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Błędy planowania – przeprowadzenie wizji lokalnej bez udziału zarządzającego 
lotniskiem/lądowiskiem. 

1. Wizja lokalna Organizatora oraz Dyrektora powinna się odbywać w asyście 
Zarządzającego lotniskiem/ lądowiskiem.  

2. Wizja lokalna przeprowadzona w asyście Zarządzającego lotniskiem/ lądowiskiem może 
wskazać na lepsze rozwiązania usytuowania infrastruktury pokazu lotniczego, ponieważ 
tego typu pokazy już się odbywały na tym lotnisku i przyjęte rozwiązania sprawdziły się 
w praktycznej części realizacji pokazów lotniczych.  

3. Organizator pokazu lotniczego wraz z Dyrektorem pokazu lotniczego nie mogą 
wymuszać na Zarządzającym lotniskiem/lądowiskiem zgody na umieszczenie określonej 
infrastruktury, na którą Zarządzający nie wyraża zgody ze względów bezpieczeństwa. 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Błędy planowania – przeprowadzenie wizji lokalnej bez udziału zarządzającego 
lotniskiem/lądowiskiem. 

 4. Zarządzający lotniskiem/lądowiskiem może dokonać znacznych ograniczeń w planach 
Organizatora jeżeli będzie to miało znaczenie np.: dla bezpieczeństwa wykonywania 
statutowych operacji lotniczych, organizacji naziemnego ruchu statków powietrznych; 
pojazdów i pieszych; zagrożeń zlokalizowanych w związku z pokazem lotniczym.  
 

5. Wizja lokalna przeprowadzona w asyście Zarządzającego lotniskiem/lądowiskiem może 
wskazać na lepsze rozwiązania usytuowania infrastruktury pokazu lotniczego, ponieważ 
tego typu pokazy lotnicze mogły się odbywać na tym lotnisku i przyjęte rozwiązania 
sprawdziły się w praktycznej części realizacji pokazów lotniczych.  
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Błędy planowania – przeprowadzenie wizji lokalnej bez udziału zarządzającego 
lotniskiem/lądowiskiem. 

1. Prawidłowo wykonana wizja lokalna pozwoli na stworzenie zbioru informacji niezbędnej 
do zaplanowania i zorganizowania odpowiedniej infrastruktury pokazu lotniczego w 
określonych granicach naziemnych oraz powietrznych w celu przeprowadzenia pokazu 
lotniczego. 

2. Taki zbiór informacji powinien być zbudowany w zależności od potrzeb, od miejsca 
przeprowadzenia pokazu lotniczego wielkości pokazu i wielu innych czynników mających 
wpływ na projekt. 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Błędy planowania – przeprowadzenie wizji lokalnej bez udziału zarządzającego 
lotniskiem/lądowiskiem. 

3. Organizator pokazu lotniczego wraz z dyrektorem pokazu lotniczego przed wykonaniem 
wizji lokalnej terenu powinien  przeanalizować karty uczestników pokazu lotniczego 

4. Karta uczestnika pokazu pozwoli organizatorowi pokazu lotniczego oraz dyrektorowi 
pokazu ocenić, czy  wymagania zawarte w karcie będzie można zrealizować w pełni na 
terenie w ramach zaplanowanej infrastruktury, czy też trzeba będzie nałożyć 
ograniczenia.  

5. Przed akceptacją karty uczestnika pokazu lotniczego dyrektor pokazu lotniczego, mając 
na uwadze bezpieczeństwo publiczności uczestniczącej w pokazie lotniczym, może 
wprowadzić w karcie uczestnika pokazu lotniczego, w porozumieniu z osobą 
przekazującą mu tę kartę, ograniczenia co do ilości i sposobu wykonywania 
poszczególnych elementów pokazu lotniczego, o których mowa w ust. 2 pkt 5.  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Błędy planowania – przeprowadzenie wizji lokalnej bez udziału zarządzającego 
lotniskiem/lądowiskiem. 

6. Organizator powinien mieć świadomość, że pierwszym problemem z jakim się zetknie, 
będzie wyznaczenie odpowiedniej wielkości strefy pokazu lotniczego, a która powinna 
być wyznaczona  zgodnie z kategoriami prędkościowymi statków powietrznych 
uczestniczącymi w pokazie lotniczym 

7. Podczas wizji lokalnej może okazać się , że statki powietrzne pierwszej kategorii nie będą 
mogły wziąć udziału w pokazie lotniczym, ponieważ nie będzie możliwe wyznaczenie 
strefy pokazu lotniczego o odpowiedniej wielkości. 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Błędy planowania – źle przeprowadzona wizja lokalna przed dalszym planowaniem – braki w 
wizji lokalnej – złe rozmieszczenie elementów infrastruktury  

 
Opis po wizji lokalnej powinien zawierać usytuowanie oraz wielkość wydzielonej przestrzeni 
powietrznej dla potrzeb pokazu i rejon pokazu lotniczego, w której znajdują się między 
innymi: 
  
1. Strefa pokazu lotniczego. 
2. Wydzielone strefy wlotowe, wylotowe oraz strefa oczekiwania statków powietrznych. 
3. Strefa dla publiczności. 
4. Linia pokazu. 
5. Miejsca kierowania lotami tzw. Wieża, miejsca dla osób funkcyjnych. 
6. Centralny punkt pokazu lotniczego widoczny z powietrza. 
7. Miejsca „cichego wypoczynku” wyznaczonego dla pilotów uczestniczących w pokazie, miejsce 

ustawienia sprzętu lotniczego wyznaczonego do pokazu lotniczego. 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Błędy planowania – źle przeprowadzona wizja lokalna przed dalszym planowaniem – braki w 
wizji lokalnej – złe rozmieszczenie elementów infrastruktury  

8. Miejsce ustawienia sprzętu lotniczego wyznaczonego do wystawy statycznej, miejsca wystawy statycznej 
dla statków powietrznych biorących udział w pokazie. 

9. Wyznaczone drogi startowe oraz drogi kołowania dla statków powietrznych biorących udział w pokazie 
lotniczym. 

10. Miejsca wystawy statycznej dla statków powietrznych biorących udział w pokazie. 

11. Wyznaczone drogi startowe oraz drogi kołowania dla statków powietrznych biorących udział w pokazie 
lotniczym. 

12. Płaszczyzny postojowe statków powietrznych. 

13. Miejsca lądowania skoczków spadochronowych. 

14. Miejsca planowanych startów, lądowań oraz lotów bezzałogowych statków powietrznych. 

15. Miejsca startów i lądowania balonów oraz lotów balonów na uwięzi. 

16. Miejsca tankowania. 

17. Miejsca rozmieszczenia środków gaśniczych. 

18. Miejsca wyznaczone do lądowań awaryjnych. 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 

Błędy planowania: źle przeprowadzona wizja lokalna przed dalszym planowaniem - braki z 
przeprowadzonej wizji - złe rozmieszczenie elementów infrastruktury  

19. Miejsca rozłożenia materiałów pirotechnicznych jeżeli mają być użyte. 

20. Miejsce ustawienia pojazdów, specjalistycznych oraz urządzeń do wystawy statycznej. 

21. Przeszkody lotnicze, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, zlokalizowane w strefie pokazu lotniczego, z 
określeniem ich rodzajów i wysokości. 

22. Planowane miejsca rozmieszczenia służb porządkowych oraz służb informacyjnych, planowane miejsce 
zespołu reagowania awaryjnego jeżeli występuje. 

23. Miejsca krytyczne zlokalizowane w rejonie pokazu lotniczego oraz poza nim - takie jak stacje paliwowe, 
stacje trafo, ujęcia wody pitnej itp. 

24. Parkingi, drogi dojazdowe, drogi ewakuacyjne, bramy ewakuacyjne. 

25. Planowane rozmieszczenie służb tj. Straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, punktów medycznych i 
innych właściwych służb w zależności od miejsca przeprowadzenia pokazu lotniczego. 

26. Miejsca lokalizacji głównych hydrantów przeciwpożarowych. 

27. Potencjalne miejsca tworzenia się dzikich stref publiczności. 

28. Bramki postojowe oraz drogi kołowania statków powietrznych wykonujących loty widokowe jeżeli 
występują. 



POKAZY LOTNICZE - Warsztaty  2020 

2020-05-20 Urząd Lotnictwa Cywilnego 2020 30 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Organizatorzy zapominają, że przed i po wizji lokalnej powinni odpowiedzieć sobie między 
innymi na te pytania czy: 

1. Przeanalizowano karty uczestników pokazu lotniczego? 
2. Uzyskano zgodę na wydzielona przestrzeń powietrzną na potrzeby pokazu lotniczego od 

instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego? 
3. Opracowano system komend/ poleceń awaryjnych w komunikacji między kontrolą lotów a 

pilotami? 
4. Wyznaczono dedykowaną pomoc medyczną dla załóg statków powietrznych? 
5. Przygotowano plany statków powietrznych dla służb ratowniczych? 
6. Zabezpieczono częstotliwość radiowa? 
7. Podczas pokazu lotniczego planowane są loty w formacjach? 
8. Podczas pokazu lotniczego planowane są loty akrobacyjne między ustawionymi obiektami? 
9. Podczas pokazu lotniczego planowane są loty polegające na imitacji działań ratowniczych, 

agrolotniczych, taktycznych, gaszenia pożaru, walk powietrznych, zawodów lotniczych? 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Organizatorzy zapominają, że przed i po wizji lokalnej powinni odpowiedzieć sobie między 
innymi na te pytania czy: 

10. W blokach pomiędzy pokazami planowane są loty widokowe/zapoznawcze statków 
powietrznych nie biorące udziału w pokazie lotniczym? 

11. Podczas pokazu lotniczego planowane jest użycie materiałów pirotechnicznych na ziemi? 
12. Podczas pokazu lotniczego planowane jest użycie świateł laserów? 
13. Planowane jest użycie materiałów pirotechnicznych zabudowanych na statkach powietrznych? 
14. Planowane jest użycie materiałów pirotechnicznych zabudowanych na statkach powietrznych? 
15. Odbywać się będą skoki spadochronowe? 
16. Będą brali w nim udział piloci zagraniczni? 
17. Są planowane loty statków bezzałogowych? 
18. Podczas pokazu lotniczego są planowane przeloty/loty balonów? 
19. Podczas pokazu lotniczego są planowane loty balonów na uwięzi? 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Organizatorzy zapominają, że przed i po wizji lokalnej powinni odpowiedzieć sobie między 
innymi na te pytania czy: 

20. Będzie komentator pokazów lotniczych? 
21. Przygotowano teksty zapowiedzi awaryjnych wygłaszanych dla publiczności, w sytuacjach 

zagrożenia? 
22. Zapewniona będzie ciągła rejestracja lotów, tj. obraz (dzień/noc) i dźwięk oraz prowadzonej 

korespondencji radiowej  (jeżeli występuje więcej niż 3 SP z napędem silnikowym)? 
23. Została przeprowadzona wraz z dyrektorem pokazu lotniczego analiza ryzyka wraz z 

wprowadzonymi zaleceniami i ograniczeniami dotyczącymi warunków realizacji 
wydarzenia/pokazu lotniczego? 

24. Opracowano wraz z dyrektorem pokazu lotniczego procedury reagowania w sytuacjach 
awaryjnych (np. ERP) wraz z zakresami odpowiedzialności? 

25. Zostały przygotowane identyfikatory strefowe oraz kamizelki odblaskowe (np. w różnych 
kolorach, opisane) dla osób funkcyjnych? 

26. Został dostarczony do właściwych władz lokalnych program i regulamin pokazu lotniczego? 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Organizatorzy zapominają, że przed i po wizji lokalnej powinni odpowiedzieć sobie między 
innymi na te pytania czy: 

27. Przygotowano niezbędne mapy terenu miejsca przeprowadzenia pokazu lotniczego? 

28. Prawidłowo wyznaczono strefę/y dla publiczności, parkingi, wraz z określeniem odległości 
od granicy strefy akrobacji/pokazu? 

29. Prawidłowo wyznaczono linie pokazu dla odpowiedniej kategorii prędkościowej statku 
powietrznego (jeżeli jest więcej niż jedna linia pokazu, to należy wpisać na każdej z nich statki 
powietrzne danej kategorii prędkościowej)? 

30. Czy są wyznaczone miejsce/a kontroli lotów (kierownicy lotów)? 

31. Jest miejsce/a wyznaczone do lądowań awaryjnych statków powietrznych? 

32. Przeszkody lotnicze zostały zlokalizowane w strefie pokazu, z określeniem ich rodzaju i 
wysokości, również z uwzględnieniem przeszkód dla skoczków spadochronowych? 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Organizatorzy zapominają, że przed i po wizji lokalnej powinni odpowiedzieć sobie między 
innymi na te pytania czy: 

 
33. Wyznaczono centralny punkt pokazu lotniczego (widoczny punkt odniesienia dla pilotów)? 
34. Wyznaczono miejsca rozlokowania ustawionych obiektów na ziemi np. pylony (dotyczy lotów 

akrobacyjnych wykonywanych między ustawionymi obiektami)? 
35. Wyznaczono miejsce ustawienia statków powietrznych wyznaczonych do dynamicznego 

pokazu lotniczego? 
36. Wyznaczone drogi kołowania z miejsc ustawienia statków powietrznych wyznaczonych do 

pokazu lotniczego (z zaznaczeniem minimalnych odległości separacyjnych od strefy 
publiczności)? 

37. Wyznaczono miejsca ustawienia statków powietrznych wystawy statycznej? 
38. Wyznaczono miejsce/a ustawienia pojazdów i innych urządzeń lotniskowych wystawy 

statycznej? 
39. Wyznaczono miejsce/a postojowe statków powietrznych lotów widokowych/zapoznawczych? 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Organizatorzy zapominają, że przed i po wizji lokalnej powinni odpowiedzieć sobie między 
innymi na te pytania czy: 

 
40. Wyznaczono miejsce/a startów balonów? 
41. Wyznaczono miejsce/a operacji statków bezzałogowych? 
42. Wyznaczono miejsce/a postojowe statków powietrznych nie uczestniczących w pokazie 

lotniczym? 
43. Wyznaczono miejsce/a tankowania statków powietrznych? 
44. Wyznaczono miejsce/a lądowania skoczków spadochronowych z zaznaczeniem odległości od 

strefy publiczności ? 
45. Wyznaczono miejsca rozmieszczenia służb ratowniczo gaśniczych? 
46. Wyznaczono miejsca rozmieszczenia punktów medycznych? 
47. Wyznaczono miejsca rozmieszczenia służb porządkowych oraz służb informacyjnych? 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Organizatorzy zapominają, że przed i po wizji lokalnej powinni odpowiedzieć sobie między 
innymi na te pytania czy: 
 
48. Wyznaczono centralny punkt pokazu lotniczego (widoczny punkt odniesienia dla pilotów)? 
49. Wyznaczono miejsca rozmieszczenia stacjonarnych i przenośnych środków gaśniczych? 
50. Wyznaczono miejsca rozlokowania na ziemi ładunków wybuchowych lub materiałów 

pirotechnicznych? 
51. Wyznaczono miejsce zespołu reagowania awaryjnego? 
52. Wyznaczono drogi ewakuacyjne, bramy i miejsce zgrupowania ludzi po ewakuacji? 
53. Wyznaczono miejsce komentatora pokazów lotniczych? 
54. Wyznaczono miejsca/stanowiska przewidziane dla fotoreporterów? 

UWAGA 
W przypadku, gdy ww. elementy nie zostały uwzględnione podczas wizji terenu, a następnie nie 
zostały uwzględnione ww. planie, to należy przeprowadzić ponownie wizje terenu i uwzględnić  ww. 
elementy w planowaniu. 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Błędy planowania: brak działań po wizji lokalnej – tj. naniesienie na mapach w odpowiedniej 
skali infrastruktury pokazu lotniczego – element przygotowania programu pokazu lotniczego 

 
Nakłada się na organizatora pokazu lotniczego, w ramach przygotowania programu pokazu 

lotniczego, obowiązek naniesienia na mapach terenu w formie graficznej rejonu pokazu 
lotniczego, który będzie zawierał w sobie pewien obowiązkowy zbiór infrastruktury, 
zależny od miejsca przeprowadzenia pokazu lotniczego oraz wielkości pokazu.  

 
Naniesiony na mapach rejon pokazu lotniczego zawierający całą infrastrukturę pokazu 

lotniczego staje się koniecznym dla Prezesa Urzędu do oceny prawidłowości 
przygotowania programu pokazu lotniczego pod kątem wprowadzenia ewentualnych 
ograniczeń lub stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w 
rozporządzeniu 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Opis po wizji lokalnej powinien zawierać między innymi: 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Opis po wizji lokalnej powinien : 
 

 Organizatorowi pokazu lotniczego pozwolić spełnić wymóg naniesienia na mapach rejonu 
pokazu lotniczego wraz z całą infrastrukturą niezbędną do zorganizowania i 
przeprowadzenia pokazu lotniczego.  
 

 Takie naniesienie infrastruktury pokazu lotniczego na mapach jest niezbędne przede 
wszystkim dla organizatora pokazu lotniczego w celu identyfikacji zagrożeń 
bezpieczeństwa oraz łagodzenia ryzyka, a także wprowadzania wszelkich niezbędnych 
ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa podczas pokazu lotniczego uwzględniając: 
warunki wykonywania lotów w czasie trwania pokazu lotniczego, w szczególności 
ograniczenia dotyczące wysokości i prędkości lotu, dozwolonych manewrów, eksploatacji 
statków oraz inne ograniczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
wykonywania operacji powietrznych podczas pokazu lotniczego, z uwzględnieniem 
uprawnień lotniczych członków załóg statków powietrznych uczestniczących w pokazie 
lotniczym. 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Opis po wizji lokalnej powinien : 
 

 Organizatorowi pokazu lotniczego pozwolić właściwie przygotować analizę ryzyka oraz 
ocenić możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowej, która może wpłynąć negatywnie 
między innymi na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia znacznych rozmiarach lub 
środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu ze względu na nieadekwatność 
posiadanych sił i środków.  

 
 Pozwolić także organizatorowi pokazu lotniczego na przygotowanie planu reagowania 

kryzysowego, przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych, 
przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w 
planie reagowania kryzysowego. 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Opis po wizji lokalnej powinien uświadomić organizatorowi pokazu lotniczego, że : 
 

 zagrożenia bezpieczeństwa podczas pokazów lotniczych istnieją. 
 

 powinien zlokalizować w miarę możliwości wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa przed 
rozpoczęciem pokazów lotniczych  

 
UWAGA 
Aby tego dokonać należy przeprowadzić analizę ryzyka każdego ze zlokalizowanych 
zagrożeń na każdym etapie planowania oraz określić, oszacować, czy ryzyko  na tym 
poziomie jest akceptowalne, czy też należy podjąć działania profilaktyczne, które pozwolą 
nam na zmniejszenie poziomu ryzyka do poziomu akceptowalnego.  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 

Opis po wizji lokalnej powinien uświadomić organizatorowi pokazu lotniczego, że zagrożenia 
bezpieczeństwa podczas pokazów lotniczych istnieją. 

 
  

 
 
 

Reno 2011 Reno 2011 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 

Opis po wizji lokalnej powinien uświadomić organizatorowi pokazu lotniczego, że zagrożenia 
bezpieczeństwa podczas pokazów lotniczych istnieją – przykłady poniżej 

 
  

 
 
 

Rammstein 1988 Rammstein 1988 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 

Opis po wizji lokalnej powinien uświadomić organizatorowi pokazu lotniczego, że zagrożenia 
bezpieczeństwa podczas pokazów lotniczych istnieją. 

 
  

 
 
 Shoreham, 22 sierpnia 2015 

Shoreham, 22 sierpnia 2015 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 

Opis po wizji lokalnej powinien uświadomić organizatorowi pokazu lotniczego, że zagrożenia 
bezpieczeństwa podczas pokazów lotniczych istnieją. 

 
  

 
 
 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3211269/Just-yards-Shoreham-air-disaster-fireball-

planespotter-came-closest-death-survived.html 

Shoreham, 22 sierpnia 2015 Shoreham, 22 sierpnia 2015 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 

Opis po wizji lokalnej powinien uświadomić organizatorowi pokazu lotniczego, że zagrożenia 
bezpieczeństwa podczas pokazów lotniczych istnieją. 

 

Uderzenie w lustro wody samolotu Christen Eagle II N54CE podczas wykonywania akrobacji lotniczej i 

śmiertelne obrażenia pilota - Zdarzenie Nr 650/11 



POKAZY LOTNICZE - Warsztaty  2020 

2020-05-20 Urząd Lotnictwa Cywilnego 2020 47 

Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 

Opis po wizji lokalnej powinien uświadomić organizatorowi pokazu lotniczego, że zagrożenia 
bezpieczeństwa podczas pokazów lotniczych istnieją. 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 

Opis po wizji lokalnej powinien uświadomić organizatorowi pokazu lotniczego, że zagrożenia 
bezpieczeństwa podczas pokazów lotniczych istnieją. 

 
  

 
 
 

 Kiedy dochodzi do wypadku zbyt często okazuje się, że błędu, który do niego 
doprowadził można było uniknąć, ponieważ można było przewidzieć zagrożenia 
bezpieczeństwa dla publiczności oraz załóg statków powietrznych. 

  Ważne jest abyśmy zlokalizowali w miarę możliwości wszystkie zagrożenia 
bezpieczeństwa przed pokazami lotniczymi. 

UWGA 
Aby tego dokonać należy przeprowadzić analizę ryzyka każdego ze zlokalizowanych 
zagrożeń oraz określić, oszacować, czy ryzyko  na tym poziomie jest akceptowalne, czy 
też należy podjąć działania profilaktyczne, które pozwolą nam na zmniejszenie poziomu 
ryzyka do poziomu akceptowalnego. 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym –

brak należycie przeprowadzonej analizy ryzyka  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Opis po wizji lokalnej powinien pozwolić organizatorowi i dyrektorowi pokazu: 
 

 Przygotować ocenę ryzyka operacji lotniczych 
 
Taki wymóg oceny ryzyka operacji lotniczych jest niezbędny dla organizatora pokazu 
lotniczego, dyrektora pokazu lotniczego, kierownika programu pokazu lotniczego, kierownika 
skoków spadochronowych w celu kontroli obszarów zagrożenia bezpieczeństwa i 
optymalizacji ryzyka oraz wprowadzania wszelkich ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa 
podczas pokazu lotniczego, ale także staje się koniecznym dla Prezesa Urzędu do oceny 
prawidłowości przygotowania oceny ryzyka uwzględniające warunki wykonywania lotów w 
czasie trwania pokazu lotniczego, w szczególności ograniczenia dotyczące wysokości i 
prędkości lotu, dozwolonych manewrów, eksploatacji statków oraz inne ograniczenia mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych podczas pokazu 
lotniczego, z uwzględnieniem uprawnień lotniczych członków załóg statków powietrznych 
uczestniczących w pokazie lotniczym.  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Reno 2011 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym mają 

wpływ podczas pokazu lotniczego 
 

Kiedy dochodzi do wypadku zbyt często okazuje się, że błędu, który do niego doprowadził można było 
uniknąć, ponieważ można było przewidzieć zagrożenia bezpieczeństwa podczas pokazów lotniczych. 

Rammstein 1988 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Świadomość zagrożeń bezpieczeństwa i odpowiedzialność 
organizatora  podczas planowania i prowadzenia pokazu lotniczego. 

To tylko kwestia czasu nim te  

warunki doprowadzą do wypadku 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Niepełna – niewłaściwa odprawa przed pokazem lotniczym – 

Dyrektor ma obowiązek spełnić wymogi zgodnie z: 

Rozporządzeniem z dania 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz 
pokazów lotniczych 

§ 26 
 

1. Dyrektor pokazu lotniczego przeprowadza odprawę przed lotami w każdym dniu pokazu lotniczego.  

2. W odprawie, uczestniczą:  

1) kierownik programu pokazu lotniczego i kierownik lotów;  

2) dowódcy załóg statków powietrznych lub dowódcy zespołów albo osoby przez nich wyznaczone, 
pod warunkiem że są członkami zespołu; 

3) kierownik skoków oraz skoczek spadochronowy wyrzucający, jeżeli pokaz lotniczy obejmuje skoki 
spadochronowe; 

4) osoby zabezpieczające pokaz lotniczy wyznaczone przez dyrektora pokazu lotniczego.  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Niepełna – niewłaściwa odprawa przed pokazem lotniczym – 

Dyrektor ma obowiązek spełnić wymogi zgodnie z: 

Rozporządzeniem z dania 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz 
pokazów lotniczych 

§ 26 
 

3. Podczas pokazu lotniczego połączonego ze startem oraz lądowaniem uczestników pokazu lotniczego na 
dwóch lub więcej lotniskach innych niż lotnisko pokazu lotniczego dyrektor pokazu lotniczego 
przeprowadza odprawę przed lotami:  

1) osobiście albo  

2) z wykorzystaniem dostępnych środków łączności, albo  

3) za pośrednictwem osoby upoważnionej, na lotnisku startu statków powietrznych innym niż 
lotnisko, na którym odbywają się pokazy lotnicze.  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Niepełna – niewłaściwa odprawa przed pokazem lotniczym – 

Dyrektor ma obowiązek spełnić wymogi zgodnie z: 

Rozporządzeniem z dania 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz 
pokazów lotniczych 

§ 26 
 

4. Dyrektor pokazu lotniczego lub osoby przez niego upoważnione podczas odprawy, o której mowa w ust. 1, 
przekazują jej uczestnikom informacje dotyczące:  
1) kierownika programu pokazu lotniczego oraz kierownika lotów;  
2) kierownika skoków, jeżeli został wyznaczony;  
3) miejsca i czasu trwania pokazu lotniczego;  
4) planowanego programu pokazu lotniczego; 
5) strefy dla publiczności; 
6) miejsca postoju statków powietrznych biorących udział w pokazie lotniczym lub wystawie statycznej 

sprzętu lotniczego;  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Niepełna – niewłaściwa odprawa przed pokazem lotniczym – 

Dyrektor ma obowiązek spełnić wymogi zgodnie z: 

Rozporządzeniem z dania 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz 
pokazów lotniczych 

§ 26 

7) linii pokazu lotniczego;  
8) strefy pokazu lotniczego;  
9) przeszkód lotniczych, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, zlokalizowanych w strefie pokazu 

lotniczego;  
10) stref wyczekiwania;  
11) warunków, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4;  
12) częstotliwości radiowych, na których będzie prowadzona korespondencja radiowa, oraz kodów 

transpondera;  
13) minimalnych warunków atmosferycznych;  
14) procedur ruchu lotniczego i lokalnych ograniczeń w ruchu lotniczym;  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Niepełna – niewłaściwa odprawa przed pokazem lotniczym – 

Dyrektor ma obowiązek spełnić wymogi zgodnie z: 

Rozporządzeniem z dania 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz 
pokazów lotniczych 

§ 26 
 

15) ograniczeń w wykonywaniu lotów podczas pokazu lotniczego wynikających ze względów ochrony 
środowiska, w szczególności ochrony przed hałasem;  

16) procedur udzielania pomocy w przypadku zaistnienia incydentu lub wypadku lotniczego;  
17) procedur obsługi naziemnej, w tym parkowania i uzupełniania paliwa statków powietrznych;  
18) organizatora pokazu lotniczego, obejmujące jego imię i nazwisko lub nazwę oraz numery telefonów 

kontaktowych i numery faksów;  
19) postępowania w sytuacjach awaryjnych w locie;  
20) aktualnych warunków atmosferycznych i prognozy pogody na czas trwania pokazu lotniczego.  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Niepełna – niewłaściwa odprawa przed pokazem lotniczym – Dyrektor 

ma obowiązek spełnić wymogi zgodnie z: 

Rozporządzeniem z dania 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz 
pokazów lotniczych 

§ 26 

5. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, potwierdzają podpisem swoją obecność na odprawie oraz 
zobowiązanie do przestrzegania warunków wykonywania lotów podczas pokazu lotniczego.  

1) „kierownik programu pokazu lotniczego i kierownik lotów;  
2) dowódcy załóg statków powietrznych lub dowódcy zespołów albo osoby przez nich wyznaczone, pod 

warunkiem że są członkami zespołu;  
3) kierownik skoków oraz skoczek spadochronowy wyrzucający, jeżeli pokaz lotniczy obejmuje skoki 

spadochronowe;” 
 
6. Podpis w imieniu osoby nieuczestniczącej osobiście w odprawie w sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, 

składa dyrektor pokazu lotniczego lub osoba przez niego upoważniona.  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Niepełna – niewłaściwa odprawa przed pokazem lotniczym – 

Dyrektor ma obowiązek spełnić wymogi zgodnie z: 

Rozporządzeniem z dania 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz 
pokazów lotniczych 

§ 25 
 

Dyrektor pokazu lotniczego, w ramach którego odbywać się będą skoki spadochronowe :  
 
1) informuje pilotów uczestniczących w pokazie lotniczym oraz personel biorący udział w 

zabezpieczeniu pokazu lotniczego o czasie, planowanym miejscu lądowania oraz o 
innych istotnych dla bezpieczeństwa elementach;  

2) ustala miejsce przewidywanego lądowania znajdujące się w odległości nie mniejszej 
niż 50 m od granicy strefy dla publiczności na terenie pokazu lotniczego.  
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Organizator oraz dyrektor pokazu tzw. dobry wujek? – przygotowany program 
pokazu lotniczego i przedstawiony Prezesowi ULC nie odnosi się do stosownych 
ograniczeń wynikających z analizy ryzyka, uwzględniające warunki 
wykonywania lotów w czasie trwania pokazu lotniczego, w szczególności 
ograniczenia dotyczące wysokości i prędkości lotu, dozwolonych manewrów, 
eksploatacji statków oraz inne ograniczenia mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych podczas pokazu lotniczego, z 
uwzględnieniem uprawnień lotniczych członków załóg statków powietrznych 
uczestniczących w pokazie lotniczym. – Może ULC nie zauważy, że to niezgodne 
z przepisami i wyrazi zgodę. Albo, to nie ja ograniczyłem wam wysokość lotów 
akrobacyjnych, to ten brzydki ULC. 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Brak szkolenia służb 
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Błędy organizatora pokazu lotniczego przed pokazem lotniczym 
 

Osoby zaangażowane w organizację pokazu – osoby funkcyjne – muszą 
wyróżniać się  poprzez kamizelki odblaskowe oraz posiadać identyfikować się  

specjalnymi przepustkami 
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Minimalizowanie negatywnego 

wpływu na środowisko podczas 

organizacji i prowadzenia 

pokazu lotniczego  
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 Rozporządzenie krajowe regulujące kwestie pokazów lotniczych nie 

zawiera wymagań dotyczących minimalizowania negatywnego 
wpływu na środowisko. Jednak przy planowaniu pokazu lotniczych 
wskazane jest brać pod uwagę aspekty oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.  
 

 Dobrą praktyką podczas planowania pokazu lotniczego jest 
przyjęcie zasady utrzymania równowagi ekologicznej. Takie 
zarządzanie pozwala uzyskać więcej za mniej. Zastosowanie normy 
ISO 20121 pomaga zminimalizować negatywny wpływ na 
środowisko naturalne i lokalne społeczności, maksymalizować 
wydajność i osiągnąć energooszczędność.  
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 Norma ISO 20121 zapewnia ramy dla identyfikacji potencjalnie 
negatywnych skutków społecznych, gospodarczy i środowiskowych 
przedsięwzięć poprzez ich usunięcie lub ograniczenie, oraz 
wykorzystanie pozytywnych skutków poprzez poprawę procesów 
planowania i realizacji przedsięwzięć (pokazów lotniczych). 
 

 Przedsięwzięcia prowadzone bez wsparcia ISO 20121 mogą 
generować ogromne straty w naszych zasobach społecznych i 
środowiskowych. Generują one znaczną ilość odpadów, są 
obciążeniem dla lokalnych zasobów takich jak woda czy energia, a 
nawet mogą spowodować pojawienie się napięć wśród lokalnej 
społeczności. 

Dlaczego ISO 20121 jest takie ważne? 
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 Norma ISO 20121 oferuje wskazówki i najlepsze praktyki, które 
pomogą organizatorom pokazów lotniczych zarządzać 
przedsięwzięciem i kontrolować (monitorować) jego wpływ na 
społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.  
 

 Tak naprawdę liczy się każde działanie od zakręcania kranu, po 
używanie butelek nadających się do recyklingu, aż do korzystania z 
transportu publicznego. Wszystkie te działania pomagają również 
ograniczyć niepotrzebne koszty. 

Dlaczego ISO 20121 jest takie ważne? 
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 Poznanie sposobów na ulepszenie planowania i realizacji. 
 Osiągnięcie poziomu najlepszej praktyki w zakresie efektywności 

i wydajności. 
 Określenie ról i zakresu obowiązków pracowników, wykonawców 

i dostawców. 
 Dzięki niej łatwiej też obniżać koszty poprzez lepsze zarządzanie 

poborem energii i odpadami. 
 Integracja z normami ISO 9001 (zarządzanie jakością) i ISO 14001 

(zarządzanie środowiskiem) dla uzyskania jeszcze lepszych wyników. 

 Korzyści płynące z wprowadzenia ISO 20121? 
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 Model zrównoważonego systemu zarządzania ISO 20121uwzględnia metodę PDCA 

(ang. Plan-Do-Check-Act) celem usprawnienia procesu zarządzania. 
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 Systemowe podejście do zarządzania zrównoważonymi 
przedsięwzięciami (w tym pokazami lotniczymi) prowadzi do 
poprawy w kluczowych kwestiach zrównoważonego rozwoju, takich 
jak transport, zarządzanie energią, recykling, ograniczenie produkcji 
odpadów, spadek emisji CO2 oraz redukcji kosztów. 

 Stosowanie standardu ISO 20121 pomagą również pozycjonować się 
wśród liderów zrównoważonego rozwoju, a kompleksowe 
zrównoważone działania na każdej płaszczyźnie funkcjonowania 
organizatora pokazu lotniczego, przyczyniają do jego postrzegania 
jako bardziej wiarygodnego oraz odpowiedzialnego ekologicznie i 
społecznie. 

Podsumowanie – Norma ISO 20121 
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Zapraszamy do skorzystania  
z poradnika : „Jak zorganizować  
i przeprowadzić pokazy lotnicze” 


