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Pytania: 

1. Jak funkcjonuje transport materiałów niebezpiecznych 

drogą powietrzną? 

2. Jak zarządzać bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym? 

3. Jak zaimplementować zasady zarządzania 

bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w aspekcie 

transportu materiałów niebezpiecznych? 
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1. Jak funkcjonuje transport materiałów 
niebezpiecznych drogą powietrzną? 
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1. Jak funkcjonuje transport materiałów niebezpiecznych drogą 
powietrzną? 

Materiały niebezpieczne  

zidentyfikowane są jako: 

 

„Artykuły lub substancje, które są w stanie stworzyć  

zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa,  

mienia lub środowiska naturalnego 
 i które zostały ujęte w Przepisach na liście towarów 

 niebezpiecznych lub zostały sklasyfikowane 

 zgodnie z Instrukcjami Technicznymi ICAO” 

 
Źródło:  Instrukcje Techniczne bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną 

 ICAO 2017-1018 
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1. Jak funkcjonuje transport materiałów niebezpiecznych drogą 
powietrzną? 

Dokumenty regulujące transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną: 

United Nations Sub Committee of Experts (UNSCOE) 

International Atomic Energy Agency (IAEA) 

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations 

(Rev.19) 
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1. Jak funkcjonuje transport materiałów niebezpiecznych drogą 
powietrzną? 

Dokumenty regulujące transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną: 

Załącznik 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ICAO 
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1. Jak funkcjonuje transport materiałów niebezpiecznych drogą 
powietrzną? 

Dokumenty regulujące transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną: 

Instrukcje Techniczne bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych 
drogą powietrzną ICAO 
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1. Jak funkcjonuje transport materiałów niebezpiecznych drogą 
powietrzną? 

Dokumenty regulujące transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną: 

Dangerous Goods Regulations IATA 
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Klasa 1 Materiały wybuchowe 

Klasa 2 Gazy 

Klasa 3 Ciecze łatwopalne 

Klasa 4 Ciała stałe łatwopalne;  Substancje samozapalne; Substancje 
 wytwarzające z wodą gazy palne  

Klasa 5 Utleniacze i nadtlenki organiczne 

Klasa 6 Substancje toksyczne i substancje zakaźne 

Klasa 7 Materiały radioaktywne 

Klasa 8 Materiały żrące 

Klasa 9 Różne materiały niebezpieczne 

1. Jak funkcjonuje transport materiałów niebezpiecznych drogą 
powietrzną? 



1. Jak funkcjonuje transport materiałów niebezpiecznych drogą 
powietrzną? 

Materiałami niebezpiecznymi mogą być przedmioty codziennego użytku: 
aerozole i perfumy, wybielacze, baterie, akumulatory, kleje, farby i wiele 

innych przedmiotów, które na co dzień nie wzbudzają naszych obaw  
w trakcie ich użytkowania. 
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1. Jak funkcjonuje transport materiałów niebezpiecznych drogą 
powietrzną? 
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Fracht lotniczy 
Bagaż pasażera 

Materiały niebezpieczne 
należące do przewoźnika 



 

 

2. Jak zarządzać bezpieczeństwem w lotnictwie 
cywilnym? 
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2. Jak zarządzać bezpieczeństwem  
w lotnictwie cywilnym? 

 Bezpieczeństwo według Podręcznika Zarządzania Bezpieczeństwem – SMM 
Doc 9859 ICAO: 

 

 

„To stan, w którym możliwość uszkodzenia ciała lub mienia jest 
zredukowana i utrzymywana na akceptowalnym poziomie lub poniżej tego 

poziomu poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem 
dotyczącym bezpieczeństwa” 

 

 

 

 
Źródło: Załącznik do obwieszczenia Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 r. Doc. 9859 AN/474, „Podręcznik Zarządzania 

Bezpieczeństwem (SMM), Wydanie trzecie – 2013, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, s. 17. 
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2. Jak zarządzać bezpieczeństwem  
w lotnictwie cywilnym? 

 Fundamenty zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie: 

14 

Źródło: Załącznik do obwieszczenia Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 
2015 r. Doc. 9859 AN/474, „Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (SMM), Wydanie trzecie – 

2013, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, s. 18. 



2. Jak zarządzać bezpieczeństwem  
w lotnictwie cywilnym? 

 

15 

Źródło: Załącznik do obwieszczenia Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 

2015 r. Doc. 9859 AN/474, „Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem(SMM),Wydanie trzecie – 

2013, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, s.20. 

 



2. Jak zarządzać bezpieczeństwem  
w lotnictwie cywilnym? 
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Główny dokument regulujący zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie 
cywilnym: 

Załącznik 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ICAO 



2. Jak zarządzać bezpieczeństwem  
w lotnictwie cywilnym? 
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…oraz: 

Doc. 9859 Safety Management Manual (SMM) ICAO 



2. Jak zarządzać bezpieczeństwem  
w lotnictwie cywilnym? 
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Krajowy Program 
Bezpieczeństwa w 

Lotnictwie Cywilnym 
(State Safety Program - SSP) 

+ 
Krajowy Plan 

Bezpieczeństwa 
2017-2020 

(State Safety Plan – SSP) 

System Zarządzania 
Bezpieczeństwem 

(Safety Management System – SMS) 



2. Jak zarządzać bezpieczeństwem  
w lotnictwie cywilnym? 
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Rama zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym: 

 

Źródło: Załącznik do obwieszczenia Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 r. 
Doc. 9859 AN/474, „Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (SMM), Wydanie trzecie – 2013, Organizacja 

Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.  



 

 

3. Jak zaimplementować zasady zarządzania 
bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w aspekcie 

transportu materiałów niebezpiecznych? 

20 



3. Jak zaimplementować zasady zarządzania bezpieczeństwem 
w lotnictwie cywilnym w aspekcie transportu materiałów 

niebezpiecznych? 
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3. Jak zaimplementować zasady zarządzania bezpieczeństwem 
w lotnictwie cywilnym w aspekcie transportu materiałów 

niebezpiecznych? 
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1.1. Krajowe ramy legislacyjne dla bezpieczeństwa 

1.2. Odpowiedzialność Państwa i jego funkcjonariuszy    

za bezpieczeństwo 

1.3. Badanie wypadków i incydentów 

1.4. Polityka zapewniania przestrzegania przepisów 

1.1. Zaangażowanie się kierownictwa i zakresy 

obowiązków 

1.2. Odpowiedzialność personalna za bezpieczeństwo 

1.3. Powołanie personelu kluczowego dla bezpieczeństwa 

1.4. Koordynacja planów reagowania awaryjnego 

1.5. Dokumentacja SMS 

KPBwLC 

SMS 

“Zgodnie z przepisami unijnymi CAT.GEN.MPA.200 lit. e) rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r., operator lotniczy ma obowiązek 

niezwłocznego zgłaszania Prezesowi ULC oraz odpowiednim organom państwa: 

1. Wszelkich wypadków lub incydentów z materiałami niebezpiecznymi; 

2. Wykrycia niezgłoszonego lub nieprawidłowo zgłoszonego ładunku lub poczty 

zawierającej materiały niebezpieczne; 

3. Znalezienia materiałów niebezpiecznych przenoszonych przez pasażerów lub 

członków załogi, bądź w ich bagażu, niezgodności z przepisami części 8 Instrukcji 

Technicznych Bezpiecznego Transportu Towarów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną 

(ICAO Dok. 9284–AN/905). 

W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Prezes Urzędu 

podejmuje działania mające na celu zapobieżenie powtarzalności wypadków i 

incydentów z udziałem materiałów niebezpiecznych transportowanych drogą 

powietrzną, w szczególności poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w 

sprawie okoliczności takiego 

zdarzenia, w zakresie, jaki uzna za stosowny wobec wagi przypadku.” 

 
Źródło: Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa & Urząd 

Lotnictwa Cywilnego, Wyd. 1, Sierpień 2016 r. Warszawa, s. 40. 



3. Jak zaimplementować zasady zarządzania bezpieczeństwem 
w lotnictwie cywilnym w aspekcie transportu materiałów 

niebezpiecznych? 
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Artykuł 37 
Przyjęcie międzynarodowych norm i zasad postępowania 

 

Każde Umawiające się Państwo zobowiązuje się współpracować w celu zapewnienia 
najwyższego możliwego w praktyce ujednostajnienia przepisów, norm, zasad 

postępowania i organizacji w odniesieniu do statków powietrznych, personelu, dróg 
lotniczych i służb pomocniczych we wszelkich przypadkach, w których takie 

ujednostajnienie może ułatwić i ulepszyć żeglugę powietrzną (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 

dnia 26 czerwca 1959 r.)  

Aktualny stan prawny w Polsce 
Ustawa Prawo Lotnicze 
 

Art. 153a. 1. W przypadku międzynarodowych lotów cywilnych statków powietrznych,  
a w szczególności lotów tranzytowych, z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi 

lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego,  
w rozumieniu Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2, Prezes Urzędu może wydać zgodę 

na taki lot. 2. W przypadku wykonywania przez cywilny statek powietrzny lotów,  
o których mowa w art. 66a ust. 1, z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub 

warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego,  
w rozumieniu Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2, Minister Obrony Narodowej 

może wydać zgodę na taki lot. 3. Zgody, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zostać 
udzielone, jeżeli lot nie spowoduje bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 

bezpieczeństwa lotów i będzie wykonywany z zachowaniem wymogów określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 153b. 

 
 
 
 

 
Źródło: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.) 

Aktualny stan prawny w Polsce 
Ustawa Prawo Lotnicze 
 

Art. 153b. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, z 
uwzględnieniem umów i przepisów międzynarodowych oraz kierując się koniecznością 

zapewnienia bezpieczeństwa lotów, szczegółowe warunki dotyczące wykonywania lotów 
z materiałami niebezpiecznymi na pokładzie cywilnych statków powietrznych 

wykonujących loty międzynarodowe, w tym tranzytowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.) 

Oraz… 
 
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz. U. poz. 898 z późniejszymi zmianami 
oraz z 2014 r. poz. 1223);  
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji 
działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 421 z późniejszymi zmianami); 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich 
wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 
224, poz. 2282 z późniejszymi zmianami oraz z 2010 r. Nr 93, poz. 598); 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego 
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. poz. 912); 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego 
Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1148); 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego 
Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1147);  
7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 374); 
8. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i 
procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, z późn. zm; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz.7, t.1, str. 348) załącznik III części R – którego przepisy obowiązują Rzeczpospolitą Polską do 
28 października 2014 r.; 
9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury 
administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
216/2008 (Dz. Urz. WE L 296 z 25.10.2012 str. 1, z późn. zm.) – obwiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej od 29 października 
2014 r.; 

 
 

Załącznik 18 
Bezpieczny Transport Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną 

 
Instrukcje Techniczne Bezpiecznego Transportu Towarów Niebezpiecznych Drogą 

Powietrzną zostały zatwierdzone, wydane i zmienione przez Radę i wzmacniają 
podstawowe zapisy Załącznika 18. Zawierają wszystkie dokładne instrukcje konieczne dla 

bezpiecznego międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych drogą 
powietrzną. Chociaż nie są Normami, przyjmują cechy Norm opartych na wzorze Normy 

2.2.1 w Załączniku 18. Z tej przyczyny, dokładne wymogi zawarte w Instrukcjach 
Technicznych są uznane za wiążące dla Państwa, o ile, w razie gdyby Państwo nie mogło 
zaakceptować wiążącego charakteru Instrukcji Technicznych, zgłoszone zastaną różnice 

do zapisów zawartych w punkcie 2.2.1 Załącznika 18 zgodnie z Artykułem 38 
Konwencji. Instrukcje Techniczne są opublikowane przez ICAO w formie dokumentu 

9284, który jest jedynym prawdziwym materiałem źródłowym. 
 

 
 
 
 

Źródło: Załącznik 18 do Konwencji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Bezpieczny Transport Materiałów 
Niebezpiecznych Drogą Powietrzną. 

  

Załącznik 18… 
 

 
2.2 Instrukcje Techniczne Dotyczące Towarów Niebezpiecznych 

 
2.2.1 Każde z Umawiających się Państw podejmie niezbędne środki w celu osiągnięcia 
zgodności ze szczegółowymi postanowieniami zawartymi w Instrukcjach Technicznych. 
Każde z Państw Umawiających się podejmie także niezbędne środki w celu osiągnięcia 

zgodności z każdą zmianą w Instrukcjach Technicznych, która mogłaby być opublikowana 
w trakcie określonego czasu stosowania danego wydania Instrukcji Technicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Załącznik 18 do Konwencji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Bezpieczny Transport Materiałów 

Niebezpiecznych Drogą Powietrzną. 

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 
 

Art. 5. 1. Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku 

polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń woli, podań i innych pism 
składanych organom, o których mowa w art. 4. Art. 6. Umowy międzynarodowe 

zawierane przez Rzeczpospolitą Polską powinny mieć polską wersję językową, stanowiącą 
podstawę wykładni, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999 USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. 
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2.1. Identyfikacja zagrożeń 

2.2. Proces zarządzania ryzykiem i łagodzenie ryzyka 

dotyczącego bezpieczeństwa 

SMS 

2.1. Krajowe wymagania wobec system SMS dostawcy usług 

2.2. Zgoda na realizowanie bezpieczeństwa przez dostawcę 

usług 

KPBwLC 
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Dangerous Goods Occurrence Report - DGOR  

Zdarzenia z udziałem materiałów niebezpiecznych 
dzielimy na: 
 
✈ Wypadki 
✈ Incydenty 
✈ Inne, niezadeklarowane lub źle zadeklarowane MN 
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Dangerous Goods Occurrence Report - DGOR  

Liczba raportów zgłoszonych do ULC: 
 
2015 r. – 124  
2016 r. – 156  
2017 r. - 55 (I-IV) 

Liczba raportów zgłoszonych przez LSAS 
(Cargo &Rampa WAW): 
2015 r. – 103 
2016 r. – 70 
2017 r. – 20 (I-IV) 

Źródło: Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego & Dane LS Airport Services 
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Źródło: Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
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2.1. Identyfikacja zagrożeń    

2.2. Proces zarządzania ryzykiem i łagodzenie ryzyka 

dotyczącego bezpieczeństwa 

SMS 

? 

? 

Źródło: Załącznik do obwieszczenia Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 
r. Doc. 9859 AN/474, „Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (SMM), Wydanie trzecie – 2013, 

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.  

 

? 



3. Jak zaimplementować zasady zarządzania bezpieczeństwem 
w lotnictwie cywilnym w aspekcie transportu materiałów 

niebezpiecznych? 
 

30 Źródło: Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2017-2020, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa marzec 2017. 
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3.1. Monitorowanie realizacji założeń bezpieczeństwa i 

analiza 

3.2. Zarządzanie zmianami 

3.3. Stałe ulepszanie SMS 

SMS 

3.1. Nadzór nad bezpieczeństwem 

3.2. Zbieranie, analizowanie i wymiana danych dotyczących 

bezpieczeństwa 

3.3. Ukierunkowanie nadzoru na obszary największych 

potrzeb i wymagających szczególnej uwagi, poprzez użycie 

danych 

KPBwLC 

? 



3. Jak zaimplementować zasady zarządzania bezpieczeństwem 
w lotnictwie cywilnym w aspekcie transportu materiałów 

niebezpiecznych? 
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4.1. Szkolenie i edukowanie 

4.2. Komunikacja dotycząca bezpieczeństwa 

SMS 

4.1. Szkolenia wewnętrzne, kominikacja i upowszechnianie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa 

4.2. Szkolenia zewnętrzne, komunikacja i upowszechnianie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa 

KPBwLC 



3. Jak zaimplementować zasady zarządzania bezpieczeństwem 
w lotnictwie cywilnym w aspekcie transportu materiałów 

niebezpiecznych? 
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Świadomość 



 

 

Wnioski  
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Wnioski 

Długotrwała implementacja postanowień Konwencji 
Chicagowskiej 

…bezpośrednio wpływa na:  

a) Nadzór nad kluczowymi podmiotami biorącymi udział  
w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną  

b) Nadzór nad nadawcami DGR 

b) Nadzór nad analizą ryzyka w obszarze DGR 

c) Nadzór nad zarządzaniem zmianami w obszarze DGR 

d) Nadzór nad instruktorami DGR (z wyłączeniem  AOC i AHAC) 

e) Nadzór nad programami szkoleń DGR (z wyłączeniem AOC i AHAC) 
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Rozwiązania? 

 
✈ Wprowadzenie ustawy o transporcie materiałów 

niebezpiecznych drogą powietrzną 

 

✈ Stosowanie Instrukcji Technicznych ICAO w języku 
angielskim, wyłączając je spod reżimu ustawy o języku polskim. 
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BONUS 
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Czy podczas zakupu biletu lotniczego (online, kasa biletowa) został/a 
Pan/Pani zapoznany/a z przepisami bezpiecznego przewozu materiałów 

niebezpiecznych w bagażu? 
 (Proszę o wskazanie tylko jednej, wybranej odpowiedzi lub wskazanie własnej opinii.) 

Tak, był to jeden z 
kroków podczas 

transakcji zakupu 
biletu 

27% 

Nie, z pewnością 
zapamiętałbym/abym 

taką informację 

18% 

Nie, zostałem/am 
zapoznany/a tylko z 

ograniczeniami 
wynikającymi z 
ochrony przed 

terroryzmem (100 ml 
dla cieczy, max. 6 cm 

dla narzędzi z ostrzem 
etc.) 

22% 

Trudno powiedzieć, 
ponieważ nie 

zwróciłem/am na to 
uwagi 

31% 

Inne, jakie… 

2% 

OPINIE PASAŻERÓW 

38 Źródło: Opracowanie własne 



Czy podczas zakupu biletu lotniczego (online, kasa biletowa) został/a 
Pan/Pani zapoznany/a z przepisami bezpiecznego przewozu materiałów 

niebezpiecznych w bagażu? 
 (Proszę o wskazanie tylko jednej, wybranej odpowiedzi lub wskazanie własnej opinii.) 

Tak 

27% 

Nie 

71% 

Inne, jakie… 

2% 

OPINIE PASAŻERÓW 
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Z lotniczym pozdrowieniem! 
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