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Dokumenty bazowe:

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 oraz 

wykonawcze do niego:

 Rozporządzenie UE 376/2014 oraz wykonawcze do niego: 

• 2015/1018 -wykaz klasyfikujący zdarzenia

 Ustawa Prawo Lotnicze

 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie 

wypadków i incydentów lotniczych. 

Dokumenty powiązane:

 Rozporządzenie UE 996/2010

 Poradnik do Rozporządzenia UE 376/2014

 Załącznik 19 ICAO „Zarządzanie bezpieczeństwem”

 ICAO Doc. 9859 „Zarządzanie bezpieczeństwem”

 Załącznik 13 ICAO- Badanie wypadków i incydentów lotniczych

Przepisy normujące raportowanie 
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Część A.

Obowiązek zgłaszania zdarzeń lotniczych do właściwego organu (w tym

certyfikujące/nadzorujące komórki organizacyjne – ULC) jest wskazany w następujących

wymienionych poniżej domenowych Rozporządzeniach Komisji (UE):

Rozporządzenie Komisji (UE) 965/2012 pkt ORO.GEN.160 – OPS

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/395 pkt BOP.ADD.025 – OPS-Balloons

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1976 pkt SAO.GEN.130 n) – OPS-Sailplanes (*)

Rozporządzenie Komisji (UE) 1178/2011 pkt ORA.GEN.160 - FCL

Rozporządzenie Komisji (UE) 139/2014 pkt ADR.OR.C.030 - ADR

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1234 pkt ADR.OR.F.050 – AMS

(*) pilot dowódca niezwłocznie i przy użyciu środków zapewniających najszybszą łączność powiadamia organ ds. badania
zdarzeń lotniczych państwa, na którego terytorium miało miejsce zdarzenie, oraz służby ratunkowe tego państwa o każdym
wypadku lub poważnym incydencie z udziałem szybowca.

Przepisy normujące raportowanie 
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Cd. Część A.

Obowiązek zgłaszania zdarzeń lotniczych do właściwego organu (w tym

certyfikujące/nadzorujące komórki organizacyjne – ULC) jest wskazany w następujących

wymienionych poniżej domenowych Rozporządzeniach Komisji (UE):

Rozporządzenie Komisji (UE) 1321/2014 pkt M.A. 202, 145.A.60, ML.A.202,

CAMO.A.160 – Continuing AIR

Rozporządzenie Komisji (UE) 748/2012 pkt 21.A.129, 21.A.165 i 21.A.3A – AIR

Rozporządzenie Komisji (UE) 340/2015 TCO.OR.B.040 – ATCO

Rozporządzenie Komisji (UE) 373/2017 ATM/ANS.OR.A.065 – ATM/ANS

Rozporządzenie Komisji (UE) 947/2019 Artykuł 19 (operator UAS)

Przepisy normujące raportowanie 
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Część A. Rozporządzenie nr 1321/2014 

Przepisy normujące raportowanie
Część A. Rozporządzenie nr 1321/2014 
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Przepisy normujące raportowanie
Część A. Rozporządzenie nr 1321/2014 
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Część B.

Obowiązek zgłaszania zdarzeń lotniczych do właściwego organu (w tym

certyfikujące/nadzorujące komórki organizacyjne – ULC) jest wskazany w następujących

artykułach ustawy Prawo Lotnicze:

Art. 135 ust. a.1 i ust. a.2 (obowiązkowe)

Art. 135 ust. c.1 i ust. c.2 (dobrowolne)

Art. 51 ust. 2 (zdatność statku powietrznego do lotu)

Przepisy normujące raportowanie 



Co raportować
do właściwego organu?
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❖ zdarzenia, tzn. każdego zdarzenia związanego z
bezpieczeństwem, które narażają na niebezpieczeństwo lub jeśli
nie zostaną skorygowane lub właściwie przekazane — mogłoby
narazić na niebezpieczeństwo statek powietrzny, znajdujących się
w nim pasażerów lub jakiekolwiek inne osoby; zdarzenie obejmuje
w szczególności wypadek lub poważny incydent

❖ inne informacje mające związek z bezpieczeństwem stanowiące 
rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie.



Co  raportować
do właściwego organu?
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 SYSTEM OBOWIĄZKOWEGO 
ZGŁASZANIA ZDARZEŃ 

(MORS – Mandatory Occurrence Reporting System)

 SYSTEM DOBROWOLNEGO 
ZGŁASZANIA ZDARZEŃ

(VORS – Voluntary Occurrence Reporting System)

SYSTEM RAPORTOWANIA 



Jak raportować do właściwego organu? 
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CBZ – Centralna Baza Zgłoszeń

•Zgłoszenia są dokonywane poprzez portal internetowy (Centralną Bazę 

Zgłoszeń - CBZ) zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 

18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych. 

• „§ 2.2. Niezależnie od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dane

dotyczące zdarzenia powinny być przesłane na formularzu

dostosowanym do aktualnych wymogów systemu komputerowego, 

udostępnianym na stronach internetowych urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw transportu, Komisji oraz Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego”



Jak raportować do właściwego organu? 
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CBZ – Centralna Baza Zgłoszeń

• Obecnie w Polsce funkcjonuje system zgłaszania zdarzeń lotniczych

umożliwiający przesyłanie zgłoszeń w sposób łatwiejszy i bardziej

intuicyjny tzw. Centralna Baza Zgłoszeń.

•System ten jest obsługiwany przez PKBWL, ULC i podmiot zgłaszający.

Wymiana informacji odbywa się poprzez ten system, bez konieczności
wysyłania zdarzenia na e-maile. Umożliwia zarządzanie informacjami o

zdarzeniach przez zgłaszającego (zalogowana Organizacja).



Jak raportować do właściwego organu?
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Zgłoszenia zdarzeń, 
działania następcze

R996/2010 PKBWL ULC 

R1178/2011, 

R965/2014, R139/2014,

R2015/340, R1321/2014, 
748/2012,  R376/2014, 

R373/2014, …

CBZ – Central Baza Zgłoszeń https://CBZ.GOV.PL

ORGANIZACJA
Osoba

fizyczna

https://cbz.gov.pl/


Jak raportować do właściwego organu?
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Link do CBZ – https://cbz.ulc.gov.pl

https://cbz.ulc.gov.pl/


CBZ – Grupa G
Pole G9 - Wymaga 
dodatkowych działań – NIE
Pole G2 – status „Zamknięte”

Jak raportować do właściwego organu? 
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ZDARZENIE

Osoba wymieniona 
w art. 4 Rozp.376/2014

Analiza zdarzenia 
i określenie 

poziomu ryzyka 
dla 

bezpieczeństwa

30 dni 
Przekazanie wstępnych 

wyników analizy i  informację o 
działaniach jakie należy podjąć

3 miesiące 
Przekazanie ostatecznych 

wyników analizy

ORGANIZACJA 
(baza zgłoszeń)

Wyznaczona 
osoba do 

weryfikacji i 
selekcji 

informacji

Ryzyko akceptowalne – nie są wymagane żadne działania

Ryzyko dopuszczalne – tolerowane w oparciu o działania 
łagodzące ryzyko bezpieczeństwa

Ryzyko niedopuszczalne – należy podjąć natychmiastowe działania 
w celu łagodzenia ryzyka lub wstrzymania operacji lotniczych

CBZ – Grupa G
Pole G9 - Wymaga 
dodatkowych działań – TAK
Pole G2 – status „W trakcie 
badania”

Właściwy 
organ
ULC

PODJĘCIE 
DZIAŁAŃ

NIE WYMAGA 
PODJĘCIA 
DZIAŁAŃ 

NASTĘPCZYCH

RYZYKO 
AKCEPTOWALNE

Zgodnie 
z art. 6 pkt.1 

Rozp. 376/2014

W tym wykaz 
klasyfikujący 

Rozp. 1018/2015



Jak raportować do właściwego organu? 
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Celem uniknięcia nieporozumień schemat postępowania ze

zgłoszeniami wraz z przesyłaniem do właściwego organu

powinien być w sposób klarowny opisany w dokumentacji

operacyjnej danej organizacji.

Lakoniczne wpisy w dokumentacji danej organizacji

powinny zostać zastąpione przejrzystym opisem.



Jak raportować do właściwego organu?

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1018 ustanowiło wykaz 
klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym, które muszą być zgłaszane zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2017

Załącznik I - zdarzenia związane z eksploatacją statku powietrznego
Załącznik V – dotyczące statku powietrznego innego niż skomplikowany statek powietrzny
z napędem silnikowym, w tym szybowców i statków powietrznych lżejszych od powietrza
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Jak raportować do właściwego organu?

Załącznik V Rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1018
Zawiera klasyfikację zdarzeń dotyczących statku powietrznego innego niż skomplikowany statek powietrzny 

z napędem silnikowym, w tym szybowców i statków powietrznych lżejszych od powietrza. 
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Jak raportować do właściwego organu?

1.1. Operacje lotnicze

1) Niezamierzona utrata sterowania.
2) Lądowanie poza wyznaczonym polem wzlotów.
3) Niezdolność lub niemożność osiągnięcia wymaganych osiągów statku powietrznego spodziewanych w normalnych warunkach

podczas startu, wznoszenia lub lądowania.
4) Wtargnięcie na pas startowy.
5) Wypadnięcie poza pas startowy.
6) Każdy lot wykonany przy użyciu statku powietrznego, który nie był zdatny do lotu, lub dla którego nie ukończono przygotowania do

lotu, co stworzyło lub mogłoby stworzyć zagrożenie dla statku powietrznego, osób znajdujących się w nim lub jakichkolwiek innych
osób.

7) Niezamierzony lot w IMC (warunkach meteorologicznych dla lotów wg wskazań przyrządów) statków powietrznych nie
certyfikowanych do lotów IFR (przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów) lub z pilotem niemającym kwalifikacji IFR,
co stworzyło lub mogłoby stworzyć zagrożenie dla statku powietrznego, osób znajdujących się w nim lub jakichkolwiek innych osób.

8) Niezamierzone uwolnienie ładunku.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2022 1921.09.2022

SEKCJA 1 
STATKI POWIETRZNE INNE NIŻ SILNIKOWE STATKI POWIETRZNE O SKOMPLIKOWANEJ BUDOWIE,
Z WYŁĄCZENIEM SZYBOWCÓW I STATKÓW POWIETRZNYCH LŻEJSZYCH OD POWIETRZA



Jak raportować do właściwego organu?

1.2. Zdarzenia techniczne

1) Nadmiernie wysokie drgania (np. flatter lotki lub steru wysokości, lub drgania śmigła).
2) Każdy przypadek nieprawidłowego działania sterowania lotem lub jego rozłączenia.
3) Awaria lub znaczne pogorszenie stanu konstrukcji statku powietrznego.
4) Utrata jakiejkolwiek części konstrukcji lub instalacji statku powietrznego podczas lotu.
5) Awaria silnika, wirnika, śmigła, układu paliwowego lub innego podstawowego systemu.
6) Wyciek jakiegokolwiek płynu powodujący wystąpienie zagrożenia pożarowego lub stwarzający możliwości

niebezpiecznego zanieczyszczenia konstrukcji, systemów lub urządzeń statku powietrznego albo zagrożenia dla
osób znajdujących się w nim.

1.3. Współdziałanie ze służbami żeglugi powietrznej oraz zarządzania ruchem lotniczym

1) Współdziałanie ze służbami żeglugi powietrznej (np. realizowanie nieprawidłowych usług, sprzeczne komunikaty
lub odstępstwo od zezwolenia), które stworzyło lub mogłoby stworzyć zagrożenie dla statku powietrznego, osób
znajdujących się w nim lub jakichkolwiek innych osób.

2) Naruszenie przestrzeni powietrznej.
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ECCAIRS 2.0 nową internetową platformą raportowania do właściwego organu.

Ważniejsze zalety nowej platformy ECCAIRS 2.0:

- łączy w jednym systemie funkcjonalność dwóch systemów, tj. CBZ i ECCAIRS 

1.0,

- obniża koszty utrzymania systemu,

- likwiduje konieczności przenoszenia danych z CBZ do ECCAIRS 1.0,

- zunifikowany format wymiany zgłoszeń pomiędzy zgłaszającymi (format E5X 

lub PDF),

- możliwość utworzenia konta do zgłaszania dla organizacji (podobnie do CBZ),

- raportowanie on-line lub off-line (plik w formacie PDF),

- mniejsza liczba danych do raportowania.

- e-formularz zawiera uporządkowane i przejrzyste bloki danych do 

wprowadzenia. 

- konta założone w CBZ zostaną przeniesione do ECCAIRS 2.0.

Raportowanie – planowane zmiany
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CBZ w kontekście planowanych zmian w raportowaniu.

Z momentem przejścia na ECCAIRS 2.0 zostanie zablokowana w CBZ możliwość 

dodawania nowych zgłoszeń.

CBZ będzie dalej dostępny dla zarejestrowanych użytkowników jako baza 

zdarzeń archiwalnych z możliwością modyfikacji starych zgłoszeń

(https://cbz.gov.pl)

Nowe zgłoszenia będą możliwe do raportowania tylko z poziomu ECCAIRS 2.0.

Link do strony testowej - https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting

Link do strony operacyjnej - https://e2.aviationreporting.eu/reporting

Raportowanie – planowane zmiany

https://cbz.gov.pl/
https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting
https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 

Link do strony testowej - https://uat-aviationreporting.eu

https://uat-aviationreporting.eu/


2421.09.2022

Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 

Link do strony testowej - https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting

https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 

Link do strony testowej - https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting

https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 

Link do strony testowej –
https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting/organisation

https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting/organisation
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
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Dziękuję za uwagę!

Piotr Kaczmarczyk

Naczelnik Inspektoratu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym
Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym

e-mail: pkaczmarczyk@ulc.gov.pl
tel. (+48) 22 520 72 93

mailto:rozog@ulc.gov.pl

