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ECCAIRS  - European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting 

System).

ADREP – Accident/Incident Data Reporting System.
(ważniejsze daty)

1974: ICAO – rozpoczęcie prac nad systemem do monitorowania trendów i 

wskaźników wypadkowości – ADREP (ułatwienie zgodności z złącznikiem 13 

ICAO).

1976: Uruchomienie systemu ADREP.

1979: Wykonanie pierwszych analiz.

1989: KE rozpoczyna badania w dziedzinie systemów zgłaszana incydentów. 

Zlecenie utworzenia Europejskiego Centrum Koordynacji Systemów 

Obowiązkowego Zgłaszania Incydentów.  

1995: Zainicjowanie pierwszego projektu pilotażowego EU/JRC dotyczącego 

bazy danych ECCAIRS oraz odpowiedniego ustawodawstwa.

ECCAIRS – rys historyczny
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2003: Uruchomienie testowej wersji ECCAIRS w ULC.   

2004: Operacyjne uruchomienie ECCAIRS w ULC.

2009: Integracja krajowej bazy ECCAIRS z ECR (European Central Repository).

2017: Podjęcie strategicznej decyzji przez JRC, DG Move i EASA o przeniesieniu  

działań technicznych związanych z ECCAIRS do EASA. Uruchomienie projektu 

ECCAIRS 2.0 w oparciu o nową internetową i scentralizowaną architekturę.

2020: Udostępnienie pierwszej wersji ECCAIRS 2.0.

2021: Integracja krajowej bazy ECCAIRS z ECR 2.0.

2022: Wizyta p. Geert Kinders (Szef projektu E2.0 w EASA) w ULC w sprawie pełnej 

migracji do ECCAIRS 2.0.

2022: Decyzja Prezesa Urzędu o pełnej migracji do E 2.0

ECCAIRS – rys historyczny



Co  raportować do właściwego organu?

501.12.2022

 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
W ORGANIZACJI 

WŁAŚCIWY ORGAN



Co raportować do właściwego organu?
Obowiązkowe zgłaszanie - MORS

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1018 ustanawia wykaz 
klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym podlegające zgłaszaniu zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014

Załącznik I Zdarzenia związane z eksploatacją statku powietrznego.

Załącznik II Zdarzenia związane z warunkami technicznymi, obsługą techniczną i naprawą statku powietrznego.

Załącznik III Zdarzenia związane ze służbami i urządzeniami żeglugi powietrznej.

Załącznik IV Zdarzenia związane z lotniskami i służbami naziemnymi.

Załącznik V Zdarzenia dotyczące statku powietrznego innego niż skomplikowany statek powietrzny
z napędem silnikowym, w tym szybowców i statków powietrznych lżejszych od powietrza.
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Co raportować do właściwego organu? 

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2022 801.12.2022

Załącznik IV Rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1018
Zawiera klasyfikację zdarzeń związanych z lotniskami i służbami naziemnymi



Co 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. 

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2022 901.12.2022



Co raportować do właściwego organu? 

Załącznik II Rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1018
Zawiera klasyfikację zdarzeń związanych z warunkami technicznymi, obsługą techniczną i naprawą statku powietrznego

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2022 1001.12.2022



Grupa „Risk”
Wypełnić pola:
- klasyfikacja ryzyka; 
- metodyka ryzyka;
- ocena ryzyka;
- analiza/uzupełnienia;
- wnioski
Pole Status zgłoszenia: 

„Zamknięte/ Closed”

Co raportować do właściwego organu?
(Uproszczony schemat)
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ZGŁOSZENIE

Osoba wymieniona 
w art. 4 Rozporządzenia nr 

376/2014/UE

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

Grupa „Risk Management”
Uzupełnić pola:
– analiza/uzupełnienia
– działania łagodzące ryzyko
– wnioski

Właściwy 
organ
ULC

PODJĘCIE 
DZIAŁAŃ

NIE WYMAGA 
PODJĘCIA 
DZIAŁAŃ 

NASTĘPCZYCH

RYZYKO 
AKCEPTOWALNE

Zgodnie 
z art. 6 pkt.1 

Rozporządzenia 
nr 376/2014/UE

W  tym stosowanie 
wykazu 

klasyfikującego 
zdarzenia , tj.

Rozporządzenia nr 
1018/2015/UE



Co 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.



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

https://CBZ.GOV.PL

https://e2.uat.aviationreporting.eu/reporting
https://e2.uat.aviationreporting.eu/reporting/organisation
https://e2.uat.aviationreporting.eu/reporting/organisation
https://cbz.gov.pl/


Raportowanie – planowane zmiany
testowy link https://e2.uat.aviationreporting.eu/reporting
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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, R947/2014,  …

CBZ – Central Baza Zgłoszeń vs.  Aviationreporting.eu

https://CBZ.GOV.PL

ORGANIZACJA
Osoba

fizyczna

https://cbz.gov.pl/
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ECCAIRS 2.0 nową internetową platformą raportowania do właściwego organu.

Od 1 stycznia 2023 r. planowane jest przejście na ECCAIRS 2.0.

Ważniejsze zalety nowej platformy ECCAIRS 2.0:

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

1.0,

- obniża koszty utrzymania systemu (zastąpienie CBZ i E1.0 przez E2.0),

- 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 (te same atrybuty ADREP jak w CBZ i ECCARS). 

- konta założone w CBZ zostaną przeniesione do ECCAIRS 2.0.

Raportowanie – planowane zmiany
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- możliwość udostępnienia API do ECCAIRS 2.0 (poprzez właściwy organ – ULC; 

planowane w 2023 r.)

- jako opcja planowane jest do uruchomienia włączenie autouzupełniania 

wybranych grup atrybutów dla obiektu „Aircraft” i „Aerodrome” (baza 

obiektu „Aircraft” zawierać będzie dane z rejestru statków powietrznych 

prowadzonego przez właściwy organ).

- planowane jest udostępnienie modułu ERCS dla zgłaszający (korzystanie na 

zasadach dobrowolnych). 

- dostępność odrębnych platform: operacyjnej i testowej (platforma testowa 

jest kopią operacyjnej, zgłoszenia testowe, jeśli zostaną przesłane będą 

widoczne jako testowe dla właściwego organu ULC/PKBWL). 

Celem ułatwienia raportowania planowane jest udostępnienie przez właściwy

organ (ULC) instrukcji uzupełniających dla organizacji. Duża część instrukcji do

CBZ pozostaje aktualna w zakresie opisu atrybutów ADREP (pola z nazwami).

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 (https://cbz.gov.pl) będzie dalej dostępny dla zarejestrowanych

użytkowników jako baza zdarzeń archiwalnych z możliwością modyfikacji starych

zgłoszeń. Dostęp do CBZ co najmniej przez 2 lata.

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 testowej - https://e2.uat.aviationreporting.eu/reporting/organisation
(subdomena, dodany w adresie przyrostek „uat” oznacza platformę testową

E2.0).
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/organisation
https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting
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Dane kontaktowe organizacji zgłaszających będą wymagały aktualizacji. 

W tym celu na internetowej ULC jest udostępniony e-formularz.
(link: https://forms.office.com/r/Q9jKevrSiu )

E-formularz zawiera następujące pola do wypełnienia:

Raportowanie – planowane zmiany

Osoba/jednostka 
w organizacji 
odpowiedzialna za 
zgłaszanie do
właściwego 
organu 
posiadająca 
wiedzę i 
praktyczne 
umiejętności.

To może być grupa dystrybucyjna do której 
podłączono wielu adresatów (adresów e-mail).

https://forms.office.com/r/Q9jKevrSiu
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Raportowanie – planowane zmiany

Użytkownik konta 
może pełnić funkcję 
osoby/jednostki w 
organizacji  
odpowiedzialnej za 
zgłaszanie do
właściwego organu 
oraz będzie 
administratorem 
subkont dla 
użytkowników w 
organizacji.

Zgłoszenie wysłane do właściwego organu zawiera nazwę 
organizacji oraz dane użytkownika konta (w tym adres e-mail).

Nazwa do logowania (login name/username)
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 

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

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

Zgłoszenie jako 
organizacja.

Zgłoszenie w 
imieniu własnym. 

Nowe raportowanie od strony zgłaszającego
Układ strony Aviationreporting jest podobny do CBZ.

https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting


Nowe raportowanie od strony zgłaszającego
Układ strony Aviationreporting jest podobny do CBZ.
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Zgłoszenie jako organizacja.Zgłoszenie w imieniu własnym. 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
4 etapy związane z dokonaniem zgłoszenia.

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

Dokonanie zgłoszenia jest podzielone na 4 główne etapy:

Etap 1: „Reporting Information/Informacje o raportowaniu”:
- wybranie właściwego organu dla zgłoszenia,
- wybranie odpowiedniego formularza,
- dokonanie zgłoszenia w trybie „Offline” lub „Online” lub przesłanie 

pliku ze zgłoszeniami w formacie „E5X”.  
Etap 2: „Reporting Form/Formularz zgłoszenia”:

- wypełnienie formularza.
Etap 3: „Attach Documets/Dołączanie dokumentów”:

- dodanie załączników do zgłoszenia.
Etap 4: „Personal detailes (optional)/(Dane osoby zgłaszającej - opcjonalnie”:

- w celu ułatwienia komunikacji z właściwym organem użytkownik nie 
posiadający konta podaje dane kontaktowe.

https://e2.uat.aviationreporting.eu/reporting/organisation
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego
(wybrana opcja zgłoszenia jako organizacja)

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

Wybieramy 
właściwy organ, 
tj. POLSKA (CAA).

Wybrana opcja 
zgłoszenia jako 
organizacja.

https://e2.uat.aviationreporting.eu/reporting/organisation
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego
(wybrana opcja zgłoszenia jako organizacja)

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

Logowanie, jeśli  
organizacja 
posiada konto.

Jeśli organizacja 
nie posiada konta.

https://e2.uat-aviationreporting.eu/reporting/organisation
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 
Formularze są dedykowane dla konkretnych organizacji/operatorów.

Formularz dla zarządzający lotniskami i służb 
naziemnych (ground handling)

Formularz dla operatora (AOC, SPO, ATO, itp.)
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 

Zgłoszenie „Offline” - pobranie pliku (formularza) w formacie PDF (Adobe 
Acrobat).

Zgłoszenie „Online” – poprzez przeglądarkę internetową.

Możliwość przesłania pliku ze zgłoszeniem w formacie 
E5X wygenerowanym z systemu informatycznego 
organizacji.
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 

Pobranie pliku (formularza) w formacie PDF (Adobe Acrobat).

Przesłanie wypełnionego pliku (formularza) w 
formacie PDF (Adobe Acrobat).

Uwaga. Poprawne wyświetlanie pól pobranego do edycji pliku (formularza) możliwe 
jest tylko przy stosowaniu programu Adobe Reader.
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego.
Formularz w formie pliku PDF zawiera te same pola co CBZ.

Pola (atrybuty) w pliku (formularza) bazują na taksonomii
ADREP zastosowanej w ECCAIRS i CBZ (np. kategoria zdarzenia).
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego.
Formularz w formie pliku PDF zawiera te same pola co CBZ.

Stopka strony zawiera numer
wersji formularza off-line (np.
2.19), który powinien być
zgodny z aktualna wersją
ECCAIRS 2.

https://uat.aviationreporting.eu/en/members/updates      - wersja testowa 
https://aviationreporting.eu/en/members/updates             - wersja operacyjna
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego.
Formularz w wersji „Online” zawiera te same pola co CBZ.

Pola (atrybuty) w pliku (formularza) bazują na taksonomii
ADREP zastosowanej w ECCAIRS i CBZ. Opisy pól będą w wersji
polskiej/angielskiej, np. Nagłówek/Headline.
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego.
Formularz w wersji „Online” zawiera te same pola co CBZ.

Pola (atrybuty) w pliku (formularza) zaznaczone
symbolem „*” są obowiązkowe.

Ustawienie wskaźnika myszki na danym polu (np. „Location name/Nazwa
lokalizacji”) wyświetla okienko z informacją dotyczącą przeznaczenia tego pola
(atrybutu) wraz numerem porządkowym w taksonomii ADREP (np. „440”).
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego.
Dołączanie dokumentów (Attach Documents).

Do zgłoszenia można dołączyć plik/pliki w dowolnym formacie.
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 

W celu ułatwienia komunikacji z właściwym organem
użytkownik nie posiadający konta podaje dane kontaktowe.
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 

Komunikat informujący
o przesłaniu zgłoszenia.

W przypadku braku konta, jeśli zostanie wpisany w trakcie
zgłaszania (etap 4 – Personal Details) adres e-mail przez
zgłaszającego to na podany adres system wyśle
potwierdzenie dokonania zgłoszenia.
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego 

Logowanie, jeśli  
organizacja 
posiada konto 
(login i hasło).
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego. 
Widok panelu użytkownika posiadającego konto.

Zgłoszenie posiada unikatowy 
numer nadawany 
automatycznie przez system.

Kliknięcie wskaźnikiem myszki na 
„3 kropki”  udostępnia opcje:
- przeglądania zgłoszenia
- edycji zgłoszenia 
- pobrania zgłoszenia (plik PDF)

Numer wersji modyfikowanego zgłoszenia, 
przez zgłaszającego.

Powrót do listy wyświetlanych zgłoszeń (klikamy na napis ECCAIRS2-SRIS2).

Data wysłania zgłoszenia do właściwego organu. Data zaistnienia zdarzenia.
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego.
Widok panelu użytkownika posiadającego konto.

Symbol „kłódki” oznacza zgłoszenie 
w trakcie edycji lub zgłoszenie 
przeznaczone do dalszej edycji.

Filtr wyświetlający zgłoszenia w 
trakcie edycji lub ustawione do 
późniejszej edycji. 

Zgłoszenia wysłane do 
właściwego organu.

Data wysłania zgłoszenia do właściwego organu. Wyświetlana jest data 
ostatniej aktualizacja zgłoszenia przesłanego do właściwego organu. 
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego. 
Widok panelu użytkownika posiadającego konto.

Zgłoszenie można filtrować po: dacie, nagłówku, 
numerze zgłoszenia, znakach rejestracyjnych 
statku powietrznego, itp.
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego
Link do taksonomii ADREP:
https://aviationreporting.eu/en/taxonomy-browser

Dołączona taksonomia zawiera opisy 
i szczegółowe definicje wszystkich 
atrybutów użytych w ECCAIRS (np. 
klasa zdarzenia/occurrence class).
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Nowe raportowanie od strony zgłaszającego
Link do pomocy:
https://aviationreporting.eu/en/help/reporting-portal/report 
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Dziękuję za uwagę!

Piotr Kaczmarczyk

Naczelnik Inspektoratu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym
Departament Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym

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

mailto:rozog@ulc.gov.pl

