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Przewodnik po analizie ryzyka metodyką  
SORA - Specific Operations Risk Assessment 

(dla osób prawnych) 

 
 
 
 

 
Przygotowane na podstawie dokumentu: Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems(Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 2019/945), opublikowanego w styczniu 2021. 
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Instrukcja wypełniania dokumentu  
 
Osoba zgłaszająca powinna wypełnić tylko pola oznaczone kolorem białym, jak poniżej: 

Tutaj uzupełnić  
 
 

Definicje  

system bezzałogowego statku powietrznego – SBSP oznacza bezzałogowy statek powietrzny i wyposażenie do zdalnego 
sterowania tym statkiem; 

operator systemu bezzałogowego statku powietrznego – oznacza dowolną osobę prawną lub fizyczną eksploatującą lub 
zamierzającą eksploatować jeden lub więcej SBSP; 

zgromadzenia osób – oznaczają zgromadzenia, w przypadku których zagęszczenie obecnych osób uniemożliwia im 
przemieszczanie się;        

strefa geograficzna dla systemów bezzałogowych statków powietrznych – oznacza część przestrzeni powietrznej wyznaczoną 
przez właściwy organ, która ułatwia, ogranicza lub wyklucza operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków 
powietrznych, aby wyeliminować zagrożenia związane z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, 
ochroną lub środowiskiem wynikające z operacji z użyciem tych systemów; 

solidność/robustness – oznacza właściwość środków ograniczających ryzyko, która wynika z połączenia stopnia poprawy 
bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu środków ograniczających ryzyko oraz poziomu zapewnienia i integralności, że uzyskano 



Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation 
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 846 00 11, 
E-mail: ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 1070046338, REGON: 387193275 
District Court for the Capital City of Warsaw, XIV Economic Division of the National 
Court Register No. 0000862006 
 

 

 
4 | S t r o n a  

poprawę bezpieczeństwa. Solidność definiowana jest poprzez poziom integralności „Level of Integrity” reprezentujący 
zysk/wzmocnienie bezpieczeństwa oraz poziom zapewnienia „Level of Assurance” oznaczający „sposób” zagwarantowania, że 
określony poziom bezpieczeństwa będzie spełniony. Do poszczególnych poziomów integralności przypisane są konkretne 
rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa w rozpatrywanym obszarze. Rozróżnione zostały trzy poziomu solidności: 
Niski „Low”, Średni „Medium”, Wysoki „High” 

scenariusz standardowy – oznacza rodzaj operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii 
„szczególnej”, w przypadku której szczegółowy wykaz środków ograniczających ryzyko wskazano w tak sposób, że właściwemu 
organowi mogą wystarczyć oświadczenia, w których operatorzy deklarują, że będą stosować środki ograniczające ryzyko przy 
prowadzeniu tego rodzaju operacji; 

operacja w zasięgu widoczności wzrokowej („VLOS”) – oznacza rodzaj operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku 
powietrznego, w której pilot bezzałogowego statku powietrznego jest w stanie utrzymywać stały kontakt wzrokowy 
nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym, co umożliwia temu pilotowi kontrolowanie toru lotu 
wspomnianego statku względem innych statków powietrznych, osób i przeszkód w celu uniknięcia kolizji; 

operacja poza zasięgiem widoczności wzrokowej („BVLOS”) – oznacza rodzaj operacji z użyciem systemu bezzałogowego 
statku powietrznego, która nie jest wykonywana w zasięgu widoczności wzrokowej; 

operacja EVLOS — oznacza rodzaj operacji, w ramach której zdalny pilot utrzymuje nieprzerwaną orientację sytuacyjną w 
przestrzeni powietrznej, w której prowadzone są operacje BSP, poprzez obserwację przestrzeni powietrznej z widocznością za 
pośrednictwem jednego lub więcej obserwatorów, ewentualnie z wykorzystaniem środków technicznych. Zdalny pilot ma przez 
cały czas bezpośrednią kontrolę nad BSP. Operacje EVLOS należy uważać za BVLOS na potrzeby wewnętrznego określenia GRC. 

udźwig – oznacza przyrządy, mechanizmy, wyposażenie, części, aparaturę, oprzyrządowanie lub akcesoria, w tym urządzenia 
komunikacyjne, zainstalowane na statku powietrznym lub przymocowane do statku powietrznego, które nie są używane ani 
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przeznaczone do wykorzystania podczas eksploatacji statku powietrznego lub sterowania nim w locie i nie są częścią płatowca, 
silnika ani śmigła; 

jednoznaczna zdalna identyfikacja – oznacza system lokalnego rozpowszechniania informacji o eksploatowanym 
bezzałogowym statku powietrznym, w tym jego oznakowania, pozwalający uzyskać te informacje bez fizycznego dostępu do 
bezzałogowego statku powietrznego; 

tryb podążania za stacją bazową – oznacza  tryb pracy systemu bezzałogowego statku powietrznego , w którym bezzałogowy 
statek powietrzny stale podąża za pilotem bezzałogowego statku powietrznego w uprzednio określonym promieniu; 

świadomość przestrzenna – oznacza funkcję wykrywania potencjalnych naruszeń ograniczeń przestrzeni powietrznej w oparciu 
o dane przekazane przez państwa członkowskie i ostrzegania o nich pilota bezzałogowego statku powietrznego, aby mógł 
niezwłocznie podjąć skuteczne działanie w celu zapobieżenia tym naruszeniom; 

operacja automatyczna – operację, w której bezzałogowy statek powietrzny w sposób automatyczny realizuje start i lądowanie 
w wyznaczonym miejscu oraz lot po zaprogramowanej trasie, gdy pilot jedynie pełni zdalny nadzór nad operacją, zachowując 
możliwość niezwłocznego przejęcia zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym lub podjęcia innych działań na 
wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznej 

operacja autonomiczna – oznacza operację, w trakcie której bezzałogowy statek powietrzny wykonuje operacje bez możliwości 
podjęcia interwencji przez pilota bezzałogowego statku powietrznego; 

osoby postronne – oznaczają osoby, które nie uczestniczą w wykonywaniu operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku 
powietrznego lub które nie są świadome poleceń wydawanych przez operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego i 
zalecanych przez niego środków bezpieczeństwa; 
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kontrolowany obszar naziemny – oznacza obszar naziemny, na którym eksploatuje się system bezzałogowego statku 
powietrznego i w którego granicach operator systemu bezzałogowego statku powietrznego jest w stanie zadbać o to, by 
znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację; 

maksymalna masa startowa („MTOM”) – oznacza maksymalną określoną przez producenta lub konstruktora masę 
bezzałogowego statku powietrznego, obejmującą obciążenie użytkowe i paliwo, przy której można eksploatować bezzałogowy 
statek powietrzny; 

obserwator bezzałogowego statku powietrznego – oznacza osobę znajdującą się obok pilota bezzałogowego statku 
powietrznego, która – poprzez obserwację wzrokową bezzałogowego statku powietrznego okiem nieuzbrojonym – pomaga 
pilotowi bezzałogowego statku powietrznego w utrzymaniu bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu widoczności 
wzrokowej oraz w bezpiecznym wykonywaniu lotu; 

obserwator przestrzeni powietrznej – oznacza osobę, która pomaga pilotowi bezzałogowego statku powietrznego poprzez 
prowadzenie okiem nieuzbrojonym obserwacji przestrzeni powietrznej, w której bezzałogowy statek powietrzny wykonuje 
operację, w poszukiwaniu wszelkich potencjalnych zagrożeń w powietrzu; 

stacja naziemna – oznacza urządzenie lub układ urządzeń do zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym 
zgodnie z definicją w art. 3 pkt 32 rozporządzenia (UE) 2018/1139, które wspomagają sterowanie bezzałogowym statkiem 
powietrznym lub jego monitorowanie w dowolnej fazie lotu, z wyjątkiem infrastruktury wspomagającej usługę łącza do celów 
kierowania i kontroli (C2); 

usługa łącza C2 – oznacza usługę łączności świadczoną przez osobę trzecią, zapewniającą funkcje kierowania i kontroli w 
układzie bezzałogowy statek powietrzny – stacja kierowania; 
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przestrzeń lotu – oznacza pojemność przestrzeni powietrznej zdefiniowaną przestrzennie i czasowo, w której operator systemu 
bezzałogowego statku powietrznego planuje wykonać operację w ramach normalnych procedur; 

przestrzeń bezpieczeństwa – oznacza pojemność przestrzeni powietrznej wykraczającej poza przestrzeń lotu, w której stosuje 
się procedury bezpieczeństwa; 

przestrzeń operacyjna – oznacza  połączenie przestrzeni lotu i przestrzeni bezpieczeństwa; 

bufor ryzyka naziemnego – oznacza obszar nad powierzchnią Ziemi, który otacza przestrzeń operacyjną i który został określony 
w celu zminimalizowania ryzyka dla osób trzecich znajdujących się na powierzchni w przypadku opuszczenia przez bezzałogowy 
statek powietrzny przestrzeni operacyjnej; 
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Przestrzeń operacyjna, bufor ryzyka naziemnego 
 

(źródło: Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego) 
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Wykaz skrótów  

PKBWL – Polska Komisja Badania Wypadków Lotniczych; 

FSTD – szkoleniowe urządzenie symulacji lotu. 

VLOS – Loty w zasięgu widoczności wzrokowej  

BVLOS – Loty poza zasięgiem widoczności wzrokowej 

MTOM – Maksymalna masa startowa 

TMPR – Wymogi w zakresie taktycznych środków ograniczających dla pilotów w zakresie wykrywania i unikania kolizji 

OPS – Operacje lotnicze 

ERP – Plan działań w sytuacjach awaryjnych 

SAIL – określony poziom pewności i integralności 

GRC – klasa ryzyka na ziemi 

ARC – klasa ryzyka w przestrzeni powietrznej 

AEC – kategoria spotkania w przestrzeni powietrznej 

OSO – cel bezpieczeństwa operacyjnego 
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DAA – protokół wykrywaj i unikaj 

VLL – bardzo niska wysokość 

 

 

Analiza ryzyka - proces 
 
Analiza ryzyka niezbędna do właściwej oceny planowanych operacji BSP powinna być wykonana zgodnie z metodyką SORA 
(Specific Operations Risk Assessment). Proces SORA został opracowany przez organizację JARUS jako ujednolicone narzędzie 
pozwalające na przeprowadzenie ustandaryzowanej oceny planowanych operacji BSP w kategorii szczególnej pod względem 
określenia poziomu ryzyka. Proces ten został następnie dostosowany do przepisów europejskich przez organizację EASA. 
 
Instrukcja do procesu SORA wraz z załącznikami (dokumentacja w języku angielskim) dostępna jest w materiałach doradczych 
- AMC&GM na stronie EASA: Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-
access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu B 
Proces SORA został podzielony na 10 etapów według poniższego diagramu. 
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Kontrola dokumentów  
 
 
Wnioskodawcy powinni dołączyć rejestr poprawek na początku dokumentu, aby rejestrować poprawki i wykazać, w jaki sposób 
dokument jest kontrolowany. 
 
Numer 
poprawki/zmiany/ 
wydania 

Data Poprawka wprowadzona przez Podpisano 

    
a, b, c lub 1, 2, 3, itp. dd.mm.rrrr Imię i nazwisko osoby wprowadzającej 

numer poprawki/zmiany/ wydania 
Podpis osoby wprowadzającej nr 
poprawki/zmiany/wydania 

 

Materiały źródłowe 
 
 
Wykaz materiałów źródłowych (załączniki, dokumenty, adresy URL, podręczniki, dodatki) wymienionych w ConOps. 
 
 

Nr Nazwa Opis Numer poprawki/zmiany/wydania 
1    
2    
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Etap # 0 Ocena wstępna (Pre-Application Evaluation/Initial Evaluation)   
 
Przed rozpoczęciem procesu SORA wnioskodawca powinien sprawdzić, czy proponowana operacja jest wykonalna (tj. nie 
podlega określonym wyłączeniem ze strony właściwego organu ani nie podlega standardowemu scenariuszowi).  
 
Jeżeli: 
 

 operacja nie może być realizowana w ramach kategorii otwartej,  
 operacja nie podlega pod standardowy scenariusz uznany przez właściwy organ,  
 operacja nie kwalifikuje się do kategorii certyfikowanej,  
 operacja nie podlega konkretnemu zakazowi wydanemu przez właściwy organ,  
 właściwy organ uznał, że BSP jest szkodliwy pod względem ryzyka na ziemi, 
 wykracza poza możliwość przeprowadzania skróconej analizy ryzyka PDRA.  

 
wówczas należy przeprowadzić analizę ryzyka według metodyki SORA.  
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Etap # 1 Koncepcja Operacyjna (ConOps)  
 
 
Etap 1 szczegółowo został opisany w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 
2019/945) w Annex A to AMC1 to Article 11 (Page 55 of 309| Jan 2021).   
 
Etap 1 jest zbiorem podstawowych informacji dotyczących statku powietrznego, podmiotu planującego operacje, scenariusza 
operacji, etc. Informacje te zostały zestawione w tabeli T.1.1 
 
Jeżeli ConOps dotyczy różnych typów BSP należy osobno przeprowadzić analizę ryzyka dla każdego z nich. 
  
T.1.0 Wykaz wykorzystywanych BSP do planowanej (-ych) operacji 

Nazwa BSP  Model BSP Numer seryjny BSP (jeżeli dotyczy) 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 
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Ogólny schemat koncepcji operacji (ConOps) 
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TABELA T.1.1 
 

 
Zapewnienie 

bezpieczeństwa 
(A.1.2.1) 

 

 
 
 
(opisać jakie jest podejście do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, czy np. istnieje system zarządzania 
bezpieczeństwem w organizacji? - uzupełnić o informacje, które dotyczą wyłącznie bezpośrednio 
opisywanej operacji) 
 

 
Projekt i Produkcja 

(A.1.2.2) 
 

 
 
 
(jeżeli organizacja jest odpowiedzialna za projekt lub produkcję BSP należy zamieścić opis organizacji 
pod tym względem) 

 
 
 
 
(podać informacje o producencie BSP – jeżeli operator SBSP nie jest producentem BSP)  

 
 
 

 
(podać informacje o organizacji produkcji u zewnętrznego producenta – jeśli jest to wymagane) 
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Szkolenie załogi 

(A.1.2.3) 

 
 
 
 
(opis organizacji szkolącej lub jednostki, która kwalifikuje osoby zaangażowane w operację w 
odniesieniu do koncepcji operacyjnej) 

 
 

Obsługa techniczna 
(A.1.2.4) 

 

 
 
 
 
(opis ogólnej filozofii obsługi technicznej BSP) 

 
 

 
 
 
(opis procedur obsługi technicznej BSP) 

 
 

 
 
 
(opis organizacji zajmującej się obsługą techniczną - jeśli jest to wymagane) 
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Załoga 

(A.1.2.5) 

 
 
 
 

(opis obowiązków i odpowiedzialności wszystkich osób pełniących funkcje takie jak: pilot BSP, 
obserwator BSP1 lub obserwator przestrzeni powietrznej2, załoga startowa, ekipa ratunkowa, w 
odniesieniu do pilota BSP wykazać spełnienie wymogów określonych w sekcji UAS.SPEC.060 
rozporządzenia wykonawczego 2019/947) 

 
 
 
 
(opis procedur dla koordynacji załogi wieloosobowej jeśli więcej niż jedna osoba jest bezpośrednia 
zaangażowana w operację)  

 
 
 
 
 
(wykonywanie operacji na różnych typach BSP i ograniczenia pilota w odniesieniu do tych typów (jeżeli 
dotyczy)) 

 
 

1 Obserwator BSP oznacza osobę znajdującą się obok pilota BSP, która poprzez obserwację wzrokową BSP okiem nieuzbrojonym pomaga pilotowi BSP w utrzymaniu BSP w zasięgu widoczności wzrokowej oraz w 
bezpiecznym wykonaniu lotu  
2 Obserwator przestrzeni powietrznej oznacza osobę, która pomaga pilotowi BSP poprzez prowadzenie okiem nieuzbrojonym obserwacji przestrzeni powietrznej, w której BSP wykonuje operacje, w poszukiwaniu 
wszelkich potencjalnych zagrożeń w powietrzu 
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(opis zasad określających, w jaki sposób pilot (piloci) bezzałogowego statku powietrznego i każdy inny 
członek personelu odpowiedzialny za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji z 
użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w celu zapewnienia, że zespół biorący udział w 
operacji jest zdatny i zdolny do przeprowadzenia planowanej operacji, np. między innymi zamieścić 
listę kontrolną typu „I’m safe”) 

 
 

Zarządzanie zmianą 
w konfiguracji BSP 

(A.1.2.6) 
 

 
 
 

(opis w jaki sposób organizacja zarządza zmianami w konfiguracji BSP) 
 

 
Informacje 
dodatkowe 

(A.1.2.7) 
 

 
 
(pozostałe istotne informacje dodatkowe) 
 

A.1.3 Operacje  
 

 
Typ operacji  

(A.1.3.1) 
 

 
 
 
Opisać cel operacji, np.: filmowanie, badania, pokaz roju dronów, inspekcje infrastruktury. 
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(W tej sekcji należy 
zawrzeć 

odpowiednie 
wykresy/diagramy 
oraz wszelkie inne 

informacje pomocne 
w wizualizacji i 

zrozumieniu 
zamierzonych 

operacji) 

 
 
 
Rodzaj operacji (np. VLOS, BVLOS)  
 
 

Obszar operacji i informacje dotyczące przestrzeni powietrznej:  

a) przestrzeń operacyjna składająca się z przestrzeni lotu i przestrzeni bezpieczeństwa 

b) bufor ryzyka naziemnego 

c) określenie przyległego obszaru / przyległej przestrzeni  powietrznej dla planowanej operacji 

Uwaga! Przestrzeń operacyjną wraz z buforem ryzyka naziemnego należy przedstawić w pliku KML. 

 
 
 
 Wskazać czy operacja będzie odbywać się na obszarach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych 
lub rekreacyjnych 
 
 
 
Informacje dotyczące gęstości zaludnienia, jeśli to możliwe podając źródło wykorzystanych danych (np. 
z dala od ludzi, obszar słabo zaludniony, liczba osób na km2, zgromadzenia ludzi) 
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a) Typ i klasa przestrzeni powietrznej 
b) Planowana maksymalna wysokość przestrzeni operacyjnej (tj. wysokość przestrzeni lotu oraz 
wysokość przestrzeni bezpieczeństwa) 
 
 
 
 
Ograniczenia i warunki operacyjne i pogodowe: 
a) operacje dziennie lub nocne 
b) odległości poziome 
b) dopuszczalne warunki pogodowe (należy rozważyć osiągi BSP, które wskazano w sekcji A.2.2) 
c) czas wykonania operacji (na przykład wykonanie operacji w określonych godzinach przy mniejszym 
ruchu innych użytkowników przestrzeni powietrznej lub innym rozmieszczeniu ludności może pomóc w 
uzasadnieniu niższego poziomu ryzyka) 
d) wszelkie ograniczenia wykonywania operacji w odpowiednich klasach przestrzeni powietrznej 
 
 
 
(opisać stopień zaangażowania załogi i systemów automatycznych lub autonomicznych w każdej fazie 
lotu) 
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Normalna strategia 

operacyjna  
(A.1.3.2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Celem tej sekcji jest przedstawienie , w jaki sposób operacja przebiega w ramach zatwierdzonych 
ograniczeń technicznych, środowiskowych i proceduralnych oraz zakładając, że wszystkie systemy 
działają normalnie i zgodnie z przeznaczeniem, należy opisać wszystkie środki bezpieczeństwa takie jak 
środki techniczne, proceduralne, szkolenie załogi (w tym koordynacja w załodze wieloosobowej, jeśli 
dotyczy), koordynacja z PAŻP etc. w celu zapewnienia, że BSP może wykonywać operację w ramach 
zatwierdzonych ograniczeń, a operacja pozostaje pod kontrolą. 
Dodatkowo należy opisać: fazy lotu, lokalizacje załogi. 
Jakie są użyte środki powstrzymujące BSP w przestrzeni operacyjnej. 
Jeśli jest to wymagane jakie są użyte dodatkowe środki powstrzymujące BSP przed opuszczeniem granic 
bufora ryzyka naziemnego.  

 
Standardowe 

procedury 
operacyjne  

(A.1.3.3) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(opisać normalne procedury operacyjne dla zamierzonych operacji) 
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(opisać procedury bezpieczeństwa i procedury awaryjne – w przypadku sytuacji odbiegającej od normy 
lub nieprawidłowego działania, a także sytuacji awaryjnych) 

 
 
 
 
 
 
(opisać procedury zgłaszania zdarzeń w przypadku: uszkodzenia mienia, kolizji z innym statkiem 
powietrznym lub poważnych lub śmiertelnych obrażeń (osób trzecich lub jakiejkolwiek osoby biorącej 
udział w operacji) 
 
 
 
 
 
 
(opisać w jaki sposób zdarzenia i informacje o nich są rejestrowane, przechowywane i w razie 
konieczności przekazywane do PKBWL, prokuratury i policji) 
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Plan działań w 

sytuacjach 
awaryjnych (ERP) – 
opisać jeśli w etapie 

#3 SORA 
zastosowano środek 
ograniczający M3 na 

średnim poziomie 
solidności. 

A.1.3.5  
 

 
 
 
 
 
 
 
(opisać plan działań w sytuacjach awaryjnych w przypadku utraty kontroli nad operacją) 
 
 
 
 
 
 
 
(Dla przewidywalnych typów zdarzeń niepożądanych opisać procedury mające na celu ograniczenie 
eskalacji skutków zdarzenia) 
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(opisać procedury w przypadku utraty utrzymania operacji w założonych limitach skutkującej 
szkodliwym oddziaływaniem w stosunku do osób trzecich) 
 

 
A.1.4 Szkolenie  

 
Informacje ogólne 

(A.1.4.1) 
 

 
 
 
 
 
 

(opis procesów i procedur wykorzystywanych przez operatora do opracowywania i utrzymywania 
niezbędnych kompetencji wszystkich osób zaangażowanych w wykonywanie operacji) 

 
 

Szkolenie wstępne i 
kwalifikacja 

(A.1.4.2) 
 

 
 
 
 
 
(Opis procesów, procedur i sposobów kwalifikacji stosowanych przez operatora w celu zapewnienia 
posiadania odpowiednich kompetencji przez pilota i członków personelu, którym powierzono 
obowiązki istotne z punktu widzenia operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego; 
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Minimalne wymagania dla pilota BSP to ukończenie szkolenia kompetencyjnego  obejmującego 
wymagania  określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego 2019/947 opracowane przez 
operatora; 
Minimalne wymagania dla członków personelu, którym powierzono obowiązki istotne z punktu 
widzenia operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego to ukończone szkolenie w 
miejscu pracy opracowane przez operatora. 

 
Procedury 
dotyczące 

utrzymania 
odpowiednich 
kompetencji 

(A.1.4.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 

(opis procesów i procedur stosowanych przez operatora w celu uzyskiwania i utrzymania wymaganych 
uprawnień dla pilotów i członków personelu, którym powierzono obowiązki istotne z punktu widzenia 
operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego) 
 

 
Urządzenia 

szkoleniowe do 
symulacji lotów 

(FSTDs) 
A.1.4.4 

 

 
 
 
 
 

(opisać wykorzystanie symulatora typu FSTDs do utrzymania umiejętności praktycznych pilota – jeśli 
dotyczy) 
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(opisać warunki i ograniczenia związane ze szkoleniem z użyciem symulatora typu FSTDs) 
 

 
Program szkolenia 

(A.1.4.5) 
 

 
 
 
 
 
 
 

(podać informację o odpowiednich programach szkolenia dla załogi) 
 

Dane techniczne 
A.2.2 Opis bezzałogowego statku powietrznego 

 
Opis konstrukcji 

(A.2.2.1.1) 
 

(w formie załącznika 
można dołączyć 

 
Uzupełnić w zależności od typu statku powietrznego: 
  

(rozpiętość skrzydeł) 
  

(długość kadłuba) 
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zdjęcia, schematy i 
wyniki testów, 
można wskazać 

punkt z instrukcji 
obsługi) 

  
(maksymalny wymiar konstrukcji, np. 
średnica) 

  
(długość) 

  
(szerokość) 

  
(wysokość) 

  
(średnica śmigła) 

 
 
 
 
 
(masy – wszystkie istotne (masa na pusto, MTOM, etc.)) 
 
 
 
 
 
 
(środek ciężkości i jego ograniczenia) 
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(materiały (główne materiały użyte do budowy, w szczególności nowe stopy metali i kompozyty, lub 
ich kombinacje)) 

 
 
 
 
 
 
(obciążenia w locie – opisać zdolność konstrukcji do wytrzymania spodziewanych obciążeń w locie)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(podsystemy – wymienić wyposażenie BSP w systemy takie jak: system hydrauliczny, ECS, układ 
hamulcowy)) 
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(wysokość maksymalna) 

  
(maksymalna długotrwałość lotu) 

  
(maksymalny zasięg) 

  
(maksymalna prędkość wznoszenia) 

  
(maksymalna prędkość zniżania) 

  
(maksymalny kąt przechylenia) 

  
(maksymalna prędkość kątowa) 

  
(minimalna osiągalna prędkość) 

  
(prędkość przeciągnięcia – jeśli 
dotyczy) 

  
(prędkość przelotowa) 

  
(maksymalna prędkość przelotowa) 

  
(prędkość nigdy nieprzekraczalna) 
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(ograniczenia prędkości wiatru (czołowego, bocznego i porywów)) 

 
 
 
 
(ograniczenia dotyczące turbulencji) 

 
 
 
 

(odporność lub wrażliwość na opady deszczu, śniegu, gradu i pyłu) 
 
 
 

(warunki minimalnej widzialności) 
 
 
 

(ograniczenia w odniesieniu do temperatury zewnętrznej (OAT)) 
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(czy operacje będą wykonywane w warunkach oblodzenia?) 
 
 

 
 
 
(czy system posiada zdolność wykrywania oblodzenia, a jeśli tak to w jaki sposób reaguje i jak informuje 
o tym pilota?) 
 

 
 
 
 

(opisać jakiekolwiek zdolności BSP do ochrony przed oblodzeniem zamieszczając jakiekolwiek dane 
testowe przedstawiające możliwości systemu ochrony przed oblodzeniem) 

 
 
 
 
(pozostałe ograniczenia odnoszące się do warunków środowiskowych i atmosferycznych) 
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Układ napędowy 

(A.2.2.1.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
(opis układu napędowego (wraz z opisem jego możliwości do zapewnienia wystarczającej i 
niezawodnej mocy do startu, wznoszenia i przelotu na przewidywanych wysokościach)) 

 
 
DLA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH ZASILANYCH PALIWEM: 
  

(producent i model użytego silnika) 
  

(ilość silników) 
  

(rodzaj i pojemność paliwa) 
 
 

 
 
 
(sposób monitorowania silnika) 
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(jakie powiadomienia, alerty i kontrolki (ostrzegawcze, awaryjne, pomocnicze) są zapewnione dla 
pilota) 

 
 
 
 
 
(opisać tryby i warunki najbardziej krytycznych awarii związanych z napędem i ich wpływu na działanie 
systemu) 

 
Jak reaguje BSP i jakie są zabezpieczenia w celu ograniczenia ryzyka związanego z utratą mocy 
silnika w sytuacjach takich jak: 
  

(brak paliwa) 
  

(zanieczyszczenie paliwa) 
  

(błąd sygnału ze stacji naziemnej) 
  

(awaria sterownika silnika) 
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(czy jest możliwość ponownego uruchomienia silnika podczas lotu? (jeśli tak to opisać tę 
funkcjonalność)) 

 
 
 

(opisać układ paliwowy i to jak pozwala on właściwie kontrolować dopływ paliwa do silnika oraz 
zapewnia możliwość kontrolowania pozostałej ilości paliwa) 
 
 
 
(przedstawić schemat układu paliwowego obrazujący przebieg instalacji i przepływu paliwa w BSP – 
może być w formie załącznika) 
 
 
 
(w jaki sposób system paliwowy jest zaprojektowany pod względem zapewnienia bezpieczeństwa 
(wykrywanie ognia i gaszenie, ograniczenie ryzyka pożaru w przypadku zderzenia, zapobieganie 
wyciekom, etc.)) 
 
 
DLA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM:  
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(podać opis ogólny struktury dystrybucji energii elektrycznej (w razie potrzeby wraz z elementami 
takimi jak regulatory, przełączniki, magistrale, konwertery)) 
 

 
 

 
(typ silnika / silników) 

  
(ilość silników) 

  
(maksymalna moc ciągła [W]) 

  
(maksymalna moc szczytowa [W]) 

  
(zakres natężenia prądu [A]) 

 
 
(czy układ napędowy posiada odrębne źródło zasilania, a jeśli nie to w jaki sposób energia jest dzielona 
z pozostałymi odbiornikami BSP) 
 

 
 

 
(opisać układ elektryczny i to w jaki sposób rozprowadza on właściwą moc, aby spełnić wymagania 
odbiorników. Przedstawić schemat dystrybucji energii elektrycznej dla BSP) 
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(jakie jest źródło energii elektrycznej BSP (generator, alternator, akumulatory)) 

 
 
 
 
 

(jaki jest użyteczny czas pracy akumulatorów w warunkach normalnych i awaryjnych i w jaki sposób 
czas ten został określony) 
 
 
 
 
 
(w jaki sposób przekazywana jest informacja o stanie naładowania i pozostałej pojemności 
akumulatorów (do pilota lub systemu watchdog)) 
 
Opisać źródło zasilania awaryjnego na wypadek utraty mocy zasilania podstawowego (jeśli jest 
dostępne): 

  
(jakie systemy są zasilane podczas 
pracy w trybie zasilania awaryjnego) 
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(czy istnieje automatyczne lub ręczne 
zrzucanie obciążenia) 

  
 

(ile czasu pracy zapewnia awaryjne 
źródło zasilania uwzględniając przyjęte 
założenia) 

 
 
 
 
 
(w jaki sposób monitorowana jest wydajność układu napędowego) 
 
 
 
 
 
 
(jakie powiadomienia, alerty i kontrolki (ostrzegawcze, awaryjne, pomocnicze) są zapewnione dla 
pilota) 
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(opisać tryby i warunki najbardziej krytycznych awarii związanych z napędem i ich wpływu na działanie 
systemu) 
 
Jak reaguje BSP i jakie są zabezpieczenia w celu ograniczenia ryzyka związanego z utratą mocy 
silnika w sytuacjach takich jak: 
  

 
(niski poziom baterii) 

  
 
(błąd sygnału ze stacji naziemnej) 

  
 
(awaria sterownika silnika) 

 
 
 
 
(czy jest możliwość ponownego uruchomienia silnika podczas lotu? (jeśli tak to opisać tę 
funkcjonalność)) 
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POZOSTAŁE UKŁADY NAPĘDOWE – podać opis na poziomie szczegółowości powyższych sekcji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Powierzchnie 

sterowe i siłowniki 
(A.2.2.1.4) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
(opisać konstrukcję i działanie powierzchni sterowych, siłowników, serwomechanizmów oraz zamieścić 
schemat ze wszystkimi tymi elementami) 
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(opisać wszystkie potencjalne awarie i odpowiadające im środki zaradcze) 

 
 
 
 
 
(w jaki sposób BSP reaguje na awarię siłowników i serwomechanizmów) 

 
 
 
 
 
(w jaki sposób pilot lub watchdog system jest powiadamiany o awarii siłowników i 
serwomechanizmów) 

 
 

Czujniki 
(A.2.2.1.5) 

 

 
 
 
 
(opisać wyposażenie BSP w czujniki i ich rolę (czujniki niewchodzące w skład ładunku)) 
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Ładunek 

(A.2.2.1.6) 
 

 
 
 
 

(opisać wyposażenie BSP dla utrzymywanego ładunku. Opisać wszystkie możliwe konfiguracje 
załadunku, które znacząco zmieniają masę, wyważenie, obciążenie elektryczne lub dynamikę lotu) 
 

 
A.2.3 Sterowanie BSP 

 
Ogólne 

(A.2.3.1) 
 

 
 
 
 
 
(przedstawić ogólny schemat systemu awioniki. Uwzględniając lokalizację wszystkich czujników 
powietrznych, anten, radia i wyposażenia nawigacyjnego. Opisać każdy redundantny system, jeśli jest 
dostępny) 

 
 

Nawigacja 
(A.2.3.2) 

 

 
 
 

 
 

(opisać w jaki sposób BSP określa swoją pozycję?) 
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(opisać w jaki sposób BSP nawiguje do zamierzonego miejsca docelowego?) 
 
 
W jaki sposób pilot odpowiada na instrukcje ze strony: 
  

 
(kontroli ruchu lotniczego) 

  
 
(obserwatora) 

  
 
(innych członków załogi) 

 
 
 
 
 
(opisać procedurę testowania systemu nawigacji (pozycja, wysokość)) 
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(w jaki sposób system identyfikuje i odpowiada na utratę podstawowego systemu nawigacji?) 
 

 
 
 
 

(czy system nawigacji jest redundantny?) 
 

 
 
 
 
(w jaki sposób system reaguje na utratę zapasowego systemu nawigacji?) 

 
 

Autopilot 
(A.2.3.3) 

 

 
 
 
 

(w jaki sposób został opracowany system autopilota (według jakich standardów branżowych i regulacji 
prawnych))  
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(jeśli autopilot jest produktem typu (COTS – commercial off-the-shelf) podać jego typ i producenta oraz 
kryteria jego wyboru) 

 
 
 
 
 
 

(opisać procedury według, których instalowany jest system autopilota na BSP. W jaki sposób 
zweryfikowana została poprawna instalacja? Opisz wszystkie dokumenty lub procedury dostarczone 
przez producenta i / lub opracowane przez Twoją organizację) 

 
 
 
 
 

(opisać czy autopilot wykorzystuje wejściowe parametry graniczne, aby utrzymać statek powietrzny w 
określonych granicach (strukturalnych, osiągowych, obwiedni lotu itp.) ? Jeśli tak, jakie są te 
ograniczenia? W jaki sposób określono i zweryfikowano te limity?) 
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(opisać jaki rodzaj testów i walidacji został przeprowadzony (symulacje software-in-the-loop (SITL) oraz 
hardware-in-the-loop (HITL)) 

 
 

System sterowania 
lotem 

(A.2.3.4) 
 

 
 
 
 
(opisać, jak powierzchnie sterowe (jeśli występują) reagują na polecenia z komputera sterującego 
lotem / autopilota) 
 

 
 
 
 

(opisać tryby lotu (tj. ręczny, ze sztuczną stabilizacją , automatyczny, autonomiczny)) 
 
 

Komputer kontroli lotu / autopilot: 
  

(czy są jakieś pomocnicze elementy 
sterujące? Czy komputer sterujący 
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lotem współpracuje z takimi 
elementami oraz czy są one 
zabezpieczone przed niezamierzoną 
aktywacją?) 
 

 
 

 
(opisać interfejs komputera 
sterującego lotem niezbędny do 
ustalania statusu lotu i wydawania 
odpowiednich poleceń.) 
 

 
 
 
 
 

 
(na jakim systemie operacyjnym oparte 
jest sterowanie lotem?) 
 

 
 

Stacja naziemna 
 (RPS – remote pilot 

station) 
A.2.3.5 

 

 
 
 
 
 
 
(opisać lub przedstawić na schemacie konfigurację stacji naziemnej. Dołączyć zrzuty ekranu 
wyświetlaczy) 
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(opisać jak dokładnie pilot może określić położenie BSP – wysokość i pozycję BSP) 
 

 
 
 
(opisać jak dokładnie przekazywane są krytyczne parametry innym użytkownikom lub kontroli ruchu 
lotniczego) 

 
 
 
 
(opisać jak jest zabezpieczone wydawanie krytycznych poleceń przed nieumyślną aktywacją i w jaki 
sposób to się odbywa (np. czy istnieje dwuetapowy proces wydawania polecenia „wyłącz silnik”)? 
Jakiego rodzaju nieumyślne działanie skutkujące niezamierzonym efektem może podjąć pilot (np. 
przypadkowe uruchomienie polecenia „wyłącz silnik”)?) 

 
 
 
 

(opisać czy na komputerze stacji naziemnej działa jednocześnie inne oprogramowanie? Jeśli tak to jakie 
środki zapobiegawcze są stosowane, aby zapewnić niezakłócone przetwarzanie krytycznych procesów 
lotu?) 
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(opisać jakie środki zapobiegawcze są stosowane w celu przeciwdziałania zawieszeniu się interfejsu lub 
ekranu stacji naziemnej pilota?) 

 
 
 
 
 

(opisać jakie sygnały (takie jak: ostrzegawcze, awaryjne i pomocnicze) system przekazuje pilotowi (np. 
niski poziom baterii lub paliwa, awaria krytycznych systemów, działanie poza kontrolą)?) 

 
 
 
 
 

(opisać sposób zasilania stacji naziemnej i jego redundancji jeśli istnieje) 
 

 
 
 
(opisać jakie są procedury na wypadek utraty zasilania podstawowego i rezerwowego stacji naziemnej 
(jeśli istnieją)?) 
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System wykrywania 

i unikania (DAA) 
A.2.3.6 

 

 
Unikanie kolizji ze statkami powietrznymi:  
  

(opisać jaki system/sprzęt jest 
zainstalowany w celu unikania kolizji – 
systemy współpracujące z innymi 
użytkownikami przestrzeni powietrznej 
(np. SSR, TCAS, ADS-B, FLARM itp.)) 

 
 
 
 

 

 
(jeśli system jest kwalifikowany podać 
szczegóły kwalifikacji w odniesieniu do 
właściwej normy) 

 
 
 
 
 

 
(jeśli system nie jest kwalifikowany – 
opisać kryteria według, których został 
wybrany) 

 
 
 
 

(samodzielne unikanie kolizji – opisać jaki sprzęt jest zainstalowany (np. rozpoznający wizualnie, PSR 
data, LIDAR itp.).) 
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(unikanie przeszkód – opisać jaki system/sprzęt jest zainstalowany w celu unikania kolizji z 
przeszkodami) 

 
 
 
 

(unikanie niekorzystnych warunków pogodowych – opisać jaki system/sprzęt jest zainstalowany w celu 
unikania niekorzystnych warunków pogodowych) 

 
 
 
 
 

(jeśli sprzęt jest kwalifikowany, należy podać szczegółową kwalifikację zgodnie z odpowiednią normą) 
 
 
 
 
 

(jeśli sprzęt nie jest kwalifikowany, podaj kryteria, które zastosowano przy wyborze systemu) 
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(opisać interfejs pomiędzy systemem unikania kolizji, a komputerem sterującym lotem) 

 
 
 
 
 
(opisać zasady zarządzające zainstalowanymi systemami wykrywania i unikania) 
 
 
 
 
 
(opisać rolę pilota lub dowolnej osoby biorącej udział w operacji w działaniu systemu wykrywania i 
unikania) 
 
 
 
 
 
(opisać znane ograniczenia systemu wykrywania i unikania) 
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A.2.4 System powstrzymywania BSP przed opuszczeniem granic operacji 

 
Opisać zasady działania systemu lub wyposażenia używanego do realizacji funkcji powstrzymywania w przypadku: 
  

 
(omijania/ unikania określonych 
obszarów) 

 
 

 
 

(ograniczenia do określonego obszaru) 
 
 

 
 

(podać informacje o systemie oraz dowody potwierdzające jego niezawodność) 
 
 
A.2.5 Wyposażenie naziemne 

 
 
 
 
(opisać wyposażenie wspomagające, które jest używane na ziemi (systemy startowe i ratownicze, generatory i systemy 
zasilania)) 
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(opisać dostępne wyposażenie standardowe, zapasowe oraz awaryjne) 
 
 
 
 
(opisać w jaki sposób BSP jest transportowany na ziemi) 

 
 
A.2.6 łącze C2  (kierowanie i kontrola w układzie bezzałogowy statek powietrzny – stacja kierowania) 
 

 
 
 
(opisać z jaką normą system jest zgodny) 

 
 
 
 

 
(przedstawić szczegółowy schemat architektury systemu sterowania zawierający przepływ informacji lub danych oraz 
wydajność podsystemu (wraz z wartościami szybkości transmisji danych i opóźnień – jeśli są znane)) 
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Opisać połączenie BSP ze stacją naziemną oraz wszystkie pozostałe systemy i infrastrukturę naziemną – jeśli mają 
zastosowanie, a w szczególności: 
 
 

 
(jaki zakres będzie wykorzystywany do 
łączności i jak zastosowanie tego 
zakresu jest synchronizowane. Jeśli 
wykorzystanie tego zakresu nie 
wymaga zgody to na podstawie jakich 
regulacji jest używane? Jaka jest 
maksymalna moc nadajników) 

 
 

 
 

 
 
 

(jaki typ przetwarzania sygnału i/lub 
zabezpieczenia (szyfrowania) jest 
stosowany) 

  
 

(jaki jest margines pod względem 
całkowitej przepustowości łącza przy 
maksymalnej przewidywanej 
odległości od stacji naziemnej i w jaki 
sposób został wyznaczony) 
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(czy istnieje wskaźnik siły i jakości 
sygnału dostępny dla pilota? W jaki 
sposób określana jest siła i jakość 
sygnału oraz jakie są wartości progowe 
dla krytycznie słabego sygnału?) 

 
 

 
 
 
 
(czy system używa redundantnego i/lub 
niezależnego połączenia (jeśli tak to 
czym się różni od systemu 
podstawowego). Jakie mogą być 
prawdopodobne przyczyny awarii?) 

 
 

 
 
 
(dla łączy satelitarnych oszacuj 
opóźnienie związane z ich 
wykorzystaniem do komunikowania się 
z BSP i kontrolą ruchu lotniczego) 
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Jakie cechy konstrukcyjne lub procedury są stosowane, aby zapobiec lub ograniczyć skutki utraty łączności w następujących 
przypadkach: 
 
 
 

 
 
(zakłócenie częstotliwości radiowej lub 
inne zakłócenie) 

 
 

 
 

 
(lot poza zasięgiem) 

  
(zakrywanie anteny podczas 
przechylenia w zakręcie i podczas 
dużego nachylenia) 

 
 
 
 

 
 
(utrata funkcjonalności stacji 
naziemnej) 

  
 
 
(utrata funkcjonalności BSP) 
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(tłumienie sygnału na skutek 
warunków atmosferycznych w tym 
opadów deszczu lub śniegu) 

 
A.2.7 łącze C2 – pogorszenie łączności 

 
Opisać funkcję 
systemu w 
przypadku 
pogorszenia 
łączności (łącze C2) 

 

  
(czy dostępny jest status informujący o 
pogorszeniu łączności, a jeśli tak to w 
jakiej formie) 

  
 
(w jaki sposób status pogorszenia 
łączności wyświetlany jest pilotowi) 

  
 
 
(opisać powiązane procedury 
awaryjne) 

  
 
 
 
 

(inne) 
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A.2.8 Utrata połączenia (łącza C2) 

 
 
 

(opisać jakie są warunki wyzwalające utratę połączenia) 
 

 
 
 
(opisać jakie są środki zaradcze w przypadku utraty łączności) 

 
 
 
 

 
(opisać oczywiste i wyraźne, wizualne i dźwiękowe sygnały alarmowe dla pilota w przypadku jakiejkolwiek utraty łączności) 
 
 
 
 
(opisać ustanowioną strategię na wypadek utraty łączności przedstawioną w instrukcji użytkowania, z uwzględnieniem 
awaryjnej możliwości przywrócenia połączenia 
- opisać jak w takim przypadku działa geo-fencing i geo-awareness – jeśli są dostępne) 
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(opisać czy strategia na wypadek utraty łączności obejmuje proces ponownego przechwycenia w celu przywrócenia połączenia 
w rozsądnie krótkim czasie) 

 
 
A.2.9 Funkcje bezpieczeństwa 

 
 

 
 

 
(opis trybów pojedynczej awarii i trybów przywracania działania – jeśli występują) 
 
 
Opis możliwości odzyskiwania awaryjnego w celu zapobiegania zagrożeniom dla osób trzecich. obejmuje: 
 (opis systemu awaryjnego zakończenia 

lotu (FTS), procedury lub funkcji, której 
celem jest natychmiastowe 
zakończenie lotu) 
 

 (opis automatycznego systemu 
odzyskiwania (ARS), który jest 
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uruchamiany przez załogę BSP 
poleceniem lub przez systemy 
pokładowe. Może to obejmować 
automatyczny, wstępnie 
zaprogramowany sposób działania w 
celu dotarcia do określonego  
i niezamieszkanego obszaru 
przymusowego lądowania)  

  
 
 
 
 
 
 
(inne) 

 
 
 

 
(przedstawić zarówno funkcjonalny, jak i faktyczny schemat globalnego systemu BSP z jasnym opisem jego elementów 
składowych oraz tam gdzie mają zastosowanie wskazanie jego szczególnych cech (np. niezależne źródło zasilania, 
redundancja itp.)) 
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Etap # 2 Definiowanie bazowej klasy ryzyka na ziemi GRC (Determination of the Intrinsic 
Ground Risk Class) 
 
Etap 2 szczegółowo został opisany w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems(Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 
2019/945) w 2.3 The ground risk process (Page 42 of 309| Jan 2021). 
 
Etap 2 odnosi się do zdefiniowania ryzyka na ziemi związanego z upadkiem BSP na ziemię w przypadku utraty kontroli nad BSP. 
Przed wybraniem odpowiadającej klasy GRC z tabeli T.2.2 należy określić parametry takie jak: energia zderzenia z ziemią, 
największy wymiar charakterystyczny oraz znać scenariusz operacyjny.  
 

1) W celu wyznaczenia energii kinetycznej zderzenia z ziemią należy wyznaczyć wartość prędkości granicznej 
(maksymalnej osiągalnej w atmosferze ziemskiej). Prędkość graniczna: obliczenie prędkości granicznej ze wzoru lub 
realistyczne oszacowanie prędkości, z jaką statek powietrzny uderzyłby w ziemię: 

 

𝑽 =  
𝟐(𝑴𝑻𝑶𝑴)𝒈

𝛒𝐀𝑪𝒅
 

 
𝑽 =   
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gdzie: MTOM– maksymalna masa startowa BSP, g – przyspieszenie ziemskie, ρ – gęstość powietrza, A – powierzchnia przekroju 
prostopadła do kierunku ruchu, 𝐶  – współczynnik oporu powietrza 
Do wyznaczenia prędkości granicznej można również skorzystać z kalkulatora na stronie: https://www.grc.nasa.gov/WWW/K-
12/airplane/termv.html   
 
 
 
 

2) Energia kinetyczna (energia zderzenia z ziemią przy prędkości V):  
 

 

𝑬𝑲 =
(𝑴𝑻𝑶𝑴)𝑽𝟐

𝟐
 

 
𝑬𝑲 = 

 
 
 

3) Wyznaczenie pozostałych parametrów niezbędnych do odczytania właściwej klasy GRC: 
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TABELA T.2.1 
 

Parametr 
 

 
Wartość 

 
Maksymalny wymiar typowy (np. rozpiętość skrzydeł dla 
płatowca, średnica łopat dla wiropłatów, wymiar maksymalny dla 
wielowirnikowców) 
 

 

 
𝑬𝑲 − maksymalna energia zderzenia z ziemią [kJ] 
 

 

 
MTOM 
 

 

 
TOM 
 

 

 
Operacja VLOS/BVLOS 
 

 

 
Scenariusz operacyjny (w odniesieniu do zaludnienia) 
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PODSUMOWANIE 

 
 
Klasa iGRC 
 

 

 
(W przypadku rozbieżności między maks. wym. 
charakterystycznym, a energią zderzenia z ziemią uzasadnić 
wybór) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Uzupełnionymi w tabeli T.2.1 wartościami należy się następnie posłużyć w celu odczytania klasy GRC z tabeli T.2.2 
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TABELA T.2.2 
Wewnętrzna klasa ryzyka na ziemi 

Maksymalne wymiary 
typowe BSP 
 

1m/ok. 3 stóp 3m/ok. 10 stóp 8m/ok. 25 stóp >8m/ok. 25 stóp 

Oczekiwana typowa 
energia kinetyczna 

< 700 J (ok. 529 stóp lb) < 34 kJ (ok. 25 000 stóp 
lb) 

< 1 084 kJ (ok. 800 000 
stóp lb) 

> 1 084 kJ (ok. 800 000 
stóp lb) 

Scenariusze operacyjne 
 

    

VLOS/BVLOS nad 
kontrolowanym obszarem3 

1 2 3 4 

VLOS nad słabo 
zaludnionym obszarem 

2 
 

3 4 5 

BVLOS nad słabo 
zaludnionym obszarem 

3 4 5 6 

VLOS nad zaludnionym 
obszarem 
 

4 5 6 8 

BVLOS nad zaludnionym 
obszarem 

5 6 8 10 

VLOS nad zgromadzeniami 
osób 
 

7  

 
3kontrolowany obszar powinien obejmować przestrzeń lotu, przestrzeń bezpieczeństwa i bufor ryzyka naziemnego. 
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Etap #3 Określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi – (Final GRC Determination)  
 
Etap 3 szczegółowo został opisany w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems(Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 
2019/945) w Annex B to AMC1 to Article 11 (Page 68 of 309| Jan 2021).  
 
Etap 3 odnosi się do określenia finalnej klasy ryzyka na ziemi. 
 
Jeżeli operator jest w stanie wykazać spełnienie wymagań według kryteriów środków ograniczających ryzyko M1, M2 i M3 to 
wówczas możliwe jest obniżenie klasy ryzyka na ziemi GRC.  
 
M1 – Poziom strategiczny (strategiczne ograniczenia ryzyka na ziemi) – rozwiązania stosowane przed rozpoczęciem operacji. 
Celem jest zredukowanie liczby osób potencjalnie narażonych na ryzyko związane z operacją BSP.  
M2 – Poziom redukcji efektów zderzenia z ziemią (efekty uderzenia w ziemię są ograniczone) – rozwiązania mające na celu 
zmniejszenie dotkliwości awarii prowadzących do kolizji BSP z ziemią,  
M3 – Plan Reagowania Kryzysowego (istnieje plan reagowania kryzysowego (ERP), zatwierdzony przez operatora i skuteczny) 
– (Emergency Response Plan - ERP) – potwierdzenie kompetencji operatora.  
 
Dla powyższych mitygacji operator może wykazać spełnienie ich kryteriów zgodnie z odpowiednim poziomem niezawodności: 
 
niskim- wnioskodawca deklaruje, że osiągnięto wymagany poziom;  
średnim- wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające prawdziwość deklaracji o osiągnięciu wymaganego poziomu; 
wysokim- deklarowany poziom integralności zostaje zatwierdzony przez kompetentną stronę trzecią   
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 w zależności od wymagań, które wnioskodawca jest w stanie spełnić. Poziom odporności oblicza się, łącząc poziom 
integralności (,Integrity’) (tj. zysk bezpieczeństwa wynikający z zastosowania środka łagodzącego) i poziom zapewnienia 
(,Assurance’) (tj. metodę dowodu, że został osiągnięty deklarowany wzrost bezpieczeństwa). 

 
Gdy istnieje więcej niż jedno kryterium, wszystkie z nich muszą zostać spełnione, aby wykazać, że osiągnięto pewien poziom 
solidności. 
 
Zastosowanie odpowiednich środków pozwala obniżyć wartość GRC do wartości najniższej przewidzianej dla danego przedziału 
wymiarowego lub energetycznego (związanego ze spodziewaną energią kinetyczną zderzenia z ziemią). W przypadku, gdy 
wartość finalna GRC przekracza 7 metodyka SORA nie może być stosowana, a operacja powinna zostać zakwalifikowana do 
kategorii certyfikowanej. 
 
Wymagania jakie musi spełnić operator dla poszczególnych mitygacji przedstawiają tabele poniżej: 
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M1 - Strategiczne środki ograniczające ryzyko na ziemi (źródło – opracował Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego) 
 

 Poziom integralności 
Niski Średni Wysoki 

M1 - 
Strategiczne 
środki 
ograniczające 
ryzyko na 
ziemi 

 
Kryterium nr 1 

(definicja bufora 
ryzyka na ziemi) 

 
Bufor ryzyka na ziemi z 
zachowaniem, co najmniej, 
zasady 1:14  lub dla BSP typu 
MR stosując podejście 
metodologii balistycznej 
akceptowalnej przez 
właściwy organ. 

 
Bufor ryzyka na ziemi 
uwzględnia:  
a) mało prawdopodobne, 
pojedyncze przypadki 
nieprawidłowej pracy lub 
awarie (w tym części 
wysokoenergetyczne takie jak 
wirniki i śmigła), które 
prowadziłyby do operacji poza 
przestrzenią operacyjną;  
b) warunki meteorologiczne 
(np. wiatr); 
c) opóźnienia BSP (np. 
opóźnienia, które wpływają na 
punktualne wykonywanie 
zwrotów przez BSP); 
d) zachowanie BSP podczas 
aktywacji technicznego środka 
powstrzymującego; oraz 
e) osiągi BSP. 
 

 
Takie same jak w 
przypadku poziomu 
średniego. 

 
Poziom 

integralności 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 
wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

 
4 Jeżeli BSP ma operować na wysokości 120 m bufor ryzyka na ziemi powinien wynosić, co najmniej 120 m. 
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Kryterium nr 2 

(ocena osób 
zagrożonych) 

 
Wnioskodawca ocenia 
obszar operacyjny za 
pomocą: 
 kontroli na miejscu; lub 
 odpowiednich ocen w 

celu uzasadnienia 
zmniejszenia zagęszczenia 
osób zagrożonych (np. 
obszar mieszkalny w ciągu 
dnia, gdy niektóre osoby 
mogą nie być obecne lub 
strefa przemysłowa nocą z 
tego samego powodu).  

 
Wnioskodawca ocenia obszar 
operacyjny na podstawie 
wiarygodnych danych na temat 
gęstości (np. danych od 
dostawcy usług U-Space), 
istotnych dla proponowanego 
obszaru i czasu operacji, aby 
uzasadnić niższe zagęszczenie 
osób zagrożonych.  
Jeżeli wnioskodawca zgłasza 
zmniejszenie ryzyka ze względu 
na „chronione środowisko 
operacyjne, wtedy: 
a) używa BSP o masie poniżej 
25 kg i wykonuje lot z 
prędkością poniżej 174 węzłów 
(90 m/s); oraz 
b) wykazuje, że, pomimo, iż 
operacja przeprowadzana jest 
w zaludnionym środowisku, to 
można za uzasadnienie przyjąć, 
że większość osób postronnych 
będzie znajdowała się 
wewnątrz budynków. 
 

 
Takie same jak w 
przypadku poziomu 
średniego. 

 
Poziom 

integralności 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 
wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 
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 Poziom zapewnienia 
Niski Średni Wysoki 

M1 - 
Strategiczne 
środki 
ograniczające 
ryzyko na 
ziemi 

 
Kryterium nr 1 

(definicja bufora 
ryzyka na ziemi) 

 
Wnioskodawca deklaruje, że 
osiągnięto wymagany 
poziom integralności. 

 
Wnioskodawca posiada 
dokumenty potwierdzające 
prawdziwość deklaracji o 
osiągnięciu wymaganego 
poziomu integralności. 
Zazwyczaj odbywa się to za 
pomocą testów, analiz, 
symulacji, inspekcji, przeglądu 
projektu lub doświadczenia 
operacyjnego. 
 

 
Deklarowany poziom 
integralności jest 
zatwierdzany przez 
kompetentną stronę 
trzecią. 

 
Poziom 

zapewnienia 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

 
Kryterium nr 2 

(ocena osób 
zagrożonych) 

 
Wnioskodawca deklaruje, że 
osiągnięto wymagany 
poziom integralności. 

 
Dane dotyczące zagęszczenia 
zastosowane w celu 
ograniczenia ryzyka są mapą 
średniego zagęszczenia dla 
dnia/przedziału czasowego 
operacji, które pochodzącą ze 
źródeł statycznych (np. dane 
spisowe dla operacji 
nocnych). 
Ponadto, w przypadku 
operacji zlokalizowanych (np. 
dostawa w obrębie miasta lub 

 
Takie same jak w 
przypadku poziomu 
średniego, jednakże dane 
o zagęszczeniu 
zastosowane w celu 
ograniczenia ryzyka są 
mapą zagęszczenia w 
czasie zbliżonym do 
rzeczywistego z 
dynamicznego 
pozyskiwania (np. dane 
użytkowników usług 
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kontrola infrastruktury), 
wnioskodawca przedkłada 
proponowaną trasę/obszar 
operacji właściwemu 
organowi (np. policji w 
mieście, urzędowi ochrony 
ludności, właścicielowi 
infrastruktury, itp.) w celu 
weryfikacji zgłoszenia o 
zmniejszonej liczbie osób 
zagrożonych. 
 

telefonii komórkowej) i 
mają zastosowanie do 
dnia/przedziału czasowego 
operacji. 

 
Poziom 

zapewnienia 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

 
 
M2 — Skutki dynamiki uderzenia BSP w ziemię zostają zmniejszone. (źródło – opracował Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa 
Cywilnego) 
 

 Poziom integralności 
Niski Średni Wysoki 

 
M2 — Skutki 
dynamiki 
uderzenia BSP w 
ziemię zostają 
zmniejszone 

 
Kryterium nr 1 

(Projekt 
techniczny) 

 
Nie spełnia kryteriów 
poziomu „średniego”. 

 
1. Skutki dynamiki uderzenia i 
zagrożeń występujących po 
zderzeniu zostają znacznie 
zmniejszone, chociaż można 
założyć, że może dojść do 
wypadku śmiertelnego.  

 
Takie same jak w 
przypadku poziomu 
średniego. 
Ponadto:  
a) w stosownych 
przypadkach, aktywacja 
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2. W stosownych przypadkach, 
w sytuacji nieprawidłowego 
działania, awarii lub w 
przypadku łącznego ich 
wystąpienia, co może 
prowadzić do zderzenia, BSP 
zawiera wszystkie elementy 
wymagane do uruchomienia 
środka ograniczającego.  
3. W stosownych przypadkach, 
awaria lub nieprawidłowe 
działanie proponowanego 
środka ograniczającego (np. 
nieumyślne uruchomienie) nie 
wpływa negatywnie na 
bezpieczeństwo operacji. 
 

środka ograniczającego 
jest zautomatyzowana2.  
b) skutki dynamiki 
uderzenia i zagrożeń po 
uderzeniu są 
zredukowane do 
poziomu, w którym 
można zasadnie założyć, 
że nie dojdzie do 
wypadku śmiertelnego. 

 
Poziom 

integralności 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 
wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij 
tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

 
Kryterium nr 2 

(Procedury, jeśli 
dotyczy) 

 

 
Wszelkie urządzenia stosowane w celu zmniejszenia wpływu dynamiki uderzenia BSP 
zostały zainstalowane i były serwisowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

 
Poziom 

integralności 
wraz z 

uzasadnieniem 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 



Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation 
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 846 00 11, 
E-mail: ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 1070046338, REGON: 387193275 
District Court for the Capital City of Warsaw, XIV Economic Division of the National 
Court Register No. 0000862006 
 

 

 
74 | S t r o n a  

zamieszcza 
wnioskujący 

 
 
Kryterium nr 3 
(Szkolenia, jeśli 

dotyczy) 
 

 
Personel odpowiedzialny za instalację i utrzymanie środków proponowanych w celu 
zmniejszenia wpływu dynamiki uderzenia BSP został zidentyfikowany i przeszkolony przez 
wnioskodawcę. 

 
Poziom 

integralności 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
  

 
 Poziom zapewnienia 

Niski Średni Wysoki 
M2 — Skutki 
dynamiki 
uderzenia BSP 
zostają 
zmniejszone 

 
Kryterium nr 1 

(Projekt 
techniczny) 

 
Wnioskodawca oświadcza, 
że osiągnięto wymagany 
poziom integralności. 

 
Wnioskodawca posiada 
dokumenty potwierdzające 
prawdziwość deklaracji, że 
osiągnięto wymagany poziom 
integralności. Zazwyczaj 
odbywa się to za pomocą 
testów, analiz, symulacji, 
inspekcji, przeglądu projektu 
lub doświadczenia 
operacyjnego. Zwykle osiąga się 
to poprzez testowanie lub 
doświadczenie operacyjne.   
 

 
Deklarowany poziom 
integralności jest 
zatwierdzany przez EASA 
zgodnie ze standardem 
uznanym za odpowiedni 
przez EASA i/lub zgodnie 
ze środkami zgodności 
akceptowanym przez 
EASA (w stosownych 
przypadkach). 
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Poziom 

zapewnienia 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 
wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij 
tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

 
Kryterium nr 2 

(Procedury, jeśli 
dotyczy 

 
1. Procedury nie wymagają 
zatwierdzenia w 
odniesieniu do normy lub 
środków 
2. Deklarowana jest 
adekwatność procedur i 
list kontrolnych. 
 

 
1. Procedury są zatwierdzane 
zgodnie z normami uznanymi 
przez właściwy organ i/lub 
zgodnie ze środkami zgodności 
akceptowanym przez ten organ. 
2. Adekwatność procedur jest 
potwierdzana przez:   
a) specjalne badania wykonane 
podczas lotu; lub 
b) symulację, pod warunkiem, 
że właściwość symulacji w 
stosunku do zamierzonego celu 
zostanie udowodniona z 
pozytywnym wynikiem. 
 

 
Takie same jak w 
przypadku poziomu 
średniego. Ponadto:  
a) testy przeprowadzone 
podczas lotu w celu 
potwierdzenia procedur 
obejmują całą obwiednię 
lotu lub okazały się 
ostrożne.                                      
b) procedury, testy 
wykonywane podczas 
lotu oraz symulacje są 
zatwierdzane przez 
właściwą stronę trzecią. 

 
Poziom 

zapewnienia 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 
wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij 
tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

  
Zadeklarowano 
samodzielne prowadzenie 

 
1. Dostępny jest program 
szkolenia. 

 
1. Program szkolenia jest 
zatwierdzany przez 
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Kryterium nr 3 
(Szkolenia, jeśli 

dotyczy) 

szkoleń (dostępne 
dokumenty 
potwierdzające). 

2. Operator BSP zapewnia 
szkolenia teoretyczne i 
praktyczne oparte na 
kompetencjach. 

kompetentną stronę 
trzecią. 
2. Kompetencje załogi są 
weryfikowane przez 
kompetentną stronę 
trzecią. 
 

 
Poziom 

zapewnienia 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 
wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij 
tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

 
 
M3 — ERP (Plan działań w sytuacji awaryjnej) (źródło – opracował Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego) 
 

 Poziom integralności 
Niski Średni Wysoki 

M3 - ERP  
Kryteria 

 
Brak ERP lub ERP nie 
obejmuje elementów 
określonych w celu 
spełnienia „średniego” lub 
„wysokiego” poziomu 
integralności. 

 
ERP:  
a) jest odpowiedni do sytuacji;  
b) ogranicza eskalację skutków; 
c) określa kryteria identyfikacji 
sytuacji nadzwyczajnej;  
d) jest praktyczny w użyciu;  
e) wyraźnie wyznacza obowiązki 
członka (-ów) załogi. 

 
Takie same jak w 
przypadku poziomu 
średniego. Ponadto, w 
przypadku utraty 
kontroli nad operacją, 
wykazano, że ERP 
znacznie zmniejsza liczbę 
osób zagrożonych, mimo 
to można założyć, że 
mogą pojawić się ofiary 
śmiertelne. 
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Poziom 

integralności 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 
wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij 
tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

 
 
 
 
 
 

 Poziom zapewnienia 
Niski Średni Wysoki 

M3 – ERP  
Kryterium nr 1 

(Procedury) 

 
1. Procedury nie wymagają 
zatwierdzenia w 
odniesieniu do normy lub 
środków zgodności 
uznanych przez właściwy 
organ za odpowiednie.  
2. Deklarowana jest 
adekwatność procedur i 
list kontrolnych. 

 
1. ERP został opracowany 
zgodnie z normami uznanymi 
przez właściwy organ i/lub 
zgodnie ze środkami zgodności 
akceptowanych przez tenże 
organ.  
2. ERP jest zatwierdzany za 
pomocą reprezentatywnego 
ćwiczenia symulacyjnego 
zgodnego z programem 
szkoleniowym ERP. 

 
Takie same jak w 
przypadku poziomu 
średniego. Ponadto: 
a) ERP i skuteczność 
planu w odniesieniu do 
ograniczenia liczby osób 
zagrożonych są 
zatwierdzane przez 
właściwą stronę trzecią. 
b) wnioskodawca 
koordynował i uzgadniał 
ERP ze wszystkimi 
stronami trzecimi 
określonymi w planie. 
c) reprezentatywność 
ćwiczenia 
symulacyjnego jest 
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zatwierdzana przez 
właściwą stronę trzecią. 
 

 
Poziom 

zapewnienia 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 
wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij 
tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

 
Kryterium nr 2 

(Szkolenia) 

 
Nie spełnia kryteriów 
poziomu „średniego”. 

 
1. Dostępny jest program 
szkoleniowy ERP.  
2. Tworzy się i aktualizuje rejestr 
szkoleń ERP ukończonych przez 
odpowiedni personel. 

 
Takie same jak w 
przypadku poziomu 
średniego. Ponadto: 
kompetencje 
odpowiedniego 
personelu są 
weryfikowane przez 
właściwą stronę trzecią. 
 

 
Poziom 

zapewnienia 
wraz z 

uzasadnieniem 
zamieszcza 

wnioskujący 
 

Kliknij lub naciśnij tutaj, 
aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 
wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij 
tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 
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TABELA T.3.3 
 

  Poziom solidnośći 
Sekwencja 
środków 

ograniczających 
ryzyko 

Środki ograniczające ryzyko na ziemi Brak/Niski Średni Wysoki 

1 
M1 - Strategiczne środki ograniczające 
dla ryzyka na ziemi 
 

0: Brak 
-1: Niski 

-2 -4 

2 M2 – Skutki uderzenia w ziemię zostają 
zredukowane 

0 -1 -2 

3 
M3 - Istnieje Plan działań w sytuacjach 
awaryjnych (ERP), operator jest 
zweryfikowany i zdolny do działania 

1 0 -1 

 
TABELA T.3.4 

 
Środki ograniczające ryzyko 

Poziom solidności – poziom wynikowy (niski / 
średni / wysoki) – przepisać z tabel dla 

środków ograniczających ryzyko dla M1, M2, 
M3 

Poziom solidności – współczynnik 
końcowej wartości GRC 

M1 
 

  

M2 
 

  

M3 
 

  

WYNIKOWY WSPÓŁCZYNNIK końcowej wartości GRC 
(suma) 
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Korzystając z tabeli T.3.3 oraz wyznaczonych poziomów solidności dla M1, M2 i M3 należy uzupełnić tabelę T.3.4 o wartości 
współczynników korekcji finalnej klasy GRC, a następnie je zsumować.  
 
 

 

Końcowa wartość GRC = 
(klasa GRC + współczynnik korekcji z tabeli T.3.4) 
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Etap #4: Określenie wstępnej klasy ryzyka w ruchu powietrznym (Determination of the 
Initial Air Risk Class - ARC)  
 
Etap 4 szczegółowo został opisany w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems(Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 
2019/945) w 2.4 The air risk process/ 2.4.2 Step #4 - Determination of the initial air risk class (ARC) (Page 46 of 309| Jan 
2021). 
 
Rozróżnione zostały 4 klasy ryzyka kolizji w ruchu powietrznym: 
ARC-a jest ogólnie definiowane jako przestrzeń, w której w zasadzie nie występuje ryzyko kolizji ze statkiem załogowym. Nie 
są konieczne żadne dodatkowe działania w obszarze łagodzenia na poziomie taktycznym. ARC-b, ARC-c oraz ARC-d są 
generalnie definiowane jako przestrzenie, w których występuje podwyższone ryzyko kolizji pomiędzy BSP, a statkiem 
załogowym. 
 
 
Ważne: jeśli podczas misji występuje więcej niż jedna klasa przestrzeni powietrznej, należy wziąć pod uwagę wszystkie z 
nich. 
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1) Do określenia wstępnej wartości klasy ARC do dalszej analizy potrzebne są następujące cechy profilu misji na podstawie 
koncepcji operacyjnej ConOps: 
 
TABELA T.4.1 

Cechy profilu misji 
 

Wartość 

Planowana wysokość lotu tj. wysokość przestrzeni 
lotu 
(wpisać wartość ft AGL) 
 

 

Wysokość przestrzeni bezpieczeństwa 
(znajdująca się nad wysokością przestrzeni lotu) 
 

 

Klasa przestrzeni powietrznej 
(wpisać rodzaj/klasę przestrzeni powietrznej: G, C, D, 
atypical, itp.) 
 

 

Strefa lotnicza/ geograficzna – jeśli dotyczy 
 
 

 

Obecność portu lotniczego lub lotniska w okolicy 
(wpisać brak lub rodzaj lotniska – kontrolowane 
(CTR/MCTR)/ niekontrolowane/wojskowe/lądowiska/ 
Lotniska i lądowiska śmigłowcowe) 
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Gęstość zaludnienia  
(wpisać URBAN – dla obszarów miejskich lub RURAL – 
dla pozostałych obszarów) 
 

 

 
 
 
 
 
 

2) Po zdefiniowaniu cech profilu misji posługując się poniższą tabelą należy wybrać właściwą dla swojej operacji klasę ARC, 
AEC i wskaźnik zagęszczenia. 
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TABELA T.4.2 
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Ważne: jeśli podczas misji występuje więcej niż jedna klasa przestrzeni powietrznej, należy wziąć pod uwagę wszystkie z 
nich.  
 
Wówczas należy całą operację podzielić na kolejne fazy i dla każdej z nich osobno wyznaczyć ARC i AEC. 
 
Dla operacji w jednej klasie przestrzeni powietrznej: 
 
TABELA T.4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wstępna Klasa ARC = 
(wpisać właściwą wartość z kolumny 

Initial ARC) 

 
 

 

Klasa AEC = 
(wpisać odpowiadającą wartość kolumny 

AEC)   
 

 
 

 

Wskaźnik zagęszczenia = 
(wpisać odpowiadającą wartość kolumny 

density rating) 
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Dla operacji w kilku klasach przestrzeni powietrznej:  
 

 
 
 
 

FAZA 1 
 

Wstępna Klasa ARC = 
(wpisać właściwą wartość z kolumny 

Initial ARC) 

 
 

 

 Klasa AEC = 
(wpisać odpowiadającą wartość kolumny 

AEC)   
 

 
 

 

Wskaźnik zagęszczenia = 
(wpisać odpowiadającą wartość kolumny 

density rating) 

 
 

FAZA 2 
 

Wstępna Klasa ARC = 
(wpisać właściwą wartość z kolumny 

Initial ARC) 

 
 

 

Klasa AEC = 
(wpisać odpowiadającą wartość kolumny 

AEC)   
 

 
 

 

Wskaźnik zagęszczenia = 
(wpisać odpowiadającą wartość kolumny 

density rating) 

 
 

FAZA ..n 
 

Wstępna Klasa ARC = 
(wpisać właściwą wartość z kolumny 

Initial ARC) 

 
 

 

Klasa AEC = 
(wpisać odpowiadającą wartość kolumny 

AEC)   
 

  

Wskaźnik zagęszczenia = 
(wpisać odpowiadającą wartość kolumny 

density rating) 
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Etap #5: Zastosowanie środków łagodzących ryzyko na poziomie strategicznym. Definicja 
ryzyka końcowego ARC (krok opcjonalny)/Application of Strategic Mitigations to 
determine Residual ARC 
 
Etap 5 szczegółowo został opisany w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 
2019/945) w Annex C to AMC1 to Article 11 (Page 75 of 309| Jan 2021).  
 
Rzeczywiste ryzyko kolizji z załogowym statkiem powietrznym może być różne. Powyższy krok należy stosować wówczas, gdy 
oszacowane ryzyko w Step#5 jest uznane za zbyt wysokie. Jeżeli zaś wnioskodawca uzna, że klasa ARC jest odpowiednia dla 
warunków operacyjnych wówczas można pominąć etap łagodzenia ryzyka (Step#5), a wstępna klasa ARC staje się klasą 
końcową ‘residual ARC’ – w takim przypadku można od razu przejść do etapu 6. 
 
W ramach łagodzenia na poziomie strategicznym realizowane procedury i ograniczenia mają na celu zredukowanie 
prawdopodobieństwa potencjalnej kolizji jeszcze przed startem. SORA dostarcza dwustopniową metodę redukowania klasy 
ryzyka kolizji w ruchu powietrznym ARC poprzez łagodzenie operacyjne. Pierwszym krokiem jest określenie wskaźnika 
intensywności ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej (Airspace Encounter Category - AEC). Drugi krok polega na 
zmniejszeniu początkowego ryzyka poprzez dostarczenie dowodów wskazujących (o ile są dostępne), że operacja jest bardziej 
adekwatna dla innej przestrzeni powietrznej z niższą klasą ryzyka ARC. Obniżenie na tej podstawie klasy ryzyka wymaga zgody 
odpowiedniego nadzoru. 
 
Tabela prezentuje potencjał/możliwości obniżenia klasy ryzyka. Annex C to AMC1 to Article 11 (Page 81 of 309| Jan 2021).  
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TABELA T.5.1 
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TABELA T.5.2 
 

W tych kolumnach wpisać wartości wyznaczone w etapie 4 (Etap#4) 
 

Klasa AEC 
 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

Wstępna 
wartość ARC 

Wnioskowany 
wskaźnik 

zagęszczenia, 
który 

operator chce 
osiągnąć (w 
zakresie na 
jaki pozwala  
tabela T.5.1) 

Końcowa wartość ARC 
z tabeli T.5.1 

   
 
 

  

 
 
 
W celu poprawnego wypełnienia poniższej tabelki należy skorzystać z Annex C to AMC1 to Article 11 (Page 79 of 309| Jan 
2021).  
 
W ramach etapu 5 operator ma możliwość skorzystania z jednej bądź wielu zdefiniowanych mitygacji. Zastosowanie już 
jednej z nich oraz faktyczne uzasadnienie i wykazanie jej słuszności umożliwia obniżenie ARC maksymalnie  o jedną klasę. 
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TABELA T.5.3 
Strategiczne środki ograniczające ryzyko w 

przestrzeni powietrznej 
Uzupełnić wpisując 

tak lub nie 
Uzupełnić uzasadnienie 

C.5.1  
Strategiczne 
ograniczenia 
operacyjne 

C.5.1.1.  Środki 
ograniczające ryzyko 
według ograniczenia 
zasięgu obszaru 
geograficznego, na jakim 
odbywa się operacja 

 

 

C.5.1.2  Środki 
ograniczające ryzyko 
według ograniczeń rozkładu 
przedziału czasowego (np. 
lot w nocy) 

 

 

C.5.1.3  Środki 
ograniczające ryzyko 
według ograniczenia czasu 
trwania (czas narażenia) 

 

 

C.5.2 
Strategiczne 
środki 
ograniczające 
ryzyko według 
wspólnych  
struktur i 
zasad 

C.5.2.1  Środki 
ograniczające ryzyko 
według wspólnych zasad 
lotu 

 

 

C.5.2.2.  Środki 
ograniczające ryzyko 
według wspólnych struktur 
przestrzeni powietrznej 
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Uzupełnić końcowe ARC = 

 
 

 
 
 
Dodatkowo w przypadku AEC = 7, 8, 9 i 10 i operacji typu VLL można uzyskać obniżenie ARC o jeden poziom po spełnieniu 
następujących warunków (Page 86 of 309| Jan 2021): 
 

WYMAGANIA: SPEŁNIENIE WYMAGAŃ: (TAK/NIE) 
Wyposażeniu BSP w Elektroniczny system współpracujący               
(system) oraz światła antykolizyjne 

 

 Wdrożona procedura weryfikująca obecność innego ruchu w 
czasie operacji BSP  

 

 Procedura inforumująca o innych użytkownikach przestrzeni 
powietrznej, w której operuje BSP  

 

 Zgoda na operowanie w danej przestrzeni uzyskana od 
zarządzającego daną strefą 

 

 Zgodność z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi 
operacji BSP w VLL  

 

 Struktura przestrzeni powietrznej w VLL sprzyjająca 
utrzymaniu separacji pomiędzy różnymi BSP  

 

 Separacja zapewniona odpowiednimi procedurami 
zapewniona dla całej przestrzeni VLL  

 

 Bezpośredni kontakt operatora BSP z kontrolerem ruchu 
lotniczego lub FIS 
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Etap #6: Definicja wymagań w zakresie łagodzenia ARC na poziomie taktycznym oraz 
poziomów solidności (Robustness Levels)/Tactical Mitigation Performance Requirement - 
TMPR to comply with the residual ARC requirement/  
 
 
Etap 6 szczegółowo został opisany w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 
2019/945) w Annex D to AMC1 to Article 11 (Page 88 of 309| Jan 2021).  
 

 

 Operacje VLOS: VLOS jest traktowany za dopuszczalny taktyczny środek ograniczający ryzyko w przestrzeni 
powietrznej dla wszystkich poziomów ARC. VLOS spełnia wymagania „see and avoid”. Natomiast wnioskodawca 
powinien posiadać udokumentowane procedury postępowania w przypadku unikania konfliktów z innymi 
użytkownikami przestrzeni powietrznej oraz jeśli pilot BSP korzysta z pomocy obserwatora, należy opisać używaną 
frazeologię. 
 

 W przypadku ARC-a nie istnieją wymagania dotyczące spełnienia taktycznych środków ograniczających ryzyko. 
 

 
W przypadku operacji typu VLOS oraz EVLOS etap 6 należy pominąć pod warunkiem, że: 

 operator dysponuje udokumentowaną procedurą wyjaśniającą metody stosowane w celu unikania kolizji, 
 dla operacji typu EVLOS uzgodniona jest frazeologia jaką będą posługiwać się pilot i obserwator, 
 dla operacji typu EVLOS komunikacja między pilotem, a obserwatorem będzie utrzymana 
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W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia kolizji w powietrzu z innymi statkami powietrznymi możliwe jest zastosowanie 
taktycznych środków ograniczających to ryzyko. Etap 6 definiuje cele jakie należy osiągnąć na różnych poziomach solidności, 
aby potencjalne spotkanie w powietrzu nie zakończyło się zderzeniem.  
 
Tabela T.6.2 przedstawia wymagany poziom TPMR w zależności od otrzymanego końcowego poziomu klasy ryzyka ARC. (2.4.4.2 
Operations under a DAA system — TMPR, Page 49 of 309| Jan 2021) 
 
 
 
 
TABELA T.6.2 
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TMPR = 
(na podstawie końcowej wartości ARC odczytać z tabeli T.6.2 wartość 

TMPR 

 
 

 
 

TMPR level of robustness = 
(na podstawie końcowej wartości ARC odczytać z tabeli T.6.2 wartość 

TMPR level of robustness)  

 
 

 
Poniżej przedstawione są kryteria jakościowe, dotyczące metody łagodzenia ryzyka na poziomie taktycznym stosowane wobec 
ryzyka końcowego ARC otrzymanego w etapie 5, dla poszczególnych funkcji i poziomów TPMR. Kryteria te są podzielone na 5 
podfunkcji składających się na system DAA: wykrycie, podjęcie decyzji, wydanie komendy, wykonanie, kontrola efektów 
(Detect, Decide, Command, Execute and Feedback Loop).  
 
Kryteria TMPR dotyczą systemu wykorzystywanego do wykrywania ruchu lotnictwa załogowego. 
 
 
W celu poprawnego wypełnienia poniższej tabelki należy skorzystać z Annex D to AMC1 to Article 11, D.5.3.2 TMPR 
qualitative criterion table (Page 90 of 309| Jan 2021).  
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Funkcjonalność 

 
Poziom TMPR 

 
VLOS Arc-a Arc-b Arc-c 

 
Wykrycie¹ 

 
Brak 

wymogu 

 
Brak 

wymogu 

 
Oczekuje się, że plan DAA 
wnioskodawcy umożliwi operatorowi 
wykrycie około 50% wszystkich 
statków powietrznych w przestrzeni 
wykrywania². Jest to wymaganie 
dotyczące skuteczności w przy 
założeniu braku usterek i awarii. 
Jest wymagane, aby wnioskodawca 
wiedział o  większości załogowych 
statków powietrznych operujących w 
obszarze, w którym operator 
zamierza latać, opierając się na co 
najmniej jednym z poniższych: 
 
• Korzystanie z aplikacji on-line do 
śledzenia statków powietrznych w 
czasie rzeczywistym 
• Korzystanie z urządzeń typu ADS-B 
/UAT/FLARM³/Pilot Aware 

 
Oczekuje się, że plan DAA 
wnioskodawcy umożliwi operatorowi 
wykrycie około 90% wszystkich 
statków powietrznych w przestrzeni 
wykrywania². Aby to osiągnąć, 
wnioskodawca będzie musiał polegać 
na jednym lub kombinacji 
następujących systemów lub usług: 
 
• naziemny system DAA/RADAR 
• FLARM ³′⁶ 
• Świadomość pilota ³′⁶ 
• Wejście ADS-B In/UAT In Receiver⁶ 
• Usługi separacji ATC⁷ 
• Usługa nadzoru UTM/U-space⁴ 
• Wczesne wykrywanie UTM/U-space 
oraz Resolution Service⁴ 
• Aktywna komunikacja z ATC i innymi 
użytkownikami przestrzeni 
powietrznej⁵ 
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• Wykorzystanie dynamicznego 
geofencingu UTM/U-space⁴ 
• Monitorowanie lotniczej łączności 
radiowej (np. użycie skanera) 

Operator zapewnia ocenę 
skuteczności wybranych 
narzędzi/metod wykrywania. 
 

¹Szczegóły dla tego zagadnienia wyjaśnione są w Załączniku G do AMC. Wykrycie ruchu powinno być precyzyjne, aby 
manewr unikania był skuteczny. 
 
²Przestrzeń wykrywania to obszar przestrzeni powietrznej (czasowy lub przestrzenny), niezbędnej, aby uniknąć kolizji 
(i w razie potrzeby zachować dobrą widoczność) z załogowym statkiem powietrznym. Granice przestrzeni wykrywania 
można interpretować jako ostatni punkt, w którym załogowy statek powietrzny musi zostać wykryty, aby system DAA 
był w stanie wykonywać wszystkie funkcjonalności DAA. Przestrzeń wykrywania nie jest powiązana z czujnikami typu 
‘Field of View/Field of Regard’. Wielkość zasięgu wykrywania zależy od prędkości zbliżającego się statku 
powietrznego, który z racjonalnego punktu widzenia może zostać napotkany oraz wymaganego czasu, w którym pilot 
wyda komendę nakazującą wykonanie manewru unikania, a także czasu wymaganego przez system na reakcję oraz 
zdolności manewrowych i osiągów statku powietrznego. Przestrzeń wykrywania jest proporcjonalnie większa niż próg 
alarmowania. 
 
³FLARM i PilotAware są komercyjnymi produktami dostępnymi na rynku (znakami towarowymi). Wymienione są tylko 
jako przykładowe technologie. Odniesienia do tych produktów nie oznaczają poparcia organu udzielającego 
homologacji dla ich stosowania. Mogą być również używane inne produkty oferujące podobne funkcje. 
 
⁴Odnosi się one do możliwych przyszłych zastosowań zautomatyzowanych systemów zarządzania ruchem dla 
bezzałogowych statków powietrznych w środowisku UTM/U-space. Tego typu aplikacje mogą nie być obecnie 
dostępne. 
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⁶Dobór systemów wspomagających elektroniczne wykrywanie ruchu powinien być dokonany z uwzględnieniem 
przeciętnego wyposażenia większości statków powietrznych operujących w tym rejonie. Na przykład: na obszarach, 
na których operuje wiele szybowców, należy rozważyć użycie FLARM lub podobnych systemów, podczas gdy w 
przypadku operacji w sąsiedztwie statków powietrznych eksploatowanych w celach komercyjnych, prawdopodobnie 
bardziej odpowiednie jest ADS-B IN. Odnosi się to również do możliwych przyszłych zastosowań zautomatyzowanych 
systemów zarządzania ruchem dla bezzałogowych statków powietrznych w środowisku UTM/U-space. Te aplikacje 
mogą nie istnieć jako takie dzisiaj. Usługi takie mogą być świadczone w ramach abonamentu. 
 
⁷Dobór systemów wspomagających elektroniczne wykrywanie ruchu powinien być dokonany z uwzględnieniem 
przeciętnego wyposażenia większości statków powietrznych operujących w tym rejonie. 
 

 
 
 
 
Funkcjonalność 

 
Poziom TMPR 

 
 

VLOS 
 

Arc-a 
 

Arc-b 
 

 
Arc-c 

 
Podjęcie 
decyzji 

 
Brak 

wymogu 

 
Brak 

wymogu 

 
Operator bezzałogowego statku 
powietrznego powinien posiadać 
udokumentowany plan na 
okoliczność wykrycia kolizyjnego 

 
Wszystkie wymagania dla ARC-b oraz 
dodatkowo: 
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ruchu, w którym wyjaśnia jakie 
narzędzia lub metody będą 
stosowane do wykrywania i jakie 
kryteria będą stosowane przy 
podejmowaniu decyzji o unikaniu 
napotkanych statków powietrznych. 
W przypadku, gdy pilot polega na 
wykrywaniu przez osoby trzecie, 
należy również opisać użycie 
frazeologii używanej do komunikacji. 
Przykłady: 
• Operator zainicjuje szybkie 
zniżanie, jeśli zauważony statek 
powietrzny przekraczający granicę 
progu alarmowania i leci na 
wysokości mniejszej niż 1000 stóp. 
• Obserwator monitorujący ruch 
używa wyrażenia: 
„ZNIŻAJ!, ZNIŻAJ!, ZNIŻAJ!” 
 

1. Operator zapewnia ocenę 
czynników interakcji 
człowiek/maszyna, które mogą 
wpływać na zdolność pilota do 
podejmowania właściwej decyzji we 
właściwym czasie. 
 
2. Operator bezzałogowego statku 
powietrznego zapewnia ocenę 
skuteczności narzędzi i metod 
wykorzystywanych do wykrywania i 
unikania ruchu we właściwym czasie.  
W tym kontekście właściwy czas jest 
definiowany jako taki, który umożliwi 
pilotowi podjęcia decyzji w ciągu 5 
sekund po spostrzeżeniu 
nadlatującego statku powietrznego. 
Operator BSP zapewnia ocenę 
awaryjności lub dostępności 
dowolnego narzędzia lub usługi, z 
której zamierza korzystać. 
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Funkcjonalność 

 
Poziom TMPR 

 
 

VLOS 
 

Arc-a 
 

Arc-b 
 

 
Arc-c 

 
Wydanie 
komendy 

 
Brak 

wymogu 

 
Brak 

wymogu 

 
Opóźnienie wydania komendy 
(opóźnienie działania ‘C2 link’), czyli 
czas pomiędzy wydaniem komendy 
przez pilota, a wykonaniem komendy 
przez BSP nie powinien przekraczać 5 
sekund. 

 
Opóźnienie wydania komendy 
(opóźnienie działania ‘C2 link’), czyli 
czas pomiędzy wydaniem komendy 
przez pilota, a wykonaniem komendy 
przez BSP nie powinien przekraczać 3 
sekund. 
 

 
 
 
Funkcjonalność 

 
Poziom TMPR 

 
 

VLOS 
 

Arc-a 
 

Arc-b 
 

 
Arc-c 

 
Wykonanie 

 
Brak 

wymogu 

 
Brak 

wymogu 

 
Zniżanie bezzałogowego statku 
powietrznego na wysokość nie 

 
Procedura unikania może polegać na 
wykonaniu manewrów unikania w 
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wyższą niż najbliższe drzewa, 
budynki lub infrastruktura lub ≤ 60 ft 
AGL uważa się za wystarczające. 
BSP powinien być w stanie obniżyć 
lot ze swojej wysokości operacyjnej 
na „wysokość bezpieczną” w czasie 
poniżej jednej minuty.  
 

pionie lub poziomie i powinna być 
zdefiniowana w standardowych 
procedurach operacyjnych. Jeżeli 
stosuje się wykonywanie manewrów 
w poziomie  należy wykazać, że BSP 
ma odpowiednie osiągi, takie jak 
prędkość lotu, przyspieszenie, 
prędkość wznoszenia/opadania i 
prędkość kątowa. Poniżej sugerowane 
minimalne wymagania osiągowe:¹⁰ 
 
• Prędkość lotu: ≥ 50 węzłów 
• Prędkość wznoszenia/zniżania: ≥ 
500 stóp/min 
• Prędkość kątowa: ≥ 3 stopnie na 
sekundę 
 

 
¹⁰Low End Performance Representative (LEPR) wymagania osiągowe dla RTCA SC-228 Study 5 
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Funkcjonalność 

 
Poziom TMPR 

 
 

VLOS 
 

Arc-a 
 

Arc-b 
 

 
Arc-c 

 
Kontrola 
efektów 

 
Brak 

wymogu 

 
Brak 

wymogu 

 
Gdy wykrywanie ruchu wspierane 
jest przez środki elektroniczne, 
informacje o nim przekazywane są z 
opóźnieniem i aktualizacją pozycji, 
prędkości, wysokości i trajektorii lotu 
wspierając kryteria podejmowania 
decyzji.  
Dla założonego progu 3 NM, 5 
sekundowa szybkość aktualizacji i 10 
sekundowe opóźnienie są uważane 
za odpowiednie. 

 
Informacje o ruchu przekazywane są 
do pilota z opóźnieniem i szybkością 
aktualizacji, które wspierają kryteria 
podjęcia decyzji. Wnioskodawca 
przedstawia ocenę narastających 
wskaźników zbliżania (biorąc pod 
uwagę ruch, który z racjonalnego 
punktu widzenia może zostać 
napotkany w danym obszarze), 
szybkość aktualizacji informacji o 
ruchu oraz opóźnienie jej przesyłu, 
opóźnienie wydania komendy 
(opóźnienie działania ‘C2 link’) oraz 
zdolności manewrowych i osiągowych 
BSP i na podstawie tych danych 
odpowiednio wyznacza progi 
wykrywania. 
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 Poniżej sugerowane są minimalne 
kryteria: 
• Szybkość aktualizacji danych 
wektorowych intruza i własnych: 
≤ 3 sekundy. 
 

 
Przypisanie solidności TMPR 

Wypełnić wyłącznie w przypadku lotów typu BVLOS 

Poziom 
integralności (Level 
of integrity) 
 

 
 

 

 
 

Uzupełnić korzystając z tabelki w Załączniku D  Page 94 
of 309| Jan 2021 określony poziom (TMPR: 
low/medium/high)   

Uzasadnić spełnienie wymagań systemu wskazanego w 
protokole DAA według kryteriów właściwych dla wskazanego 
poziomu integralności TMPR. 

Poziom pewności 
(Level of assurance) 
 

 

 

Uzupełnić korzystając z tabelki w Załączniku D  Page 94 
of 309| Jan 2021 określony poziom (TMPR: 
none/low/medium/high)   

 
Uzasadnić spełnienie wymagań systemu wskazanego w 
protokole DAA według kryteriów właściwych dla wskazanego 
poziomu solidności TMPR. 
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Etap #7 Przyporządkowanie poziomów solidności/Final Specific Assurance and Integrity 
Levels - SAIL/  
 
Etap 7 szczegółowo został opisany w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems(Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 
2019/945) w 2.5 Final assignment of specific assurance and integrity level (SAIL) and OSO, 2.5.1 Step #7 SAIL determination 
(Page 51 of 309| Jan 2021).  
 
Parametr SAIL konsoliduje ryzyko GRC z ryzykiem ARC i pozwala zdefiniować wymagania wobec operacji. SAIL jest miarą 
poziomu kontroli nad bezpieczeństwem misji. SAIL stanowi wymagania wobec określonej koncepcji operacji. SAIL reprezentuje 
poziom zaufania w zakresie kontroli operacji.  
 
SAIL nie jest miarą ilościową, odnosi się do:  

 OSO – celów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym, 
 Opisu czynności, które mogłyby wesprzeć osiągnięcie tych celów,  
 Dowodów wskazujących na osiągnięcie tych celów. 
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TABELA T.7.1 

 
 

Bazując na obliczonej klasie ryzyka GRC (final GRC – etap 3) oraz końcowym ARC (residual ARC – etap 5) , należy wpisać 
otrzymany poziom SAIL: 

 
 

SAIL = 
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Etap # 8 Identyfikacja celów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym/Operational Safety 
Objectives – OSO/  
 
Etap 8 szczegółowo został opisany w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems(Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 
2019/945) w 2.5.2 Step #8 — Identification of the operational safety objectives (OSOs), Page 51 of 309| Jan 2021.  
 
Etap ten wykorzystuje SAIL do oceny celów bezpieczeństwa operacyjnego OSO (Operational Safety Objectives) oraz do 
określenia ich solidności (robustness).  
 
Określenie poziomu OSO jest jakościowe, 4-stopniowe.  
 
Są to następujące poziomy:  
O (optional) - zastosowanie określonej bariery jest opcjonalne i niewymagane,  
L (Low robustness) - zastosowanie określonej bariery jest rekomendowane z niską solidnością,  
M (Medium robustness) - zastosowanie określonej bariery jest rekomendowane ze średnią solidnością,  
H (high robustness) - zastosowanie określonej bariery jest rekomendowane z wysoką solidnością.  
 
Poszczególne OSO są pogrupowane według zagrożeń. Proponowane OSO są historycznie udokumentowane jako skuteczne 
metody łagodzenia zagrożeń generowanych przez BSP.  
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TABELA T.8.1 

 
OSO 
(zgodnie z 
załącznikiem 
E) 

 SAIL 
 

I II III IV V VI 

 Problem techniczny z BSP       
OSO#01 Należy upewnić się, że operator SBSP jest 

kompetentny i sprawdzony 
O L M H H H 

OSO#02 BSP jest wyprodukowany przez 
kompetentny i sprawdzony podmiot 

O O L M H H 

OSO#03 Obsługa techniczna BSP jest wykonywana 
przez kompetentny i sprawdzony podmiot 

L L M M H H 

OSO#04 BSP został opracowany według 
standardów projektowych uznawanych 
przez właściwy organ 

O O L L M H 

OSO#05 BSP został zaprojektowany z 
uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i 
niezawodności systemu 

O O L M H H 

OSO#06 Jakość łącza C3 jest odpowiednia dla 
operacji 

O L L M H H 

OSO#07 Kontrola BSP (kontrola produktu) w celu 
zapewnienia spójności z ConOps 

L L M M H H 

OSO#08 Procedury operacyjne są definiowane, 
zatwierdzone i przestrzegane 

L M H H H H 

OSO#09 Załoga została przeszkolona i jest zdolna 
do kontrolowania sytuacji anormalnych 

L L M M H H 

OSO#010 Bezpieczne odzyskiwanie po problemie 
technicznym 

L L M M H H 
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 Pogorszenie działania systemów 
zewnętrznych wspierających operacje 

BSP 

      

OSO#11 Istnieją procedury postępowania w 
przypadku pogorszenia działania 
systemów zewnętrznych wspierających 
operacje BSP 

L M H H H H 

OSO#12 BSP został zaprojektowany tak, aby 
poradzić sobie z pogorszeniem działania 
systemów zewnętrznych wspierających 
operacje BSP 

L L M M H H 

OSO#13 Służby zewnętrzne wspierające operacje 
BSP są odpowiednie do operacji 

L L M H H H 

 Błąd ludzki       
OSO#14 Procedury operacyjne zostały 

zdefiniowane, zatwierdzone i są 
przestrzegane 

L M H H H H 

OSO#15 Załoga została przeszkolona i jest zdolna 
do kontrolowania sytuacji anormalnych 

L L M M H H 

OSO#16 Koordynacja załogi wieloosobowej L L M M H H 
OSO#17 Załoga jest zdolna do działania L L M M H H 
OSO#18 Automatyczna ochrona obwiedni lotu 

przed błędem ludzkim 
O O L M H H 

OSO#19 Bezpieczne odzyskanie kontroli po błędzie 
ludzkim 

O O L M M H 

OSO#20 Przeprowadzono ocenę czynników 
ludzkich, a interfejs człowiek - maszyna 
(HMI) uznano za odpowiedni dla misji 

O L L M M H 

 Niekorzystne warunki operacji       
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OSO#21 Procedury operacyjne zostały 
zdefiniowane, zatwierdzone i są 
przestrzegane 

L M H H H H 

OSO#22 Załoga została przeszkolona w zakresie 
identyfikowania krytycznych warunków 
środowiskowych i ich unikania 

L L M M M H 

OSO#23 Warunki środowiskowe dla bezpiecznej 
operacji zostały określone i są 
przestrzegane 

L L M M H H 

OSO#24 BSP został zaprojektowany i 
zakwalifikowany do eksploatacji w 
niekorzystnych warunków 
środowiskowych 

O O M H H H 

  
 
W celu poprawnego wypełnienia poniższych tabel należy skorzystać z Annex E to AMC1 to Article 11Annex E to AMC1 to 
Article 11 (Page 95 of 309| Jan 2021). 
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Wymagania OSO dla SAIL = I  
(źródło – opracował Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego) 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
OSO nr 01 Należy 
upewnić się, że 
operator BSP jest 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
OSO nr 01 Należy 
upewnić się, że 
operator BSP jest 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

 
PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 

Opcjonalny Uzupełnia operator 
 
OSO nr 02 - BSP 
zaprojektowany i 
wyprodukowany 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 
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przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot 
 
PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 

Opcjonalny Uzupełnia operator 
 
OSO nr 02 - BSP 
zaprojektowany i 
wyprodukowany 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

 
PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 

Niski Uzupełnia operator 
 
OSO nr 03 - 
Obsługa 
techniczna BSP 
wykonywana 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot (np. 

 
Kryteria 

 
1. Instrukcje obsługi technicznej BSP są 

zdefiniowane i w stosownych przypadkach obejmują 
instrukcje i wymagania projektantów BSP.  

2. Personel wykonujący obsługę techniczną jest 
kompetentny i otrzymał upoważnienie do 
przeprowadzania obsługi technicznej BSP. 

3. Personel zapewniający obsługę techniczną 
korzysta z instrukcji obsługi technicznej BSP podczas 
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normy 
branżowe) 

przeprowadzania zabiegów związanych z obsługą 
techniczną. 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 03 - 
Obsługa 
techniczna BSP 
wykonywana 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot (np. 
normy 
branżowe) 

 
Kryteria nr 

1 
(Procedura) 

 
(a) Instrukcje obsługi technicznej są udokumentowane.  
(b) Przeprowadzona obsługa techniczna BSP jest 
rejestrowana w systemie dziennika obsługi technicznej 
1/2. 
(c) Ustanawia się i aktualizuje wykaz personelu obsługi 
technicznej upoważnionego do przeprowadzania obsługi 
technicznej. 
 

 

 
Komentarze 

 

1Celem jest zarejestrowanie całej procedury obsługi 
technicznej statku powietrznego i przyczyn jej 
wykonania (usunięcie wad lub usterek, modyfikacje, 
planowa obsługa techniczna, itp.) 
2Organ zatwierdzający lub upoważniony przedstawiciel 
mogą zażądać przedłożenia dziennika obsługi 
technicznej do kontroli/audytu 
 

 

 
Kryterium 

nr 2 
(Szkolenia) 

 
Rejestr wszystkich odpowiednich kwalifikacji, 
doświadczenia i/lub szkoleń ukończonych przez personel 
obsługi technicznej został stworzony i jest 
aktualizowany. 
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PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
OSO nr 04 - BSP 
opracowano 
zgodnie z 
uznanymi 
standardami 
projektowania 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
OSO nr 04 - BSP 
opracowano 
zgodnie z 
uznanymi 
standardami 
projektowania 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

 
PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 

Opcjonalny Uzupełnia operator 
 
OSO nr 05 - BSP 
został 
zaprojektowany 
z 
uwzględnieniem 
kwestii 
bezpieczeństwa 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 
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i niezawodności 
systemu 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
OSO nr 05 - BSP 
został 
zaprojektowany 
z 
uwzględnieniem 
bezpieczeństwa 
i niezawodności 
systemu 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

 
PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 

Opcjonalny Uzupełnia operator 
 
OSO nr 06 - 
Charakterystyka 
łącza C3 (np. 
skuteczność, 
wykorzystanie 
widma) jest 
odpowiednia 
dla operacji 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 
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PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
OSO nr 06 - 
Charakterystyka 
łącza C3 (np. 
jakość, 
wykorzystanie 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 07 
Kontrola BSP 
(kontrola 
produktu) w 
celu 
zapewnienia 
zgodności z 
ConOps 
 

 
Kryteria 

 
Załoga zapewnia, że BSP jest w stanie zapewniającym 
bezpieczną eksploatację i jest zgodny z zatwierdzonym 
ConOps.1 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 07 
Kontrola BSP 
(kontrola 
produktu) w 
celu 
zapewnienia 

 
Kryterium nr 
1 
(Procedury) 

 
Kontrola produktu jest udokumentowana i uwzględnia 
zalecenia producentów, jeśli są dostępne. 
 

 

 
Kryterium nr 
2  

 
Załoga jest przeszkolona do przeprowadzania kontroli 
produktu, a szkolenie zostało zadeklarowane, jako 
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zgodności z 
ConOps 

(Szkolenia) przeprowadzone samodzielnie (z dostępnymi 
dokumentami potwierdzającymi). 
 

 
PROCEDURY OPERACYJNE Poziom integralności 

Niski Uzupełnia operator 
 
OSO, nr 08, 
OSO nr 11, 
OSO nr 14 and 
OSO nr 21 

 
Kryterium nr 1 
(Procedura 
definicji) 

 
(a) Procedury operacyjne1 odpowiednie dla 
proponowanej operacji zostały określone i obejmują, co 
najmniej następujące elementy:  
(1) planowanie lotu;  
(2) inspekcje przed lotem i po locie;  
(3) procedury oceny warunków środowiskowych przed 
misją i podczas misji (tj. ocena w czasie rzeczywistym);  
(4) procedury postępowania w przypadku 
niespodziewanych niekorzystnych warunków 
eksploatacji (np. w przypadku oblodzenia BSP podczas 
operacji niezatwierdzonej do takich warunków lotu)   
5) normalne procedury;  
6) procedury bezpieczeństwa (sytuacje odbiegające od 
normy, w tym w przypadku gdy pilot BSP ma przesłanki, 
by sądzić, że BSP może przekroczyć granice przestrzeni 
lotu);  
7) procedury awaryjne (reagowanie na sytuacje, w BSP 
może przekroczyć granice przestrzeni operacyjnej, które 
określono w trakcie przygotowań do lotu, oraz 
podejmowanie odpowiednich działań naprawczych);  
8) procedury zgłaszania zdarzeń; oraz  
Uwaga: w INOP zestawiono procedury normalne, 
bezpieczeństwa i awaryjne. 
b) w INOP określono ograniczenia systemów 
zewnętrznych, wspierających operacje przy użyciu BSP2. 
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Komentarze 1Procedury operacyjne obejmują pogorszenie3 działania 
stanu samego BSP i dowolnego systemu zewnętrznego 
wspierającego działanie BSP.  
2W ramach tej oceny, systemy zewnętrzne wspierające 
działanie BSP są zdefiniowane, jako systemy, które nie 
są jeszcze częścią BSP, ale są wykorzystywane do:  
a) uruchomienia/startu BSP;   
b) przeprowadzania kontroli przed lotem; lub  
c) utrzymywania BSP w granicach swojej objętości 
operacyjnej (np. GNSS, systemy satelitarne, zarządzanie 
ruchem lotniczym, U-space). Systemy zewnętrzne 
aktywowane/używane po utracie kontroli nad operacją 
są wyłączone z tej definicji.  
3Aby właściwie zareagować na pogorszenie działania 
systemów zewnętrznych wymaganych do prowadzenia 
operacji zaleca się:  
a) identyfikację tych systemów zewnętrznych; 
b) należy określić tryby pogorszenia działania systemów 
zewnętrznych (np. całkowita utrata GNSS, dryf GNSS, 
problemy z opóźnieniem, itp.), które prowadziłyby do 
utraty kontroli nad operacją;   
c) należy opisywać sposoby wykrywania tych rodzajów 
pogorszenia działania zewnętrznych 
systemów/urządzeń; oraz  
d) należy opisać procedurę (procedury) zastosowaną w 
przypadku wykrycia pogorszenia działania (np. 
aktywację funkcji awaryjnego przywracania, 
przełączenie na sterowanie ręczne, itp.). 
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Kryterium nr 2  
(Złożoność 
procedury) 

 
Procedury operacyjne są złożone i mogą potencjalnie 
zagrozić zdolności załóg do reagowania poprzez 
zwiększenie obciążenia załóg i/lub interakcji z innymi 
podmiotami (np. ATM, itp.). 
 

 

 
Kryterium nr 3  
(Uwzględnienie 
potencjalnego 
błędu 
ludzkiego) 

 
Procedury operacyjne zapewniają, co najmniej: 
a) przejrzysty podział i przydział zadań; oraz  
b) wewnętrzną listę kontrolną, aby mieć pewność, że 
personel odpowiednio wykonuje powierzone mu 
zadania. 
 

 

PROCEDURY OPERACYJNE Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO, nr 08, 
OSO nr 11, 
OSO nr 14 and 
OSO nr 21 

 
Kryteria 

 
a) Procedury operacyjne nie wymagają zatwierdzenia w 
stosunku do normy lub środka zgodności uznanego 
przez właściwy organ za odpowiedni.  
b) Zadeklarowano adekwatność procedur operacyjnych 
z wyjątkiem procedur awaryjnych, które są testowane. 
 

 

 
KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom integralności 

Niski Uzupełnia operator 
 
OSO nr 09, 
OSO nr 15 and 
OSO nr 22 

 
Kryteria 

 
Szkolenie teoretyczne i praktyczne oparte na 
kompetencjach jest odpowiednie dla operacji1 
i zapewnia wiedzę w zakresie:  
a) rozporządzenia w sprawie BSP;   
b) zasad operacyjnych przestrzeni powietrznej;   
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c) zespołu umiejętności lotniczych i bezpieczeństwa 
lotniczego;  
d) ograniczeń zdolności człowieka do działania;  
e) meteorologii;  
f) nawigacji/map;   
g) BSP;  oraz  
h) procedur operacyjnych. 
 

KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 09, 
OSO nr 15 and 
OSO nr 22 

 
Kryteria 

 
Zadeklarowano szkolenie we własnym zakresie (z 
dostępnymi dokumentami potwierdzającymi). 
 

 

 
KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom integralności 

Niski Uzupełnia operator 
 
OSO nr 10 i 12 

 
Kryteria 

 
Podczas prowadzenia operacji nad zaludnionymi 
obszarami lub zgromadzeniami osób, można racjonalnie 
oczekiwać, że nie będzie miał miejsca żaden wypadek 
śmiertelny z powodu prawdopodobnej1 awarii2 BSP lub 
dowolnego zewnętrznego systemu obsługującego tę 
operację. 
 

 

 
Komentarze 

 

1Do celów niniejszej oceny pojęcie „prawdopodobna” 
należy interpretować w sposób jakościowy, jako 
"oczekiwanej, iż wystąpi jeden lub więcej razy w całym 
okresie eksploatacji systemu/BSP”. 
2Niektóre awarie konstrukcyjne lub mechaniczne można 
wykluczyć z tego kryterium, jeżeli można wykazać, że te 

 



Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation 
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 846 00 11, 
E-mail: ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 1070046338, REGON: 387193275 
District Court for the Capital City of Warsaw, XIV Economic Division of the National 
Court Register No. 0000862006 
 

 

 
119 | S t r o n a  

części mechaniczne zostały zaprojektowane zgodnie z 
najlepszymi praktykami przemysłu lotniczego. 
 

KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 10 I 12 

 
Kryteria 

 
Dostępna jest ocena projektu i instalacji. Ocena ta 
pokazuje w szczególności, iż:  
a) cechy projektowe i instalacyjne (niezależność, 
separację i redundancję) spełniają kryterium niskiego 
poziomu integralności; oraz  
b) szczególne ryzyko związane z ConOps (np. grad, lód, 
śnieg, zakłócenia elektromagnetyczne, itp.) nie 
naruszają ewentualnych deklaracji w zakresie 
niezależności. 
 

 

 
POGORSZENIE DZIAŁANIA 

SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH 
WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA BSP 

POZA KONTROLĄ BSP 

Poziom integralności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 13 
Usługi 
zewnętrzne 
wspierające 
operacje BSP 
są 
odpowiednie 
do operacji 

 
Kryteria 

. 
Wnioskodawca zapewnia, że poziom efektywności 
każdej usługi świadczonej zewnętrznie niezbędnej dla 
bezpieczeństwa lotu jest odpowiedni dla zamierzonej 
operacji.  
Jeżeli usługa świadczona zewnętrznie wymaga 
komunikacji między operatorem BSP, a usługodawcą, 
wnioskodawca zapewnia skuteczną komunikację w 
celu wsparcia świadczenia usługi.  
Określono role i obowiązki między wnioskodawcą, a 
usługodawcą zewnętrznym. 
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POGORSZENIE DZIAŁANIA 

SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH 
WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA BSP 

POZA KONTROLĄ BSP 

Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 13 
Usługi 
zewnętrzne 
wspierające 
operacje BSP 
są 
odpowiednie 
do operacji 
 

 
Kryteria 

Wnioskodawca oświadcza, że wymagany poziom 
skuteczności dla każdej usługi świadczonej 
zewnętrznie niezbędnej dla bezpieczeństwa lotu został 
osiągnięty (gdzie dokumentacja potwierdzająca nie 
zawsze jest dostępna). 

 

 
BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 

Niski Uzupełnia operator 
 
OSO nr 16 – 
Koordynacja 
załogi 
wieloosobowej 

 
Kryterium 1 
(Procedury) 

 
Procedura (-y) zapewniająca (-e) koordynację między 
członkami załogi oraz solidne i skuteczne kanały 
komunikacji jest (są) dostępna (-e) i obejmuje  
(-ą), co najmniej:  
a) przydzielenie zadań załodze oraz  
b) ustanowienie komunikacji krok po kroku. 
 

 

 
Kryterium nr 2 
(Szkolenia) 

 
Szkolenie załogi obejmuje koordynację między 
członkami załogi  
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BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 16 - 
Koordynacja 
załogi 
wieloosobowej 

 
Kryterium 1 
(Procedury) 

 
1. Procedury nie wymagają zatwierdzenia w stosunku 

do normy lub środka zgodności uznanego przez 
właściwy organ za odpowiedni. 

2. Zadeklarowano adekwatność procedur i list 
kontrolnych. 

 

 
Kryterium nr 2 

(Szkolenia) 

 
Zadeklarowano samodzielne prowadzenie szkoleń 
(dostępne są dokumenty potwierdzające) 
 

 

  
Kryterium nr 3 

(Urządzenia 
komunikacyjne) 

 

 
Należy rozważyć kryteria określone w sekcji 9 

 

 
BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 

Niski Uzupełnia operator 
 
OSO nr 17 
Załoga jest 
zdolna do 
przeprowadzenia 
operacji 

Kryteria  
Wnioskodawca posiada zasady określające, w jaki sposób 
pilot (piloci) BSP i każdy inny członek personelu 
odpowiedzialny za realizacje obowiązków istotnych z 
punktu widzenia operacji mogą złożyć oświadczenie o ich 
zdolności do wykonania operacji przed przystąpieniem do 
jakiejkolwiek operacji 
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BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 17 
Załoga jest 
zdolna do 
przeprowadzenia 
operacji 

Kryteria  
Zasady określające, w jaki sposób załoga oświadcza swoją 
zdolność do wykonania operacji (przed operacją) jest 
udokumentowana. 
Oświadczenie załogi o zdolności do przeprowadzenia 
operacji (przed operacją) opiera się na zasadach 
określonych przez wnioskodawcę. 
 

 

 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
OSO nr 18 
Automatyczna 
ochrona 
obwiedni lotu 
przed błędami 
ludzkimi 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
OSO nr 18 
Automatyczna 
ochrona 
obwiedni lotu 
przed błędami 
ludzkimi 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 
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BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
 
OSO nr 19 - 
Bezpieczne 
odzyskiwanie po 
zaistnieniu 
błędów ludzkich 

 
Kryterium 1 
(Procedury 
i listy 
kontrole) 
 

 
Według wnioskującego 

 

 
Kryterium 
nr 2 
(Szkolenia) 
 

 
Według wnioskującego 

 

 
Kryterium 
nr 3 
(Projekt 
BSP) 
 

 
Według wnioskującego 

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
 
OSO nr 19 - 
Bezpieczne 
odzyskiwanie po 
zaistnieniu 
błędów ludzkich 

 
Kryterium 1 
(Procedury 
i listy 
kontrole) 
 

 
Według wnioskującego 

 

 
Kryterium 
nr 2 
(Szkolenia) 
 

 
Według wnioskującego 
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Kryterium 
nr 3 
(Projekt 
BSP) 
 

 
Według wnioskującego 

 

 
BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 

Niski Uzupełnia operator 
 
OSO nr 20 - 
Przeprowadzono 
ocenę 
czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla 
misji 
 

Kryteria Według wnioskującego  

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 20 - 
Przeprowadzono 
ocenę 
czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla 
misji 
 

Kryteria Według wnioskującego  
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BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 23 - 
Przeprowadzono 
ocenę 
czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla 
misji 

 
Kryterium 

nr 1 
(Definicja) 

 
Warunki środowiskowe dla bezpiecznych operacji zostały 
określone i odzwierciedlone w instrukcji użytkowania w 
locie lub równoważnym dokumencie. 
 

 

 
Kryterium 

nr 2 
(Procedury) 

 
Procedury oceny warunków środowiskowych przed misją 
i podczas misji (tj. ocena w czasie rzeczywistym) są 
dostępne i obejmują ocenę warunków 
meteorologicznych (METAR, TAFOR, itp.) za pomocą 
prostego systemu rejestracji. 
 

 

 
Kryterium 
nr 3 
(Szkolenia) 
 

 
Szkolenie obejmuje ocenę warunków meteorologicznych. 

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 23 - 
Przeprowadzono 
ocenę 
czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla 
misji 

 
Kryterium 
nr 1 
(Definicja) 
 

 
Należy rozważyć kryteria określone w sekcji 9. 

 

 
Kryterium 
nr 2 
(Procedury) 

 
- Procedury nie wymagają zatwierdzenia w stosunku do 
normy lub środka zgodności uznanego przez właściwy 
organ za odpowiedni.                
- Zadeklarowano adekwatność procedur i list 
kontrolnych. 
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Kryterium 
nr 3 
(Szkolenia) 
 

 
Zadeklarowano szkolenie we własnym zakresie (z 
dostępną dokumentacją potwierdzającą). 

 

 
BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 

Opcjonalny Uzupełnia operator 
 
OSO nr 24 - BSP 
został 
zaprojektowany 
i 
zakwalifikowany 
do pracy w 
niesprzyjających 
warunkach 
środowiskowych 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia operator 

 
OSO nr 24 - BSP 
został 
zaprojektowany 
i 
zakwalifikowany 
do pracy w 
niesprzyjających 
warunkach 
środowiskowych 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 
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Sekcja 9 

NIEKORZYSTNE WARUNKI 
OPERACYJNE 

Poziom pewności 
Niski Średni Wysoki 

 
Techniczny 
OSO 

Kryteria Wnioskodawca oświadcza, że 
wymagany poziom integralności został 
osiągnięty1. 

Wnioskodawca posiada dokumentację 
potwierdzającą osiągnięcie wymaganego 
poziomu integralności.  Zazwyczaj odbywa 
się to poprzez testowanie, analizę, 
symulację,2 inspekcję, przegląd projektu 
lub poprzez doświadczenie operacyjne. 

EASA dokonuje zatwierdzenia 
deklarowanego poziomu integralności. 

Komentarze 1Dokumentacja potwierdzająca może, 
ale nie musi być dostępna. 

2Gdy stosowana jest symulacja, należy 
uzasadnić właściwość docelowego 
środowiska wykorzystywanego w symulacji 

nd. 
 

 
 

Wymagania OSO dla SAIL = II 
(źródło – opracował Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego) 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 01 
Należy upewnić 
się, że operator 
BSP jest 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca jest zaznajomiony z używanym BSP i 
posiada, co najmniej, następujące odpowiednie procedury 
operacyjne: listy kontrolne, obsługę techniczną, szkolenia, 
zadania/zakres odpowiedzialności i związane z tym  
obowiązki. 
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PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 

Niski Uzupełnia wnioskujący 
 
OSO nr 01 
Należy upewnić 
się, że operator 
BSP jest 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
 

 
Kryteria 

 
Elementy wyznaczone na poziomie integralności zostały 
omówione w ConOps. 

 

 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 02 - BSP 
zaprojektowany 
i 
wyprodukowany 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 02 - BSP 
zaprojektowany 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 
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i 
wyprodukowany 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot 
 

 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 03 - 
Obsługa 
techniczna BSP 
wykonywana 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot (np. 
normy 
branżowe) 
 

 
Kryteria 

 
(a) Instrukcje obsługi technicznej BSP są zdefiniowane i w 
stosownych przypadkach obejmują instrukcje i wymagania 
producenta BSP.  
(b) Personel obsługi technicznej jest kompetentny i 
otrzymał upoważnienie do przeprowadzania obsługi 
technicznej BSP. 
(c) Personel zapewniający obsługę techniczną korzysta z 
instrukcji obsługi technicznej BSP podczas 
przeprowadzania obsługi technicznej. 

 
Oświadczam spełnienie poziomu integralności 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 03 - 
Obsługa 
techniczna BSP 

 
Kryteria nr 

1  
(Procedura) 

 
(a) Instrukcje obsługi technicznej są udokumentowane.  
(b) Przeprowadzona obsługa techniczna BSP jest 
rejestrowana w systemie dziennika obsługi technicznej 1/2.  

 
Nazwa dokumentu: 
Numer rozdziału: 
Numer strony: 



Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation 
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 846 00 11, 
E-mail: ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 1070046338, REGON: 387193275 
District Court for the Capital City of Warsaw, XIV Economic Division of the National 
Court Register No. 0000862006 
 

 

 
130 | S t r o n a  

wykonywana 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot (np. 
normy 
branżowe) 

(c) Ustanawia się i aktualizuje wykaz personelu obsługi 
technicznej upoważnionego do przeprowadzania obsługi 
technicznej. 
 

 
Komentarze 

 

 

1Celem jest zarejestrowanie całej procedury obsługi 
technicznej statku powietrznego i przyczyn jej wykonania 
(usunięcie wad lub usterek, modyfikacje, planowa obsługa 
techniczna, itp.) 
2Organ zatwierdzający lub upoważniony przedstawiciel 
mogą zażądać przedłożenia dziennika obsługi technicznej 
do kontroli/audytu. 
 

 

 
Kryterium 

nr 2 
(Szkolenia) 

 

 
Rejestr wszystkich odpowiednich kwalifikacji, 
doświadczenia i/lub szkoleń ukończonych przez personel 
obsługi technicznej został stworzony i jest aktualizowany. 

 

 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 04 - BSP 
opracowano 
zgodnie z 
uznanymi 
standardami 
projektowania 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskodawcy 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskujący 
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OSO nr 04 - BSP 
opracowano 
zgodnie z 
uznanymi 
standardami 
projektowania 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskodawcy 

 

 
PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 

Opcjonalny Uzupełnia wnioskujący 
 
OSO nr 05 - BSP 
został 
zaprojektowany 
z 
uwzględnieniem 
kwestii 
bezpieczeństwa 
i niezawodności 
systemu 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskodawcy 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 05 - BSP 
został 
zaprojektowany 
z 
uwzględnieniem 
bezpieczeństwa 

 
Kryteria 

 
Według wnioskodawcy 
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i niezawodności 
systemu 
 

 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 06 - 
Charakterystyka 
łącza C3 (np. 
wydajność, 
wykorzystanie 
widma RF) jest 
odpowiednia 
dla operacji 

 
Kryteria 

 
1. Wnioskodawca stwierdza, że parametry wykorzystania 
widma RF1 i warunki środowiskowe dla łączy C3 są 
wystarczające do bezpiecznego przeprowadzenia 
zamierzonej operacji.  
2. Pilot posiada środki do ciągłego monitorowania jakości 
C3 i zapewnia, że jakość ta nadal spełnia wymagania 
operacyjne2. 
 

 

 
Komentarze 

 

1W przypadku niskiego poziomu integralności 
nielicencjonowane pasma częstotliwości są dopuszczalne 
tylko w pewnych warunkach, np.: 
a) wnioskodawca wykazuje zgodność z innymi wymogami 
dotyczącymi wykorzystania widma RF (np. dyrektywą 
2014/53/ UE) demonstrując, że sprzęt BSP jest zgodny z 
tymi wymogami; oraz 
b) stosując mechanizmy chroniące przed zakłóceniami (np. 
FHSS, usuwanie konfliktów częstotliwości według 
procedury - to metoda transmisji sygnałów radiowych 
poprzez szybką zmianę częstotliwości nośnej wśród wielu 
różnych częstotliwości zajmujących duże pasmo widmowe. 
Zmiany sterowane są kodem znanym zarówno nadajnikowi 
, jak i odbiornikowi . FHSS służy do unikania zakłóceń, 
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zapobiegania podsłuchiwaniu i umożliwiania komunikacji z 
wielokrotnym dostępem z podziałem kodu (CDMA)). 
2Pilot BSP posiada stały i aktualny dostęp do odpowiednich 
informacji C3, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo 
lotu. W przypadku operacji wymagających tylko niskiego 
poziomu integralności dla tego OSO, można to osiągnąć 
poprzez monitorowanie siły sygnału łącza C2 i 
otrzymywanie ostrzeżenia z interfejsu HMI BSP, jeśli siła 
sygnału stanie się zbyt niska. 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 06 - 
Charakterystyka 
łącza C3 (np. 
jakość, 
wykorzystanie 
 

 
Kryteria 

 
Należy rozważyć kryteria określone w sekcji 9 (niski poziom 
pewności). Właściwy organ może zwrócić się do EASA o 
potwierdzenie deklarowanej integralności. 

 

 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 07 
Kontrola BSP 
(kontrola 
produktu) w 
celu 
zapewnienia 
zgodności z 
ConOps 

 
Kryteria 

 
Załoga zapewnia, że BSP jest w stanie zapewniającym 
bezpieczną eksploatację i jest zgodny z zatwierdzonym 
ConOps. 
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PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 07 
Kontrola BSP 
(kontrola 
produktu) w 
celu 
zapewnienia 
zgodności z 
ConOps 
 

 
Kryterium 

nr 1 
(Procedury) 

 

 
Kontrola produktu jest udokumentowana i uwzględnia 
zalecenia producentów, jeśli są dostępne. 

 

 
Kryterium 

nr 2 
(Szkolenia) 

 
Załoga jest przeszkolona do przeprowadzania kontroli 
produktu, a szkolenie zostało zadeklarowane, jako 
przeprowadzone samodzielnie (z dostępnymi 
dokumentami potwierdzającymi). 
 

 

 
 

PROCEDURY OPERACYJNE Poziom integralności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 08, OSO 
nr 11, OSO nr 
14 and OSO nr 
21 

 
Kryterium nr 1 

(Procedura 
definicji) 

 
(a) Procedury operacyjne1 odpowiednie dla 
proponowanej operacji zostały określone i obejmują, co 
najmniej następujące elementy:  
(1) planowanie lotu;  
(2) inspekcje przed lotem i po locie;  
(3) procedury oceny warunków środowiskowych przed 
misją i podczas misji (tj. ocena w czasie rzeczywistym);  
(4) procedury postępowania w przypadku 
niespodziewanych niekorzystnych warunków eksploatacji 
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(np. w przypadku oblodzenia BSP podczas operacji 
niezatwierdzonej do takich warunków lotu)   
5) normalne procedury;  
6) procedury bezpieczeństwa (sytuacje odbiegające od 
normy, w tym w przypadku gdy pilot BSP ma przesłanki, 
by sądzić, że BSP może przekroczyć granice przestrzeni 
lotu);  
7) procedury awaryjne (reagowanie na sytuacje, w BSP 
może przekroczyć granice przestrzeni operacyjnej, które 
określono w trakcie przygotowań do lotu, oraz 
podejmowanie odpowiednich działań naprawczych);  
8) procedury zgłaszania zdarzeń; oraz  
Uwaga: w INOP zestawiono procedury normalne, 
bezpieczeństwa i awaryjne. 
b) w INOP określono ograniczenia systemów 
zewnętrznych, wspierających operacje przy użyciu BSP2. 

 
Komentarze 

 

1Procedury operacyjne obejmują pogorszenie3 działania 
stanu samego BSP i dowolnego systemu zewnętrznego 
wspierającego działanie BSP.  
2W ramach tej oceny, systemy zewnętrzne wspierające 
działanie BSP są zdefiniowane, jako systemy, które nie są 
jeszcze częścią BSP, ale są wykorzystywane do:  
a) uruchomienia/startu BSP;   
b) przeprowadzania kontroli przed lotem; lub  
c) utrzymywania BSP w granicach swojej objętości 
operacyjnej (np. GNSS, systemy satelitarne, zarządzanie 
ruchem lotniczym, U-space). Systemy zewnętrzne 
aktywowane/używane po utracie kontroli nad operacją są 
wyłączone z tej definicji.  
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3Aby właściwie zareagować na pogorszenie działania 
systemów zewnętrznych wymaganych do prowadzenia 
operacji zaleca się:  
a) identyfikację tych systemów zewnętrznych; 
b) należy określić tryby pogorszenia działania systemów 
zewnętrznych (np. całkowita utrata GNSS, dryf GNSS, 
problemy z opóźnieniem, itp.), które prowadziłyby do 
utraty kontroli nad operacją;   
c) należy opisywać sposoby wykrywania tych rodzajów 
pogorszenia działania zewnętrznych systemów/urządzeń; 
oraz  
d) należy opisać procedurę (procedury) zastosowaną w 
przypadku wykrycia pogorszenia działania (np. aktywację 
funkcji awaryjnego przywracania, przełączenie na 
sterowanie ręczne, itp.). 

 
Kryterium nr 2  
(Złożoność 
procedury) 
 

 
Procedury bezpieczeństwa /awaryjne wymagają 
manualnego sterowania BSP przez pilota,2 podczas gdy 
BSP jest zwykle sterowany automatycznie. 

 

 
Komentarze 

 

2Jest to nadal przedmiotem dyskusji, ponieważ nie 
wszystkie BSP posiadają tryb, w którym pilot może 
bezpośrednio kontrolować powierzchnie; co więcej, 
niektórzy twierdzą, że wymaga to znacznych umiejętności, 
aby nie pogarszać sytuacji. 
 

 

 
Kryterium nr 3  

 
Procedury operacyjne uwzględniają błąd ludzki. 
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(Uwzględnienie 
potencjalnego 

błędu 
ludzkiego) 

 
PROCEDURY OPERACYJNE Poziom pewności 

Średni Uzupełnia wnioskodawca 
 
OSO nr 08, OSO 
nr 11, OSO nr 
14 and OSO nr 
21 

 
Kryteria 

 
(a) Procedury operacyjne są zatwierdzane na podstawie 
norm uznanych przez właściwy organ za odpowiednie 
i/lub zgodnie ze środkami zgodności akceptowanymi 
przez tenże organ.   
(b) Adekwatność procedur bezpieczeństwa i awaryjnych 
została udowodniona poprzez: 
(1) specjalne testy w locie; lub  
(2) symulację, pod warunkiem, iż udowodniono, że 
symulacja jest obowiązująca dla zamierzonego celu z 
pozytywnymi wynikami. 
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KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 09, OSO 
nr 15,OSO nr 22 

 
Kryteria 

 
Szkolenie teoretyczne i praktyczne oparte na 
kompetencjach jest odpowiednie dla operacji i zapewnia 
wiedzę w zakresie:  
a) rozporządzenia 2019/947;  
b) zasad operacyjnych przestrzeni powietrznej;   
c) zespołu umiejętności lotniczych i bezpieczeństwa 
lotniczego;  
d) ograniczeń zdolności człowieka do działania;  
e) meteorologii;  
f) nawigacji/map;   
g) BSP;  oraz  
h) procedur operacyjnych. 

 

KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 09, OSO 
nr 15, OSO nr 22 

 
Kryteria 

 
Zadeklarowano szkolenie we własnym zakresie (z 
dostępnymi dokumentami potwierdzającymi). 
 

 

 
 

KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 10 i 12 

 
Kryteria 

 
Podczas prowadzenia operacji nad zaludnionymi 
obszarami lub zgromadzeniami osób, można racjonalnie 
oczekiwać, że nie będzie miał miejsca żaden wypadek 
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śmiertelny z powodu prawdopodobnej1 awarii2 BSP lub 
dowolnego zewnętrznego systemu obsługującego tę 
operację. 
 

 
Komentarze 

 

1Do celów niniejszej oceny pojęcie „prawdopodobna” 
należy interpretować w sposób jakościowy, jako 
"oczekiwanej, iż wystąpi jeden lub więcej razy w całym 
okresie eksploatacji systemu/BSP”. 
2Niektóre awarie konstrukcyjne lub mechaniczne można 
wykluczyć z tego kryterium, jeżeli można wykazać, że te 
części mechaniczne zostały zaprojektowane zgodnie z 
najlepszymi praktykami przemysłu lotniczego. 
 

 

KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 10 i 12 

 
Kryteria 

 
Dostępna jest ocena projektu i instalacji. Ocena ta 
pokazuje w szczególności, iż:  
a) cechy projektowe i instalacyjne (niezależność, 
separację i redundancję) spełniają kryterium niskiego 
poziomu integralności; oraz  
b) szczególne ryzyko związane z ConOps (np. grad, lód, 
śnieg, zakłócenia elektromagnetyczne, itp.) nie naruszają 
ewentualnych deklaracji w zakresie niezależności. 
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POGORSZENIE DZIAŁANIA 
SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH 

WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA BSP 
POZA KONTROLĄ 

Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 13 
Usługi 
zewnętrzne 
wspierające 
operacje BSP są 
odpowiednie do 
operacji 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca zapewnia, że poziom efektywności każdej 
usługi świadczonej zewnętrznie niezbędnej dla 
bezpieczeństwa lotu jest odpowiedni dla zamierzonej 
operacji. Jeżeli usługa świadczona zewnętrznie wymaga 
komunikacji między operatorem BSP, a usługodawcą, 
wnioskodawca zapewnia skuteczną komunikację w celu 
wsparcia świadczenia usługi. Określono role i obowiązki 
między wnioskodawcą, a usługodawcą zewnętrznym. 
 

 

POGORSZENIE DZIAŁANIA 
SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH 

WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA BSP 
POZA KONTROLĄ 

Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 13 
Usługi 
zewnętrzne 
wspierające 
operacje BSP są 
odpowiednie do 
operacji 
 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca oświadcza, że wymagany poziom 
skuteczności dla każdej usługi świadczonej zewnętrznie 
niezbędnej dla bezpieczeństwa lotu został osiągnięty 
(gdzie dokumentacja potwierdzająca nie zawsze jest 
dostępna). 
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BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 

Niski Uzupełnia operator 
 
OSO nr 16 - 
Koordynacja 
załogi 
wieloosobowej 

 
Kryterium 1 
(Procedury) 

 
Procedura (-y) zapewniająca (-e) koordynację między 
członkami załogi oraz solidne i skuteczne kanały 
komunikacji jest (są) dostępna (-e) i obejmuje  
(-ą), co najmniej:  
a) przydzielenie zadań załodze oraz  
b) ustanowienie komunikacji krok po kroku. 
 

 

 
Kryterium nr 2 

(Szkolenia) 
 

 
Szkolenie załogi obejmuje koordynację między członkami 
załogi.  

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia operator 

 
OSO nr 16 - 
Koordynacja 
załogi 
wieloosobowej 

 
Kryterium 1 
(Procedury) 

 
1. Procedury nie wymagają zatwierdzenia w stosunku do 
normy lub środka zgodności uznanego przez właściwy 
organ za odpowiedni. 
2. Zadeklarowano adekwatność procedur i list 
kontrolnych. 

 

 
Kryterium nr 2  

(Szkolenia) 
 

 
Zadeklarowano samodzielne prowadzenie szkoleń 
(dostępne są dokumenty potwierdzające). 

 

 
Kryterium nr 3 

 
Należy rozważyć kryteria określone w sekcji 9 
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(Urządzenia 
komunikacyjne) 

 
 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 17 
Załoga jest 
zdolna do 
przeprowadzenia 
operacji 
 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca posiada politykę określającą, w jaki 
sposób załoga może zadeklarować swoją gotowość do 
działania przed rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji. 

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 17 
Załoga jest 
zdolna do 
przeprowadzenia 
operacji 

 
Kryteria 

 
Polityka określająca, w jaki sposób załoga deklaruje swoją 
zdolność do przeprowadzenia operacji (przed operacją) 
jest udokumentowana. 
Deklaracja załogi o zdolności do przeprowadzenia 
operacji (przed operacją) opiera się na polityce 
określonej przez wnioskodawcę. 
 

 

 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 18 
Automatyczna 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 
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ochrona 
obwiedni lotu 
przed błędami 
ludzkimi 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 18 
Automatyczna 
ochrona 
obwiedni lotu 
przed błędami 
ludzkimi 
 

Kryteria  
Według wnioskującego 

 

 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 19 - 
Bezpieczne 
odzyskiwanie po 
zaistnieniu 
błędów ludzkich 

 
Kryterium 1 
(Procedury i 

listy kontrole) 
 

 
Według wnioskującego 

 

 
Kryterium nr 2 

(Szkolenia) 
 

 
Według wnioskującego 

 

 
Kryterium nr 3 
(Projekt BSP) 

 

 
Według wnioskującego 
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BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 19 - 
Bezpieczne 
odzyskiwanie po 
zaistnieniu 
błędów ludzkich 

 
Kryterium 1 
(Procedury i 

listy kontrole) 
 

 
Według wnioskującego 

 

 
Kryterium nr 2 

(Szkolenia) 
 

 
Według wnioskującego 

 

 
Kryterium nr 3 
(Projekt BSP) 

 

 
Według wnioskującego 

 

 
BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 

Niski Uzupełnia wnioskodawca 
 
OSO nr 20 - 
Przeprowadzono 
ocenę 
czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla 
misji 

 
Kryteria 

 
Interfejsy informacyjne i sterowania BSP są jasno i zwięźle 
przedstawione, nie dezorientują i nie powodują 
nieuzasadnionego zmęczenia, ani nie przyczyniają się do 
błędów załogi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo operacji. 
 

 

 
Komentarze 

 

 
Jeżeli do wsparcia potencjalnych VO (ang. visual observer)  
w ich roli polegającej na utrzymywaniu świadomości w 
zakresie pozycji bezzałogowych statków powietrznych 
stosuje się środki elektroniczne, ich interfejs HMI: 
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 jest wystarczający, aby umożliwić VO określenie 
pozycji BSP w trakcie operacji; oraz 

 nie zmniejsza zdolności VO do: 
 obserwacji wizualnej przestrzeni powietrznej, w 

której operuje bezzałogowy statek powietrzny w 
celu wykrycia potencjalnego ryzyka kolizji; oraz 

 utrzymywania skutecznej i stałej komunikacji z 
pilotem. 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 20 - 
Przeprowadzono 
ocenę 
czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla 
misji 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca przeprowadza ocenę czynników ludzkich 
BSP, aby ustalić, czy HMI jest odpowiedni dla misji.  
Ocena HMI opiera się na inspekcji lub analizach. 

 

 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 23 - 
Przeprowadzono 
ocenę 
czynników 

 
Kryterium nr 1  

(Definicja) 

 
Warunki środowiskowe dla bezpiecznych operacji zostały 
określone i odzwierciedlone w instrukcji obsługi w locie 
lub równoważnym dokumencie. 
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ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla 
misji 

 
Kryterium nr 2 

(Procedury) 
 

 
Procedury oceny warunków środowiskowych przed misją 
i podczas misji (tj. ocena w czasie rzeczywistym) są 
dostępne i obejmują ocenę warunków 
meteorologicznych (METAR, TAFOR, itp.) za pomocą 
prostego systemu rejestracji. 

 

 
Kryterium nr 3 

(Szkolenia) 
 

 
Szkolenie obejmuje ocenę warunków meteorologicznych. 

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 23 - 
Przeprowadzono 
ocenę 
czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla 
misji 

 
Kryterium nr 1 

(Definicja) 
 

 
Należy rozważyć kryteria określone w sekcji 9. 

 

 
Kryterium nr 2 

(Procedury) 

 
- Procedury nie wymagają zatwierdzenia w stosunku do 
normy lub środka zgodności uznanego przez właściwy 
organ za odpowiedni.            
- Zadeklarowano adekwatność procedur i list 
kontrolnych. 
 

 

 
Kryterium nr 3 

(Szkolenia) 
 

 
Zadeklarowano szkolenie we własnym zakresie (z 
dostępną dokumentacją potwierdzającą). 
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NIEKORZYSTNE WARUNKI 
OPERACYJNE 

Poziom integralności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 24 - BSP 
został 
zaprojektowany 
i 
zakwalifikowany 
do pracy w 
niesprzyjających 
warunkach 
środowiskowych 
 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 

 

NIEKORZYSTNE WARUNKI 
OPERACYJNE 

Poziom pewności 
Opcjonalny Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 24 - BSP 
został 
zaprojektowany 
i 
zakwalifikowany 
do pracy w 
niesprzyjających 
warunkach 
środowiskowych 

 
Kryteria 

 
Według wnioskującego 
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Sekcja 9 
 

NIEKORZYSTNE WARUNKI 
OPERACYJNE 

Poziom pewności 
Niski Średni  Wysoki 

 
Techniczny 
OSO 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca oświadcza, że 
wymagany poziom 
integralności został 
osiągnięty1. 

 
Wnioskodawca posiada dokumentację 
potwierdzającą osiągnięcie wymaganego 
poziomu integralności.  Zazwyczaj odbywa 
się to poprzez testowanie, analizę, 
symulację,2 inspekcję, przegląd projektu 
lub poprzez doświadczenie operacyjne.  

 
EASA dokonuje zatwierdzenia deklarowanego 
poziomu integralności. 

 
Komentarze 

 

1Dokumentacja 
potwierdzająca może, ale nie 
musi być dostępna. 

 

2Gdy stosowana jest symulacja, należy 
uzasadnić właściwość docelowego 
środowiska wykorzystywanego w symulacji 
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Wymagania OSO dla SAIL = III 
(źródło – opracował Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego) 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Średni Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 01 
Należy 
upewnić się, 
że operator 
BSP jest 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca jest zaznajomiony z używanym BSP i 
posiada, co najmniej, następujące odpowiednie procedury 
operacyjne: listy kontrolne, obsługę techniczną, szkolenia, 
zadania i powiązane obowiązki. 
Ponadto, wnioskodawca posiada organizację odpowiednią1 
do planowanej operacji. Poza tym, wnioskodawca 
dysponuje metodą identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka 
związanego z operacjami lotniczymi. Te zaś, powinny być 
zgodne z charakterem i zakresem określonych operacji. 

 

 
Komentarze 

 

1Do celów tej oceny „odpowiednie” należy interpretować, 
jako współmierne/proporcjonalne do wielkości organizacji i 
złożoności operacji. 
 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Średni Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 01 
Należy 
upewnić się, 
że operator 
BSP jest 
kompetentny 

 
Kryteria 

 
Przed pierwszą operacją, właściwy podmiot zewnętrzny 
przeprowadza audyt organizacji 
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i/lub 
zweryfikowany 
 

 
 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 02 - BSP 
zaprojektowany 
i 
wyprodukowany 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot 
 

 
Kryteria 

 
Procedury produkcyjne obejmują, co najmniej:  
a) specyfikację materiałów; 
b) przydatność i trwałość użytych materiałów; oraz  
c) procesy niezbędne do zapewnienia powtarzalności 
produkcji i zgodności w dopuszczalnych tolerancjach. 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 02 - BSP 
zaprojektowany 
i 
wyprodukowany 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot 

 
Kryteria 

 
Zadeklarowane procedury produkcyjne są opracowywane 
zgodnie z normą uznaną za odpowiednią przez właściwy 
organ i/lub zgodnie ze środkami zgodności akceptowanymi 
przez ten organ. Właściwy organ może zwrócić się do EASA 
o potwierdzenie deklarowanej integralności. 
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PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Średni Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 03 - 
Obsługa 
techniczna BSP 
wykonywana 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot (np. 
normy 
branżowe) 

 
Kryteria 

 
(a) Instrukcje obsługi technicznej BSP są zdefiniowane i w 
stosownych przypadkach obejmują instrukcje i wymagania 
producenta BSP.  
(b) Personel obsługi technicznej jest kompetentny i 
otrzymał upoważnienie do przeprowadzania obsługi 
technicznej BSP. 
(c) Personel zapewniający obsługę techniczną korzysta z 
instrukcji obsługi technicznej BSP podczas 
przeprowadzania obsługi technicznej. 
Ponadto:                  
a) planowana obsługa techniczna każdego BSP jest 
zorganizowana i zgodna z programem obsługi technicznej.                                                
b) po zakończeniu obsługi technicznej rejestruje się w 
dzienniku obsługi technicznej całą obsługę techniczną BSP, 
w tym wydania. 
Wydanie BSP po przeprowadzonym serwisie może dokonać 
tylko członek personelu, który otrzymał upoważnienie do 
wydania BSP dla konkretnego modelu/rodziny BSP. 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Średni Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 03 - 
Obsługa 
techniczna BSP 

 
Kryteria nr 

1  
(Procedura) 

 
(a) Instrukcje obsługi technicznej są udokumentowane.  
(b) Przeprowadzona obsługa techniczna BSP jest 
rejestrowana w systemie dziennika obsługi technicznej 1/2.  
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wykonywana 
przez 
kompetentny 
i/lub 
zweryfikowany 
podmiot (np. 
normy 
branżowe) 

(c) Ustanawia się i aktualizuje wykaz personelu obsługi 
technicznej upoważnionego do przeprowadzania obsługi 
technicznej. 
 
Ponadto:                      
a) program obsługi technicznej opracowano zgodnie ze 
standardami uznanymi przez właściwy organ za 
odpowiednie i/lub zgodnie ze środkami zgodności 
akceptowanymi przez ten organ.                                                             
b) ustanawia się i aktualizuje wykaz personelu obsługi 
technicznej posiadającego upoważnienie na dopuszczenie 
do wykonania obsługi technicznej. 
 

 
Komentarze 

 

1Celem jest zarejestrowanie całej procedury obsługi 
technicznej statku powietrznego i przyczyn jej wykonania 
(usunięcie wad lub usterek, modyfikacje, planowa obsługa 
techniczna, itp.) 
2Organ zatwierdzający lub upoważniony przedstawiciel 
mogą zażądać przedłożenia dziennika obsługi technicznej do 
kontroli/audytu. 
 

 

 
Kryterium 

nr 2 
(Szkolenia) 

 
Rejestr wszystkich odpowiednich kwalifikacji, 
doświadczenia i/lub szkoleń ukończonych przez personel 
obsługi technicznej został tworzony i jest aktualizowany. 
 
Ponadto:  
a) zdefiniowano program szkolenia wstępnego oraz 
standard szkolenia w tym elementy 
teoretyczne/praktyczne, czas trwania, itp., i jest on 
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współmierny z upoważnieniem, które posiada personel 
obsługi technicznej;  
b) w przypadku personelu posiadającego upoważnienie na 
dopuszczenie do wykonania obsługi technicznej, szkolenie 
wstępne jest określone dla tego konkretnego 
modelu/rodziny BSP.;  
c) cały personel obsługi technicznej przeszedł szkolenie 
wstępne. 
 

 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 04 - BSP 
opracowano 
zgodnie z 
uznanymi 
standardami 
projektowania 

 
Kryteria 

 
Projekt BSP został stworzony zgodnie ze standardami 
uznanymi za odpowiednie przez właściwy organ i/lub 
zgodnie ze środkami zgodności akceptowanymi przez tenże 
organ. Normy i/lub środki zgodności powinny mieć 
zastosowanie do niskiego poziomu pewności i zamierzonej 
operacji. 
 

 

 
Komentarz 

 
W przypadku lotów eksperymentalnych, w których badane 
są nowe rozwiązania techniczne, właściwy organ może 
uznać, że uznane normy nie są spełnione. 
 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 04 - BSP 
opracowano 
zgodnie z 

 
Kryteria 

 

 
Należy rozważyć kryteria określone w sekcji 9 
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uznanymi 
standardami 
projektowania 
 

Komentarz Właściwy organ może zwrócić się do EASA o potwierdzenie 
deklarowanej integralności. 

 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 05 - BSP 
został 
zaprojektowany 
z 
uwzględnieniem 
kwestii 
bezpieczeństwa 
i niezawodności 
systemu\ 
 

 
Kryteria 

 
Sprzęt, systemy i instalacje zostały zaprojektowane w taki 
sposób, aby zminimalizować zagrożenia1 w przypadku 
prawdopodobnej awarii2 lub nieprawidłowego działania 
BSP. 

 

  
Komentarze 

 
1. Do celów niniejszej oceny, pojęcie „zagrożenie” należy 
interpretować, jako warunki awarii wiążące się z 
poważnymi, niebezpiecznymi lub katastrofalnymi 
konsekwencjami. 
2. Do celów niniejszej oceny pojęcie „prawdopodobne” 
należy interpretować w sposób jakościowy, jako, że 
„przewiduje się, iż wystąpią jeden lub więcej razy w całym 
okresie eksploatacji systemu/ okresu eksploatacyjnego 
BSP”. 
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PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 05 - BSP 
został 
zaprojektowany 
z 
uwzględnieniem 
bezpieczeństwa 
i niezawodności 
systemu 
 

 
Kryteria 

 
Dostępna jest ocena zagrożeń funkcjonalnych1 oraz ocena 
projektu i instalacji, która wykazuje, że zagrożenia są 
zminimalizowane. Właściwy organ może zwrócić się do 
EASA o potwierdzenie deklarowanej integralności. 
 

 

 
Komentarz 

 
1. Dotkliwość stanu awarii (brak wpływu na bezpieczeństwo, 
niewielka, poważna, niebezpieczna i katastrofalna) powinna 
być określona zgodnie z definicjami podanymi w JARUS AMC 
RPAS.1309 Wydanie 2. (od str. 13) 
 

 

 
PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 

Niski Uzupełnia wnioskujący 
 
OSO nr 06 - 
Charakterystyka 
łącza C3 (np. 
skuteczność, 
wykorzystanie 
widma) jest 
odpowiednia 
dla operacji 

 
Kryteria 

 
(a) Wnioskodawca stwierdza, że parametry wykorzystania 
widma RF1 i warunki środowiskowe dla łączy C3 są 
odpowiednie (wystarczające) do bezpiecznego 
przeprowadzenia zamierzonej operacji.  
(b) Pilot posiada środki do ciągłego monitorowania jakości 
C3 i zapewnia, że jakość ta nadal spełnia wymagania 
operacyjne2. 
 

 

 
Komentarze 

 

1W przypadku niskiego poziomu integralności 
nielicencjonowane pasma częstotliwości są dopuszczalne 
tylko w pewnych warunkach, np.: 
a) wnioskodawca wykazuje zgodność z innymi wymogami 
dotyczącymi wykorzystania widma RF (np. dyrektywą 
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2014/53/ UE) demonstrując, że sprzęt BSP jest zgodny z 
tymi wymogami; oraz 
b) stosując mechanizmy chroniące przed zakłóceniami (np. 
FHSS, usuwanie konfliktów częstotliwości według 
procedury - to metoda transmisji sygnałów radiowych 
poprzez szybką zmianę częstotliwości nośnej wśród wielu 
różnych częstotliwości zajmujących duże pasmo widmowe. 
Zmiany sterowane są kodem znanym zarówno nadajnikowi 
, jak i odbiornikowi . FHSS służy do unikania zakłóceń, 
zapobiegania podsłuchiwaniu i umożliwiania komunikacji z 
wielokrotnym dostępem z podziałem kodu (CDMA)). 
2Pilot BSP posiada stały i aktualny dostęp do odpowiednich 
informacji C3, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo 
lotu. W przypadku operacji wymagających tylko niskiego 
poziomu integralności dla tego OSO, można to osiągnąć 
poprzez monitorowanie siły sygnału łącza C2 i 
otrzymywanie ostrzeżenia z interfejsu HMI BSP, jeśli siła 
sygnału stanie się zbyt niska. 
 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 06 - 
Charakterystyka 
łącza C3 (np. 
jakość, 
wykorzystanie 
 

 
Kryteria 

 
Należy rozważyć kryteria określone w sekcji 9 (niski poziom 
pewności). Właściwy organ może zwrócić się do EASA o 
potwierdzenie deklarowanej integralności. 
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PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom integralności 
Średni Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 07 
Kontrola BSP 
(kontrola 
produktu) w 
celu 
zapewnienia 
zgodności z 
ConOps 
 

 
Kryteria 

 
Załoga zapewnia, że BSP jest w stanie zapewniającym 
bezpieczną eksploatację i jest zgodny z zatwierdzonym 
ConOps. 

 

PROBLEM TECHNICZNY Z BSP Poziom pewności 
Średni Uzupełnia wnioskujący 

 
OSO nr 07 
Kontrola BSP 
(kontrola 
produktu) w 
celu 
zapewnienia 
zgodności z 
ConOps 

 
Kryterium 

nr 1 
(Procedury) 

 

 
Kontrola produktu jest udokumentowana i uwzględnia 
zalecenia producenta, jeśli są dostępne. 
Ponadto kontrola produktu jest dokumentowana za 
pomocą list kontrolnych. 
 

 

 
Kryterium 

nr 2 
(Szkolenia) 

 
(a) Dostępny jest program szkoleniowy zawierający 
procedurę kontroli produktu.  
b) Operator bezzałogowego systemu powietrznego 
zapewnia szkolenia teoretyczne i praktyczne oparte na 
kompetencjach. 
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PROCEDURY OPERACYJNE Poziom integralności 
Wysoki Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 08, OSO 
nr 11, OSO nr 
14 and OSO nr 
21 

 
Kryterium nr 1 

(Procedura 
definicji) 

 
(a) Procedury operacyjne1 odpowiednie dla proponowanej 
operacji zostały określone i obejmują, co najmniej 
następujące elementy:  
(1) planowanie lotu;  
(2) inspekcje przed lotem i po locie;  
(3) procedury oceny warunków środowiskowych przed 
misją i podczas misji (tj. ocena w czasie rzeczywistym);  
(4) procedury postępowania w przypadku 
niespodziewanych niekorzystnych warunków eksploatacji 
(np. w przypadku oblodzenia BSP podczas operacji 
niezatwierdzonej do takich warunków lotu)   
5) normalne procedury;  
6) procedury bezpieczeństwa (sytuacje odbiegające od 
normy, w tym w przypadku gdy pilot BSP ma przesłanki, by 
sądzić, że BSP może przekroczyć granice przestrzeni lotu);  
7) procedury awaryjne (reagowanie na sytuacje, w BSP 
może przekroczyć granice przestrzeni operacyjnej, które 
określono w trakcie przygotowań do lotu, oraz 
podejmowanie odpowiednich działań naprawczych);  
8) procedury zgłaszania zdarzeń; oraz  
Uwaga: w INOP zestawiono procedury normalne, 
bezpieczeństwa i awaryjne. 
b) w INOP określono ograniczenia systemów zewnętrznych, 
wspierających operacje przy użyciu BSP2. 
 

 

 
Komentarze 
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1Procedury operacyjne obejmują pogorszenie3 działania 
samego BSP i wszelkich zewnętrznych systemów 
wspierających operacje przy użyciu BSP.  
2W zakresie tej oceny, systemy zewnętrzne wspierające 
operacje przy użyciu BSP są zdefiniowane, jako systemy, 
które nie są jeszcze częścią BSP, ale są wykorzystywane do:  
a) uruchomienia/startu BSP;   
b) przeprowadzania kontroli przed lotem; lub  
c) utrzymywania BSP w granicach swojej objętości 
operacyjnej (np. GNSS, systemy satelitarne, zarządzanie 
ruchem lotniczym, U-space). Systemy zewnętrzne 
aktywowane/używane po utracie kontroli nad operacją są 
wyłączone z tej definicji.  
3Aby właściwie zareagować na pogorszenie działania 
systemów zewnętrznych wymaganych do prowadzenia 
operacji zaleca się:  
a) identyfikację tych systemów zewnętrznych; 
b) należy określić tryby pogorszenia działania systemów 
zewnętrznych (np. całkowita utrata GNSS, dryf GNSS, 
problemy z opóźnieniem, itp.), które prowadziłyby do utraty 
kontroli nad operacją;   
c) należy opisywać sposoby wykrywania tych rodzajów 
pogorszenia działania zewnętrznych systemów/urządzeń; 
oraz  
d) należy opisać procedurę (procedury) zastosowaną w 
przypadku wykrycia pogorszenia działania (np. aktywację 
funkcji awaryjnego odzyskania (FTS – flight termination 
system) lub (ARS - automatic recovery system) albo przejście 
na sterowanie manualne, itp.). 
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Kryterium nr 2 

(Złożoność 
procedury) 

 

 
Procedury operacyjne są proste. 

 

 
Kryterium nr 3 
(Uwzględnienie 
potencjalnego 

błędu 
ludzkiego) 

 
Procedury operacyjne uwzględniają błąd ludzki. 
 
Ponadto, załoga3 przechodzi szkolenie w zakresie 
zarządzania zasobami załogi (CRM)4. 

 

  
Komentarz 

 
3 W kontekście SORA, termin „załoga” odnosi się do każdej 
osoby zaangażowanej w misję. 
4 Szkolenie CRM koncentruje się na efektywnym 
wykorzystaniu całej załogi w celu zapewnienia bezpiecznej i 
wydajnej pracy, zmniejszenia błędów, uniknięcia stresu i 
zwiększenia wydajności. 
 

 

PROCEDURY OPERACYJNE Poziom pewności 
Wysoki Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 08, OSO 
nr 11, OSO nr 
14 and OSO nr 
21 

 
Kryteria 

 
(a) Procedury operacyjne są zatwierdzane na podstawie 
norm uznanych przez właściwy organ za odpowiednie i/lub 
zgodnie ze środkami zgodności akceptowanymi przez tenże 
organ.   
(b) Adekwatność procedur bezpieczeństwa i awaryjnych 
została udowodniona poprzez: 
(1) specjalne testy w locie; lub  
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(2) symulację, pod warunkiem, iż udowodniono, że 
symulacja jest obowiązująca dla zamierzonego celu z 
pozytywnymi wynikami; 
(3) doświadczenie operacyjne 
Ponadto: 
a) testy w locie przeprowadzone w celu potwierdzenia 
procedur i list kontrolnych obejmują całą obwiednię lotu 
lub okazały się ostrożne.  
b) procedury, listy kontrolne, testy w locie i symulacje 
zostały zatwierdzane przez właściwą stronę trzecią. 
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KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom integralności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 09, 
OSO nr 
15,OSO nr 22 

 
Kryteria 

 
Szkolenie teoretyczne i praktyczne oparte na 
kompetencjach jest odpowiednie dla operacji i zapewnia 
wiedzę w zakresie:  
a) rozporządzenia 2019/947;  
b) zasad operacyjnych przestrzeni powietrznej;   
c) zespołu umiejętności lotniczych i bezpieczeństwa 
lotniczego;  
d) ograniczeń zdolności człowieka do działania;  
e) meteorologii;  
f) nawigacji/map;   
g) BSP;  oraz  
h) procedur operacyjnych. 

 

KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom pewności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 09, 
OSO nr 15, 
OSO nr 22 

 
Kryteria 

 
1. Dostępny jest program szkolenia. 
2. Operator BSP zapewnia szkolenie teoretyczne i 
praktyczne oparte na kompetencjach. 
 

 

 
 
 

KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom integralności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

  
Kryteria 
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OSO nr 10, 
OSO nr 12 

Podczas prowadzenia operacji nad zaludnionymi obszarami 
lub zgromadzeniami osób, można racjonalnie oczekiwać, że 
nie będzie miał miejsca żaden wypadek śmiertelny z 
powodu jakiejkolwiek pojedynczej awarii3 BSP lub 
dowolnego zewnętrznego systemu obsługującego tę 
operację. 
SW i AEH, których błąd (błędy) rozwojowe mogą 
bezpośrednio prowadzić do awarii wpływającej na 
działanie w taki sposób, że można racjonalnie oczekiwać, iż 
będzie miał miejsce wypadek śmiertelny, są 
opracowywane do standardu uznanego przez właściwy 
organ za odpowiedni i/lub zgodnie ze środkami zgodności 
uznanymi za akceptowalne przez tenże organ. 
 

 
Komentarze 

 

3Niektóre awarie konstrukcyjne lub mechaniczne można 
wykluczyć z kryterium braku pojedynczej awarii, jeżeli 
można wykazać, że te części mechaniczne zostały 
zaprojektowane zgodnie z normą uznaną za odpowiednią 
przez właściwy organ i/lub zgodnie ze środkami zgodności 
akceptowanymi przez tenże organ. 
 

 

KOMPETENCJE ZAŁOGI Poziom pewności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 10, 
OSO nr 12 

 
Kryteria 

 
Dostępna jest ocena projektu i instalacji. Ocena ta 
pokazuje w szczególności, iż:  
a) cechy projektowe i instalacyjne (niezależność, separację 
i redundancję) spełniają kryterium niskiego poziomu 
integralności; oraz  
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b) szczególne ryzyko związane z ConOps (np. grad, lód, 
śnieg, zakłócenia elektromagnetyczne, itp.) nie naruszają 
ewentualnych deklaracji w zakresie niezależności. 
Ponadto deklarowany poziom integralności jest 
potwierdzony analizą i/lub danymi testowymi z 
potwierdzającymi dowodami.  
Właściwy organ może zwrócić się do EASA o potwierdzenie 
deklarowanej integralności. 
 

 
POGORSZENIE DZIAŁANIA 

SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH 
WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA BSP 

POZA KONTROLĄ 

Poziom integralności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 13 
Usługi 
zewnętrzne 
wspierające 
operacje BSP 
są 
odpowiednie 
do operacji 
 
 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca zapewnia, że poziom efektywności każdej 
usługi świadczonej zewnętrznie niezbędnej dla 
bezpieczeństwa lotu jest odpowiedni dla zamierzonej 
operacji. Jeżeli usługa świadczona zewnętrznie wymaga 
komunikacji między operatorem BSP, a usługodawcą, 
wnioskodawca zapewnia skuteczną komunikację w celu 
wsparcia świadczenia usługi. Określono role i obowiązki 
między wnioskodawcą, a usługodawcą zewnętrznym. 

 

POGORSZENIE DZIAŁANIA 
SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH 

WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA BSP 
POZA KONTROLĄ 

Poziom pewności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 13 
Usługi 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca posiada dokumentację potwierdzającą, że 
wymagany poziom skuteczności dla każdej usługi 
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zewnętrzne 
wspierające 
operacje BSP 
są 
odpowiednie 
do operacji 

świadczonej zewnętrznie wymaganej dla bezpieczeństwa 
lotu można osiągnąć przez cały czas trwania misji.  Może to 
przybrać formę umowy o gwarantowanym poziomie usług 
(SLA) lub innego oficjalnego zobowiązania wiążącego 
usługodawcę i wnioskodawcę w zakresie odpowiednich 
aspektów usługi (w tym jakości, dostępności, obowiązków). 
Wnioskodawca posiada środki monitorowania usług 
świadczonych zewnętrznie, które wpływają na systemy o 
krytycznym znaczeniu dla lotu oraz do podjęcia 
odpowiednich działań, jeśli efektywność w czasie 
rzeczywistym może doprowadzić do utraty kontroli nad 
operacją. 
 

 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Średni Uzupełnia operator 

 
OSO nr 16 - 
Koordynacja 
załogi 
wieloosobowej 

 
Kryterium 1 
(Procedury) 

 
Procedura (-y) zapewniająca (-e) koordynację między 
członkami załogi oraz solidne i skuteczne kanały 
komunikacji jest (są) dostępna (-e) i obejmuje  
(-ą), co najmniej:  
a) przydzielenie zadań załodze oraz  
b) ustanowienie komunikacji krok po kroku. 
 

 

 
Kryterium nr 2 

(Szkolenia) 

 
Szkolenie załogi obejmuje koordynację między członkami 
załogi. 
Ponadto załoga2 przechodzi szkolenie CRM3. 
 

 

 
Komentarz 
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2W kontekście SORA termin załoga odnosi się do każdej 
osoby zaangażowanej w misję. 
3Szkolenie CRM koncentruje się na efektywnym 
wykorzystaniu całej załogi w celu zapewnienia bezpiecznej i 
wydajnej pracy, zmniejszenia ilości błędów, uniknięcia 
stresu i zwiększenia efektywności. 

 
Kryterium nr 3  

(Urządzenia 
komunikacyjne 

 

 
Urządzenia komunikacyjne są zgodne z normami uznanymi 
przez właściwy organ za odpowiednie i/lub zgodnie ze 
środkami zgodności akceptowanymi przez ten organ. 

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Średni Uzupełnia operator 

 
OSO nr 16 - 
Koordynacja 
załogi 
wieloosobowej 

 
Kryterium 1 
(Procedury) 

 
1. Procedury są zatwierdzane zgodnie z normami uznanymi 
przez właściwy organ i/lub zgodnie ze środkami zgodności 
akceptowanym przez tenże organ.  
2. Adekwatność procedur została potwierdzona przez:   
a) specjalne badania wykonane podczas lotu; lub 
b) symulację, pod warunkiem, że właściwość symulacji w 
odniesieniu do zamierzonego celu zostanie udowodniona z 
pozytywnym wynikiem 
 

 

 
Kryterium nr 2  

(Szkolenia) 
 

 
1. Dostępny jest program szkoleniowy. 
2. Operator BSP zapewnia szkolenia teoretyczne i 
praktyczne oparte na kompetencjach. 
 

 

 
Kryterium nr 3 

 
Należy rozważyć kryteria określone w sekcji 9 
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(Urządzenia 
komunikacyjne) 

 
 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 17 
Załoga jest 
zdolna do 
przeprowadzenia 
operacji 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca posiada politykę określającą, w jaki sposób 
załoga może zadeklarować swoją gotowość do działania 
przed rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji. 
Ponadto: 
- Obowiązki załogi, czas wykonywania czynności lotniczych i 
czas odpoczynku dla załogi są określone przez 
wnioskującego i są adekwatne do operacji.  
- Operator SBSP określa wymagania odpowiednie dla załogi 
do obsługi BSP. 
 

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 17 
Załoga jest 
zdolna do 
przeprowadzenia 
operacji 

 
Kryteria 

 
Polityka określająca, w jaki sposób załoga deklaruje swoją 
zdolność do przeprowadzenia operacji (przed operacją) jest 
udokumentowana. 
Deklaracja załogi o zdolności do przeprowadzenia operacji 
(przed operacją) opiera się na polityce określonej przez 
wnioskodawcę. 
Ponadto: 
Dokumentowane są obowiązki załogi, czas wykonywania 
czynności lotniczych oraz czasu odpoczynku załogi.  
Cykle wykonywania czynności lotniczych (pracy załogi) są 
rejestrowane i obejmują, co najmniej: 
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- rozpoczęcie dnia pracy członków załogi; 
- okres poza czasem pracy członków załogi oraz czas 
odpoczynku w ramach cyklu czynności lotniczych;  
- istnieje dokumentacja potwierdzająca, że załoga jest 
zdolna do obsługi BSP. 
 

 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 18 
Automatyczna 
ochrona obwiedni 
lotu przed 
błędami ludzkimi 

 
Kryteria 

 
System sterowania lotem BSP obejmuje automatyczne 
zabezpieczenie obwiedni lotu, aby uniemożliwić 
pilotowi wprowadzenie jakiegokolwiek pojedynczego 
sygnału wejściowego w normalnych warunkach 
operacyjnych, który spowodowałby przekroczenie 
przez BSP swojej obwiedni lotu lub uniemożliwiłby 
jego odzyskanie w określonym czasie. 
 

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 18 
Automatyczna 
ochrona obwiedni 
lotu przed 
błędami ludzkimi 

 
Kryteria 

 
Automatyczna ochrona obwiedni lotu została 
opracowana przez operatora lub zaimplementowana 
fabrycznie (np. przy użyciu gotowych elementów 
dostępnych na rynku) bez przestrzegania określonych 
norm/standardów. 
Właściwy organ może zwrócić się do EASA w celu 
potwierdzenia integralności. 
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BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 19 - 
Bezpieczne 
odzyskiwanie po 
zaistnieniu błędów 
ludzkich 

 
Kryterium 1 
(Procedury i 

listy 
kontrole) 

 
Procedury i listy kontrolne, które zmniejszają ryzyko 
potencjalnych błędów ludzkich ze strony osób 
zaangażowanych w misję są zdefiniowane i 
stosowane. Procedury zapewniają, co najmniej: 
- przejrzysty podział i przydział zadań; oraz  
- wewnętrzną listę kontrolną, aby upewnić się, że 
personel odpowiednio wykonuje powierzone mu 
zadania. 
 

 

 
Kryterium nr 

2 
(Szkolenia) 

 

 
- załoga1 jest przeszkolona w zakresie korzystania z 
procedur i list kontrolnych. Załoga1 przechodzi 
szkolenie CRM22 

 

 

 
Komentarze 

 

1W kontekście SORA termin załoga odnosi się do 
każdej osoby zaangażowanej w misję. 
2Szkolenie CRM koncentruje się na efektywnym 
wykorzystaniu całej załogi w celu zapewnienia 
bezpiecznej i wydajnej pracy, zmniejszenia błędów, 
uniknięcia stresu i zwiększenia efektywności. 
 

 

 
Kryterium nr 

3 
(Projekt BSP) 

 
Systemy wykrywające i/lub eliminujące błędy ludzkie 
są opracowywane zgodnie z najlepszymi praktykami 
branżowymi. 
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BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 19 - 
Bezpieczne 
odzyskiwanie po 
zaistnieniu błędów 
ludzkich 

 
Kryterium 1 
(Procedury i 

listy 
kontrole) 

 
- Procedury i listy kontrolne nie wymagają 
zatwierdzania w stosunku do normy lub środków 
zgodności uznanych przez właściwy organ za 
odpowiednie.                                                   - 
Zadeklarowano adekwatność procedur i list 
kontrolnych. 
 

 

 
Kryterium nr 

2 
(Szkolenia) 

 
Należy rozważyć kryteria określone dla poziomu 
pewności ogólnego szkolenia załogi OSO (tj. OSO nr 
09, OSO nr 15 i OSO nr 22) odpowiadające SAIL 
operacji 
 

 

 
Kryterium nr 

3 
(Projekt BSP) 

 
Wnioskodawca oświadcza, że osiągnięto wymagany 
poziom integralności. 
Właściwy organ może zwrócić się do EASA w celu 
potwierdzenia integralności.  
 

 

  
Komentarze 

 
Dowody potwierdzające mogą, ale nie muszą być 
dostępne.  
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BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 20 - 
Przeprowadzono 
ocenę czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla misji 

 
Kryteria 

 
Interfejsy informacyjne i sterowania BSP są jasno i 
zwięźle przedstawione, nie dezorientują i nie 
powodują nieuzasadnionego zmęczenia, ani nie 
przyczyniają się do błędów załogi, które mogłyby 
negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo operacji. 
 

 

 
Komentarze 

 

 
Jeżeli do wsparcia potencjalnych VO (ang. visual 
observer) w ich roli polegającej na utrzymywaniu 
świadomości w zakresie pozycji bezzałogowych statków 
powietrznych stosuje się środki elektroniczne, ich 
interfejs HMI: 
 jest wystarczający, aby umożliwić VO określenie 

pozycji BSP w trakcie operacji; oraz 
 nie zmniejsza zdolności VO do: 

 obserwacji wizualnej przestrzeni powietrznej, w 
której operuje bezzałogowy statek powietrzny 
w celu wykrycia potencjalnego ryzyka kolizji; 
oraz 

 utrzymywania skutecznej i stałej komunikacji z 
pilotem. 
 

 

BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Niski Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 20 - 
Przeprowadzono 

 
Kryteria 
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ocenę czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla misji 
 

Wnioskodawca przeprowadza ocenę czynników 
ludzkich BSP, aby ustalić, czy HMI jest odpowiedni dla 
misji.  Ocena HMI opiera się na inspekcji lub analizach. 
Właściwy organ może zwrócić się do EASA w celu 
potwierdzenia integralności. 
 

 
 
 

BŁĄD LUDZKI Poziom integralności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 23 - 
Przeprowadzono 
ocenę czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla 
misji 

 
Kryterium nr 

1  
(Definicja) 

 
Warunki środowiskowe dla bezpiecznych operacji 
zostały określone i odzwierciedlone w instrukcji 
obsługi w locie lub równoważnym dokumencie. 

 

 
Kryterium nr 

2 
(Procedury) 

 

 
Procedury oceny warunków środowiskowych przed 
misją i podczas misji (tj. ocena w czasie rzeczywistym) 
są dostępne i obejmują ocenę warunków 
meteorologicznych (METAR, TAFOR, itp.) za pomocą 
prostego systemu rejestracji. 

 

 
Kryterium nr 

3 
(Szkolenia) 

 

 
Szkolenie obejmuje ocenę warunków 
meteorologicznych. 
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BŁĄD LUDZKI Poziom pewności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 23 - 
Przeprowadzono 
ocenę czynników 
ludzkich, a HMI 
uznano za 
odpowiednie dla 
misji 

 
Kryterium nr 

1 
(Definicja) 

 

 
Należy rozważyć kryteria określone w sekcji 9. 

 

 
Kryterium nr 

2 
(Procedury) 

 
1. Procedury są zatwierdzane na podstawie norm 
uznanych przez właściwy organ za odpowiednie i/lub 
zgodnie ze środkami zgodności akceptowanymi przez 
tenże organ. 
3. Adekwatność procedur została udowodniona 
poprzez: 
a) dedykowane testy w locie; lub  
b) symulację, pod warunkiem, że właściwość 
symulacji w odniesieniu do zamierzonego celu 
zostanie udowodniona z pozytywnym wynikiem. 
 

 

 
Kryterium nr 

3 
(Szkolenia) 

 

 
1. Dostępny jest program szkolenia. 
2. Operator BSP zapewnia szkolenie teoretyczne i 

praktyczne oparte na kompetencjach 

 

 
 

NIEKORZYSTNE WARUNKI 
OPERACYJNE 

Poziom integralności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 24 - BSP 
został 

 
Kryteria 

 
BSP został zaprojektowany tak, aby ograniczać wpływ 
warunków środowiskowych. 
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zaprojektowany i 
zakwalifikowany do 
pracy w 
niesprzyjających 
warunkach 
środowiskowych 
 

NIEKORZYSTNE WARUNKI 
OPERACYJNE 

Poziom pewności 
Średni Uzupełnia wnioskodawca 

 
OSO nr 24 - BSP 
został 
zaprojektowany i 
zakwalifikowany do 
pracy w 
niesprzyjających 
warunkach 
środowiskowych 
 

 
Kryteria 

 
Należy rozważyć kryteria określone w sekcji 9 

 

 
 
Sekcja 9 
 

NIEKORZYSTNE WARUNKI 
OPERACYJNE 

Poziom pewności 
Niski Średni  Wysoki 

 
Techniczny OSO 

 
Kryteria 

 
Wnioskodawca oświadcza, że 
wymagany poziom integralności 
został osiągnięty1. 

 
Wnioskodawca posiada 
dokumentację potwierdzającą 
osiągnięcie wymaganego poziomu 
integralności.  Zazwyczaj odbywa się 
to poprzez testowanie, analizę, 

 
EASA dokonuje zatwierdzenia 
deklarowanego poziomu integralności. 
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symulację,2 inspekcję, przegląd 
projektu lub poprzez doświadczenie 
operacyjne.  

 
Komentarze 

1Dokumentacja potwierdzająca 
może, ale nie musi być dostępna. 

2Gdy stosowana jest symulacja, 
należy uzasadnić właściwość 
docelowego środowiska 
wykorzystywanego w symulacji 
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Etap # 9 Zagadnienia dotyczące obszaru przyległego/przestrzeni powietrznej/Adjacent 
Area/Airspace Considerations 
 
Etap 9 szczegółowo został opisany w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems(Regulations (EU) 2019/947 and 
(EU) 2019/945) w 2.5.3 Step #9 — Adjacent area/airspace considerations), 

 
Celem tej sekcji jest odniesienie się do ryzyka, jakie stwarza utrata kontroli nad operacją, skutkująca naruszeniem przyległych 
obszarów na ziemi i / lub przyległej przestrzeni powietrznej. Obszary te mogą się różnić w zależności od różnych faz lotu. 
 
Dokładne zdefiniowanie obszaru przyległego i przyległej przestrzeni powietrznej (ich zasięgu) leży w gestii operatora i 
powinno opierać się na własnej rozsądnej ocenie kluczowych kwestii dla zapewnienia bezpieczeństwa. W celu możliwie 
precyzyjnego określenia wielkości obszaru przyległego i przyległej przestrzeni powietrznej operator powinien uwzględnić 
poniższe zagadnienia: 
 
- Czy jakakolwiek prawdopodobna awaria może doprowadzić do wykroczenia poza zakładany obszar operacyjny ? 
- Czy cechy konstrukcyjne i instalacyjne gwarantują utrzymanie operacji w założonym obszarze operacyjnym ? 
- Czy istnieje szczególne ryzyko (takie jak możliwość wystąpienia gradu, lodu, śniegu, zakłóceń elektromagnetycznych, itp.), 
które może doprowadzić do wykroczenia poza zakładany obszar operacyjny ? 
 
Dla operacji, w których: 
- obszar przyległy zawiera zgromadzenia ludzi (chyba, że BSP posiada zgodę do poruszania się nad zgromadzeniami osób); 
- obszar przyległy należy do Arc-d (chyba, że wynikowy ARC przestrzeni powietrznej przeznaczonej do lotu w obszarze 
operacyjnym należy już do Arc-d); 
- obszar operacyjny znajduje się nad terenem zaludnionym oraz zastosowano mitygację M1 w celu obniżenia klasy GRC; 



Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation 
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 846 00 11, 
E-mail: ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 1070046338, REGON: 387193275 
District Court for the Capital City of Warsaw, XIV Economic Division of the National 
Court Register No. 0000862006 
 

 

 
177 | S t r o n a  

- obszar operacyjny znajduje się nad terenem zaludnionym oraz nad strefą kontrolowaną; 
w celu zdefiniowania obszaru przyległego i przyległej przestrzeni powietrznej należy uwzględnić konieczność zwiększenia 
wymogów bezpieczeństwa w celu utrzymania operacji w określonych limitach. 
 

 
ZDEFINIOWANIE OBSZARU PRZYLEGŁEGO I PRZYLEGŁEJ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 
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Etap # 10 Kompleksowe Portfolio Bezpieczeństwa/Comprehensive Safety Portfolio 
 
Etap 9 szczegółowo został opisany w Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems(Regulations (EU) 2019/947 and 
(EU) 2019/945) w 2.6 Step #10 — comprehensive safety portfolio), 
 
 
Kompleksowe portfolio bezpieczeństwa przedstawione ULC/PAŻP przed ostatecznym zezwoleniem.  
Proces SORA zapewnia wnioskodawcy, właściwemu organowi i ANSP metodologię obejmującą szereg środków łagodzących i 
celów bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić odpowiedni poziom pewności, że operacja może być 
bezpiecznie przeprowadzona: 
 Mitygacje stosowane do modyfikacji bazowego GRC 
 Strategiczne mitygacje dla początkowego ARC 
 Taktyczne mitygacje dla wynikowego ARC 
 Zagadnienia dotyczące obszaru przyległego / przestrzeni powietrznej 
 Cele bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym - OSO 
 
(b) Zadowalające uzasadnienie środków łagodzących i celów wymaganych przez proces SORA zapewnia wystarczający poziom 
pewności, że proponowana operacja może zostać bezpiecznie przeprowadzona. 
 
(c) Operator powinien upewnić się, że uwzględnił wszelkie dodatkowe wymagania, które nie zostały zidentyfikowane w 
procesie SORA (np. bezpieczeństwo, ochrona środowiska itp.) oraz zidentyfikować odpowiednich interesariuszy (np. agencje 
ochrony środowiska, krajowe organy bezpieczeństwa itp.) Działania wykonywane w ramach procesu SORA prawdopodobnie 
będą odpowiedzią na te dodatkowe potrzeby, ale mogą nie zawsze być uważane za wystarczające. 
(d) Operator powinien zapewnić spójność między uzasadnieniem bezpieczeństwa SORA, a rzeczywistymi warunkami 
operacyjnymi (tj. w czasie lotu). 
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PORTFOLIO - PODSUMOWANIE 
 

Wewnętrzna wartość GRC 
 

 
 
 
 

(uzupełnić zgodnie z etapem 2) 

 
Końcowa wartość GRC 

 
 
 

 
(uzupełnić zgodnie z etapem 3) 

 
SAIL 

 
 
 
 

(uzupełnić zgodnie z etapem 7) 

 
Wstępna wartość ARC 

 

 
 
 

 
(uzupełnić zgodnie z etapem 4 – tabela T.4.3) 

 
Końcowa wartość ARC 

 

 
 
 

(uzupełnić zgodnie z etapem 5 – tabela T.5.4) 
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Zastosowane środki ograniczające ryzyko dla iGRC 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(wymienić zastosowane mitygacje z etapu 3 – M1, M2, M3)  

 
 
 
 

Zastosowane strategiczne środki ograniczające ryzyko dla 
wstępnego ARC 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

(wymienić zastosowane mitygacje z etapu 5 – tabela T.5.3) 

 
 
 
 
Taktyczne środki ograniczające ryzyko dla końcowego ARC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(wymienić zastosowane mitygacje z etapu 6 – tabela T.6.3) 
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Obszar przyległy i przyległa przestrzeń powietrzna 
 
 

 
 
 

(Uzupełnić zgodnie z etapem 9) 

 
 
 

Spełnienie wymagań dotyczących celów bezpieczeństwa 
operacyjnego – OSO 

 
 
 
 
 
 
 

(Wymienić zastosowane mitygacje OSO z etapu 8 – tabela T.8.2)   

 
 
 

Pozostałe istotne wymagania, które nie zostały 
zidentyfikowane metodyką SORA 

 
 

 

(Wymienić pozostałe mitygacje, które operator uznał za istotne, a które nie 
występują w metodyce SORA) 
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