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Szacowanie ryzyka w 
usługach lotniczych 



Usługi lotnicze 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr  965/2012   



Usługi lotnicze 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr  965/2012   

* loty śmigłowców z ładunkiem 
zewnętrznym,  

* loty patrolowe,  

* loty z osobą jako ładunkiem 
zewnętrznym,  

*skoki spadochronowe,  

*usługi agrolotnicze,  

* loty fotogrametryczne,  

*holowanie szybowców,  

* loty reklamowe,  

* loty pomiarowe, 

*  loty montażowe z przeciąganiem 
przewodów i wycinkami ,  

*neutralizacja plam ropy,  

* loty patrolowe połączone  z 
lokalizacją zanieczyszczeń i budową 
map i modeli terenu, 

*zdjęcia ukośne i filmowanie,  

* loty pokazowe,  

* loty akrobacyjne,  

*nadzorowanie zwierzyny i pomoc 
weterynaryjna,  

* rozrzucanie prochów 
krematoryjnych,  

* loty badawcze, 

* rozbijanie chmur  









Budowa linii Ełk – Gr. Państwa  



Bardzo ważnym elementem zarządzania ryzykiem 
jest więc identyfikacja źródeł zagrożeń nie tylko w 
zakresie ryzyka własnego (źródła zagrożeń i 
aktywacja zagrożenia dotyczy tej samej organizacji 
transportowej), ale również w obszarze ryzyka 
wspólnego (źródła zagrożeń poza systemem 
transportowym którego dotyczy aktywacja 
zagrożenia) i zewnętrznego (źródła zagrożeń poza 
systemem transportowym). Całkowite ryzyko 
organizacji transportowej powinno brać pod uwagę 
wszystkie trzy obszary zagrożeń. 





Zarządzanie operacyjne oznacza zarządzanie przez cele, 
które polega najogólniej na zespołowym określaniu tego 
czego oczekuje się od każdej jednostki, komórki 
organizacyjnej i każdego pracownika, ocenie tego co już 
zostało osiągnięte oraz formułowaniu i realizowaniu 
planów usprawnień. Zarządzanie strategiczne oznacza 
prognostyczne myślenie o zjawiskach i procesach, które 
wystąpią w przyszłości i będą tworzyć dla 
organizacji/kraju nowe warunki działania. Wymaga on 
zatem stałego śledzenia zachodzących zmian w otoczeniu 
i ich tendencji, ocenę wpływu tych zmian na 
organizację/obszar i ich doniosłość, wychwycenie zmian 
najistotniejszych i określenie kluczowych problemów 
wymagających rozwiązania  





Definicja jakościowa Znaczenie Wartość 
  

      
  

Częste Może wystąpić wiele razy 5 
  

      
  

Okazjonalne Może wystąpić czasem 4 
  

      
  

Niewielkie Nieprawdopodobne, ale możliwe 3 
  

      
  

Nieprawdopodobne Bardzo nieprawdopodobne że wystąpi 2 
  

      
  

Niezmiernie 
Prawie niewyobrażalne, że to zdarzenie wystąpi 1 

  

nieprawdopodobne 
  

    
  

        

Po dokonaniu oceny ryzyka pod względem dotkliwości i prawdopodobieństwa, 

należy zastosować macierz oceny dla określenia poziomu tolerancji ryzyka.   
Chociaż dotkliwość skutków można zdefiniować, to ocena prawdopodobieństwa 

zdarzenia może być bardziej subiektywna. 



 Macierz tolerancji ryzyka               
 

                   
 

 
Prawdopodobieństwo 

     Dotkliwość ryzyka        
 

                   
 

 ryzyka  Katastrofalne  Niebezpieczne  Poważna  Drobne  Nieistotne  
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