
I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 339 
 

Mirosław NOWAKOWSKI, Mariusz ZIEJA, Tomasz EWERTOWSKI, Andrzej ŻYLUK 

BADANIE UDZIAŁU CZYNNIKA LUDZKIEGO Z WYKORZYSTANIEM  

OPRACOWANEGO MODELU TAKSONOMII PRZYCZYN ZDARZEŃ LOTNICZYCH 

 

W artykule omówione zostało badanie opracowanego modelu taksonomicznego kodów statystycznych przyczyn zdarzeń 

lotniczych. W przyczynach zdarzeń lotniczych upatruje się od 70-90% udziału czynnika ludzkiego. Narzędzia stosowane do-

tychczas w lotnictwie wojskowym do identyfikacji przyczyn zdarzeń lotniczych nie uwzględniało postępu w rozwoju teorii bez-

pieczeństwa lotów w zakresie udziału czynnika ludzkiego. W opracowanym modelu kwalifikacji (nadawania kodów statystycz-

nych) przyczyn zdarzeń lotniczych uwzględniono nowoczesne teorie bezpieczeństwa lotów, w postaci modelu 5M, teorii Jamesa 

Reasona oraz Systemu Analizy i Kwalifikacji Czynnika Ludzkiego (Human Factors Analysis and Classification System – 

HFACS), jako narzędzia skalowania udziału czynnika ludzkiego. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy przyczyn 

zdarzeń lotniczych badanych przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w latach 2008-2012 

zgodnie z ustalonym algorytmem a następnie nadano kod statystyczny zgodnie z przyczyną główną wg taksonomii opracowa-

nego modelu, taksonomii Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz stosowanej w Komitecie Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Woj-

skowego Europy (AFFSCE). Ostateczna weryfikacja nastąpiła po zamianie parametrów jakościowych na ilościowe w postaci 

procentowego współczynnika udziału czynnika ludzkiego i porównanie otrzymanych wyników z odpowiednimi wynikami analiz 

przyczyn zdarzeń lotniczych w wybranych krajach NATO oraz w lotnictwie cywilnym poprzez stochastyczną weryfikację mode-

lu. 

 

WSTĘP 

W miarę rozwoju lotnictwa i dokonywania się postępu naukowo 
technicznego następowała ewolucja myślenia w zakresie bezpie-
czeństwa latania. Opracowywano nowe teorie i modyfikowano 
podejście do zagadnień bezpieczeństwa. Na początku funkcjono-
wania lotnictwa największym problemem była technika lotnicza, 
Konstrukcje lotnicze były niedoskonałe i ich zawodność była jedną 
z głównych przyczyn wypadków lotniczych. Po stopniowym elimi-
nowaniu lub redukowaniu wielu zagrożeń związanych z techniką 
lotniczą statki powietrzne zaczęły dawać załogom nowe możliwości 
i wyzwania (np. wzrost prędkości lub wysokości lotu). Okazało się, 
że to człowiek stał za przyczynami wielu katastrof i awarii [1]. Przy-
czyny wypadków lotniczych lub incydentów nazywane są często 
czynnikami awaryjności lub czynnikami sprawczymi [4]. Przez przy-
czynę zdarzenia lotniczego rozumiemy działania lub brak działań, 
okoliczności, warunki lub ich wzajemne powiązania, które zwiększy-
ły prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia lotniczego lub do 
niego doprowadziły. Tendencje zmian w czasie czynników spraw-
czych pokazano na rys. 1 [1]. 

 
Rys. 1. Zmiana proporcji procentowego udziału czynnika ludzkiego 
w przyczynach zdarzeń lotniczych na przestrzeni lat 

W latach siedemdziesiątych zaczęto dostrzegać kolejną katego-
rię przyczyn wypadków lotniczych związane z zarządzaniem lotnic-
twem. Komisje badania wypadków coraz częściej zaczęły wykazy-
wać błędy kierowniczego personelu lub zarządzającego organiza-
cjami lotniczymi [1].  

 
Rys. 2. Ewolucja myślenia o bezpieczeństwie i przyczynach wypad-
ków lotniczych 
 

Oczywiście w miarę ewoluowania podejścia do bezpieczeństwa 
lotniczego, zobrazowanej na rys. 2, związanego z implementacją 
nowych teorii bezpieczeństwa następowała poprawa stanu bezpie-
czeństwa lotów przejawiająca się w spadku wartości względnych 
miar bezpieczeństwa lotów (np. wskaźnika wypadków ciężkich 
odniesionego do 100 000 godzin nalotu czy liczba ofiar śmiertelnych 
wśród pasażerów na całym świecie na 100 mln pasażeromil) [2, 7]. 
Przykładem tego stanu rzeczy jest zobrazowanie na rys 3 zmiany 
wskaźnika wypadków ciężkich w lotnictwie Marynarki Wojennej USA 
w latach 1950-2000 [2]. 
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Rys. 3. Poprawa wskaźników bezpieczeństwa lotów w lotnictwie 
wojskowym Stanów Zjednoczonych w latach 1950-2000 

 
Przy obecnym postępie technologicznym oraz poprawie nieza-

wodności statków powietrznych wydaje się oczywistym, że aby 
poprawić i tak już „wyśrubowane” statystyki bezpieczeństwa lotów 
ostatnich lat zobrazowane prostokątem na rysunku 3 należy więk-
szą uwagę poświęcić wpływowi czynnika ludzkiego na występowa-
nie zdarzeń lotniczych [3, 5, 7]. W większości teorii bezpieczeństwa 
lotów to właśnie czynnik ludzki odgrywa wiodącą rolę. Interdyscypli-
narność tego pojęcia stanowi jednak przeszkodę w jednoznacznym 
zdefiniowaniu czynnika ludzkiego. W zastosowaniu przedmiotowego 
artykułu przyjmiemy następującą definicję „Czynnik ludzki to niead-
ekwatne działanie operatora lub innych osób pozostających w ści-
słym związku z organizacją, zabezpieczeniem i wykonywaniem 
lotów, które to działanie spowodowało sytuację zagrożenia zdarze-
niem lotniczym albo zagrożenia tego nie usunięto wówczas, gdy 
istniały realne możliwości jego zmniejszenia lub likwidacji”. 

W latach 2003-2008 w Polsce, czynnik ludzki był przyczyną 
73% wypadków w lotnictwie cywilnym. Wg danych zachodnich 
i krajowych w czynniku ludzkim upatruje się przyczyny około 70–
90% wypadków w lotnictwie cywilnym i wojskowym . 
Jak dotąd, w większości raportów i analiz opisujących wypadki 
lotnicze nie brano pod uwagę postępu, jaki się dokonał w rozumie-
niu udziału błędu człowieka w ich powstawaniu. W konsekwencji, 
większość statystyk wypadkowych nie dostarcza właściwej informa-
cji na temat rzeczywistej roli człowieka w przyczynach zdarzeń 
lotniczych. Pojawia się w związku z tym trudność w identyfikacji 
źródeł problemów i podjęciu działań zaradczych. Przykładem tego 
stanu rzeczy są dane na temat procentowego udziału czynnika 
ludzkiego w kodach statystycznych przyczyn zdarzeń lotniczych 
w roku 2014 oraz w latach 2008-13 badanych przez KBWL LP oraz 
Komisje Badania Incydentów (KBI) w lotnictwie Sił Zbrojnych RP wg 
taksonomii określonej w Instrukcji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa 
Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej: Sygn. WLOP 346/2004, 
które zobrazowano na rys.4 [7]. 

 
Rys. 4. Udziału czynnika ludzkiego w kodach statystycznych przy-
czyn zdarzeń lotniczych w roku 2014 oraz w latach 2008-13 bada-
nych przez KBWL LP oraz KBI 

Na podstawie analizy ww. wykresu, na którym zakres procen-
towy udziału czynnika ludzkiego wg danych literaturowych zazna-
czono w postaci czerwonych poziomych linii, należy zadać pytanie 
czy dotychczasowa taksonomia kodów statystycznych przyczyn 
zdarzeń lotniczych właściwe odzwierciedla rzeczywisty udział czyn-
nika ludzkiego? Odpowiedź jest jednoznaczna, że istnieje potrzeba 
opracowania bardziej funkcjonalnego narzędzia do identyfikowania 
zagrożeń związanych z przyczynami zdarzeń lotniczych, które 
adekwatnie do rzeczywistości odzwierciedlać będzie udział czynnika 
ludzkiego w przyczynach zdarzeń lotniczych [7]. 

1. WSPÓŁCZESNE MODELE TAKSONOMICZNE 
PRZYCZYN ZDARZEŃ LOTNICZYCH  

Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) to 
nauka o zasadach i metodach klasyfikowania. W przedmiotowym 
artykule dotyczy to klasyfikacji przyczyn zdarzeń lotniczych. Zda-
rzenia lotnicze definiujemy jako każdy przypadek związany z użyt-
kowaniem statku powietrznego negatywnie wpływający na bezpie-
czeństwo lotów, który w przypadku załogowego statku powietrzne-
go, odbywa się od momentu wejścia na pokład statku powietrznego 
jakiejkolwiek osoby z zamiarem odbycia lotu aż do opuszczenia 
pokładu przez te osoby lub, w przypadku bezzałogowego statku 
powietrznego, odbywa się od momentu, gdy statek powietrzny jest 
gotowy do ruchu w celu wykonania lotu aż do czasu jego zatrzyma-
nia na koniec lotu i wyłączenia głównego układu napędowego [5]. 

W artykule rozpatrzono trzy istniejące modele taksonomiczne 
przyczyn zdarzeń wykorzystywane w lotnictwie wojskowym 
(IBL2004 oraz AFFSCE) jak i cywilnym (ULC), na niebiesko zazna-
czono kody związane z czynnikiem ludzkim [7]. 

1.1. Taksonomia dotychczas stosowana w lotnictwie Sił 
Zbrojnych RP (IBL2004) 

W lotnictwie Sił Zbrojnych RP obowiązywała taksonomia przy-
czyn zdarzeń lotniczych opisana w Instrukcji Bezpieczeństwa lotów 
Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sygn. WLOP 
346/2004. Stanowi ona zbiór niezależnych 19 kodów bez propozycji 
podziału na kategorie lub obszary (w tym 10 kodów dedykowanych 
czynnikowi ludzkiemu). Zobrazowano ją na rys. 5. 

 

 
Rys. 5. Taksonomia dotychczas stosowana w lotnictwie Sił Zbroj-
nych RP (IBL2004) 
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1.2. Taksonomia stosowana w Komitecie Bezpieczeństwa 
Lotów Lotnictwa Wojskowego Europy (AFFSCE) 

Komitet Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Wojskowego Europy 
– Air Forces Flight Safety Committee (Europe) – AFFSC(E) skupia 
aktualnie 27 krajów. W celu utrzymania ciągłości oraz łatwiejszego 
administrowania obradami komitetu stanowisko przewodniczącego 
oraz sekretarza należą na stałe do przedstawicieli Królewskich Sił 
Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF). Na potrzeby wymiany infor-
macji o przyczynach zdarzeń lotniczych opracowano tam prostą 
taksonomię o grupach przyczynowych zdarzeń lotniczych przedsta-
wionych na rys. 6 [3]. 

1.3. Taksonomia stosowana w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 
(ULC) 

W lotnictwie cywilnym Zarządzeniem nr 3 Prezesa Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego z 22 lutego 2005 roku została wprowadzona 
klasyfikacja grup przyczynowych wypadków i incydentów lotniczych. 
Grupy przyczynowe w elemencie modelu 5M „Czynnik ludzki” odno-
szą się tylko do personelu latającego. Jednakże aspekty działania 
czynnika ludzkiego znajdują swoje odniesienie w przedstawianej 
taksonomii również w pozostałych elementach modelu 5M tj. w 
obszarach „Sprzęt” (kod T7 i T9), „Środowisko” (kody: E2, E3, E5, 
E6, E9 i E11) i „Organizacja” (wszystkie kody). Podział ten przed-
stawiono na rys. 7 [7]. 

 
Rys. 6. Taksonomia stosowana w Komitecie Bezpieczeństwa Lotów 
Lotnictwa Wojskowego Europy – AFFSC(E) 

2. OPRACOWANY MODEL TAKSONOMII PRZYCZYN 
ZDARZEŃ LOTNICZYCH 

Rozpatrując analizy statystyczne grup przyczynowych zdarzeń 
lotniczych zaistniałych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w porównaniu 
ich z odpowiednimi analizami statystycznymi grup przyczynowych 
wybranych krajów NATO, jak również z analizami wykonywanymi 
w lotnictwie cywilnym można zauważyć istotne różnice (rys.4). 
Z przeprowadzonych analiz i porównań wynika jednoznacznie, że 
obecny system kwalifikacji przyczyn zdarzeń lotniczych wykorzy-
stywany w lotnictwie Sił Zbrojnych RP nie uwzględnia najnowszych 
trendów w teorii bezpieczeństwa lotów przez co uzyskiwane analizy 
nie identyfikują, w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości, 
realnych zagrożeń bezpieczeństwa lotów związanych z czynnikiem 
ludzkim. Uzyskiwane statystyki nie korespondują z wynikami opra-
cowań zachodnich. 

 
Rys. 7. Taksonomia stosowana w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 
(ULC) 

 
Fakty te skłoniły autorów do podjęcia prac mających na celu 

poprawę funkcjonalności taksonomii kodów statystycznych przyczyn 
zdarzeń lotniczych poprzez opracowanie nowego modelu taksono-

 
Rys. 8.  Schemat  architektury opracowanego modelu taksonomii  
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mii, który uwzględniał będzie w większym stopniu teorie bezpie-
czeństwa lotów i adekwatnie do rzeczywistości skalował udział 
czynnika ludzkiego w przyczynach zdarzeń lotniczych. 

Po analizie nowoczesnych teorii bezpieczeństwa lotów uznano, 
że najbardziej adekwatne będzie w pierwszej kolejności wykorzy-
stanie modelu 5M ze względu na stosunkowo dużą znajomość tej 
teorii w lotnictwie Sił Zbrojnych RP poprzez wprowadzenie wydaw-
nictwa Metodyka Zarządzania Ryzkiem w lotnictwie Sił Zbrojnych 
RP (MZR-2010) sygn. WLOP 439/2010. Następnie potrzebna była 
teoria, której wykorzystanie pozwoli na właściwe skalowanie czynni-
ka ludzkiego. Do tego celu użyto sprawdzonego w Siłach Powietrz-
nych Stanów Zjednoczonych (USAF) Systemu Analizy i Klasyfikacji 
Czynnika Ludzkiego (HFACS) opartego na teorii Jamesa Reasona. 
Ponadto wykorzystano grupy przyczynowe nie związane z czynni-
kiem ludzkim z dotychczasowej taksonomii IBL2004 z niewielkimi 
modyfikacjami uwzględniającymi wyzwania nowoczesnej techniki. 
Na rys. 8. przedstawiono opracowaną na podstawie ww. założeń 
architekturę modelu. 

Nowy model uzyskany na podstawie opisanych wyżej działań 
wraz z algorytmem kwalifikowania kodów zobrazowano na rys 9. 
Procesu zaszeregowania przyczyn zdarzeń lotniczych do odpo-
wiedniego kodu statystycznego jest pięcioetapowy Kod statystyczny 
zdarzenia lotniczego składa się z dwóch członów: literowego i licz-
bowego, np. C112 lub ET620. W pierwszym, wstępnym etapie 
szeregowania zdarzenia lotniczego powinno się zakwalifikować 
przyczynę do jednego z obszarów modelu 5M: 

a) Media - Środowisko, naturalne i technologiczne (np. ruch 
lotniczy, logistyka lotów – bez SIL) oraz FOD (E); 

b) Machine - Sprzęt, statek powietrzny, personel SIL (T); 
c) Man - Człowiek (personel latający, załoga, operator BSP) 

(C); 
d) Management - Zarządzanie (O), które musi być doszcze-

gółowione do jednego z wcześniej określonych obszarów: 
zarządzanie personelem latającym i operacjami lotniczymi 
(OC), zarządzanie personelem technicznym (OT) oraz za-
rządzanie personelem związanym ze środowiskiem tech-
nologicznym (OE). 

 
W drugim etapie kwalifikacji zdarzenia lotniczego powinno się 

odpowiedzieć na pytanie czy przyczyna zdarzenia związana jest 
z czynnikiem ludzkim czy nie. W przypadku takich obszarów modelu 
5M jak człowiek i zarządzanie odpowiedź jest jednoznaczna (tak). 
W przypadku pozostałych obszarów modelu 5M, tj. środowisko lub 
maszyna odpowiedzi mogą być zarówno twierdzące (tak) jak i prze-
czące (nie). W trzecim etapie, w przypadku odpowiedzi twierdzącej 
należy przeanalizować przyczynę zdarzenia w kontekście systemu 
HFACS. Dla obszarów modelu 5M – środowisko, maszyna lub 
człowiek należy analizować pierwsze dwa poziomy systemu 
HFACS. W przypadku obszaru zarządzanie należy przeanalizować 
trzeci i czwarty poziom HFACS. Po tym działaniu do ustalonego 
członu literowego dodajemy człon liczbowy (rozpoczynający się od 
liczb 1, 2, 3 lub 4) np. 121, 222 lub 410. W konsekwencji otrzymu-
jemy pełny kod statystyczny, np. ETF121, T222 lub OC410, związa-
ny z przyczyną zdarzenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej 
należy przeanalizować i wybrać kategorie w kategorii środowisko 
lub maszyna niezwiązane z czynnikiem ludzkim. Na tym etapie 
mamy do wyboru już pełne kody statystyczne, tj. z członem litero-
wym i liczbowym (zaczynającym się od liczb 5 lub 6), np. T570 lub 
ETF630. Jeżeli nie można zaliczyć zdarzenia lotniczego do żadnego 
z ww. kodów statystycznych, to w czwartym etapie w sytuacji, gdy: 
a) główna przyczyna zdarzenia została ustalona, lecz nie można 

jej przypisać żadnego z kodów statystycznych, kwalifikujemy 
zdarzenie do kodu inne (I); 

b) nie ma możliwości przypisania kodu statystycznego zdarzenia 
wymienionego powyżej, przypisujemy kod niewyjaśnione (X). 

W piątym, fakultatywnym etapie do określenia kodu uzupełniającego 
używamy wyłącznie następujących kodów statystycznych – R (re-
mont), F (fabryczne), FOD (uszkodzenie przez ciało obce) lub Z 
(zderzenia ze zwierzętami). 

3. BADNIE MODELU 

Opisany w poprzednim rozdziale model posłużył do analizy 
przyczyn zdarzeń lotniczych o najwyższych skutkach (wypadki 
ciężkie, wypadki lżejsze i poważne incydenty), które wystąpiły w 
lotnictwie Sił Zbrojnych RP w latach 2008-2012. Strukturę badanych 
zdarzeń przedstawiono na rys.10. 

 
Rys. 10. Struktura przedmiotu badań w postaci Trójkątów Heinricha 
dla zdarzeń badanych przez KBWL LP w latach 2008-12  

 
Na rysunku 10 kolorem czerwonym oznaczono wypadki cięż-

kie, pomarańczowym – wypadki lżejsze, żółtym – poważne incyden-
ty oraz zielonym – incydenty lotnicze. 

Badanie modelu według przyczyn zdarzeń lotniczych badanych 
przez KBWL LP w latach 2008-2012 przeprowadzono na podstawie 
algorytmu przedstawionego na rys. 11. 

Badanie zrealizowano przy założeniu, że każde analizowane 
zdarzenie posiada jedną przyczynę główną ustaloną przez KBWL 
LP, do której określono jeden kod statystyczny wg poszczególnych 
taksonomii. 

 

 
Rys. 11. Algorytm badania modelu na podstawie zdarzeń lotniczych 
z lat 2008-12 (LZHF – liczba zdarzeń związanych z czynnikiem ludz-
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kim oraz LCZ – całkowita liczba zdarzeń) 

4. WERYFIKACJA MODELU 

4.1. Statystyka opisowa 

Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano wyniki 
udziału czynnika ludzkiego w przyczynach zdarzeń dla opracowa-
nego modelu przedstawione na rys.12. 

Porównanie wyników z innymi badaniami modeli taksonomicz-
nych zostało przedstawione na rys. 13 i 14. 

Jak widać na rys. 12 i 13 weryfikacja modelu przebiegła po-
myślnie. Używając taksonomii modelu uzyskano na próbce 133 
zdarzeń lotniczych wynik średnio 80,45% udziału czynnika ludzkie-
go, co stanowi najwyższy wynik z badanych taksonomii oraz najbli-
żej oddaje wzorzec w postaci danych literaturowych. 

 
Rys. 12. Ilościowy i jakościowy udział czynnika ludzkiego w przy-

czynach zdarzeń lotniczych badanych przez KBWL LP w latach 
2008-12 dla opracowanego modelu) 

 
Rys. 13. Średni udział procentowy czynnika ludzkiego w kodach 
statystycznych wg poszczególnych taksonomii w latach 2008-2012 

 
Rys. 14. Procentowy udział czynnika ludzkiego w przyczynach 
zdarzeń lotniczych badanych przez KBWL LP w latach 2008-12 wg 
taksonomii opracowanego modelu oraz IBL2004 

4.2. Statystyka matematyczna 

W rozdziale tym opisano wnioskowanie statystyczne polegają-

 
Rys. 9. Opracowany modelu taksonomii 
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ce na uogólnieniu wyników badań przyczyn zdarzeń lotniczych 
badanych przez KBWL LP w latach 2008-2012 na populację gene-
ralną przyczyn zdarzeń lotniczych w oparciu o zasady teorii praw-
dopodobieństwa [4]. W związku z powyższym dokonano następują-
cych działań: 
1) obliczenia współczynników względnych udziału czynnika ludz-

kiego w przyczynach zdarzeń w przeliczeniu na 1000 zdarzeń w 
latach 2008-2012 dla poszczególnych taksonomii wg zależności 
(1) 

WHFT  (1) 

gdzie: LZHFT – liczba zdarzeń z przyczynami związanymi z czynni-
kiem ludzkim zgodnie z odpowiednią taksonomią T; LCZ – całkowita 
liczba zdarzeń 
 

Tab. 1. Współczynniki udziału czynnika ludzkiego na 1000 zdarzeń 
lotniczych w latach 2008 – 12 wg różnych taksonomii 

 
WHFM WHFIBL WHFULC WHFAF 

2008 846,15 346,15 692,31 769,23 

2009 851,85 333,33 777,78 814,81 

2010 740,74 296,30 666,67 740,74 

2011 709,68 290,32 645,16 645,16 

2012 909,09 318,18 818,18 818,18 

ŚREDNIA 812,00 317,00 720,00 758,00 

ODCH.ST. 83,26 23,76 74,48 70,72 

2) wyznaczenia charakterystyk opisujących właściwości rozkładu 
badanych wskaźników względnych udziału czynnika ludzkiego 
wg różnych taksonomii. 
Do obliczeń przyjęto rozkład normalny ze względu na dane lite-

raturowe [3]. Zmienna losowa X ma rozkład normalny o parame-
trach m i σ, co w skrócie zapisuje się jako X: N(m, σ), jeśli jej funk-
cja gęstości ma postać (2) 

 

 
(2) 

dla:  , 0x      

Na podstawie danych z tabeli 1 dokonano za pomocą progra-
mu Statistica wyznaczenia charakterystyk opisujących właściwości 
rozkładu badanych wskaźników względnych udziału czynnika ludz-
kiego wg różnych taksonomii. 

Porównanie wyników pochodzących z różnych rozkładów jest 
zwykle niezbyt satysfakcjonujące, a dodawanie takich danych pro-
wadzić może do nieoczekiwanych rezultatów. Te trudności można 
przezwyciężyć, jeżeli korzystamy z danych standaryzowanych [4]. 
Dane te są uniezależnione od wartości średniej oraz ich rozprosze-
nia. Dane standaryzowane pochodzące z różnych rozkładów mogą 
być ze sobą porównywane lub poddawane obróbce matematycznej, 
bez obawy pojawienia się obciążenia. 

 



mX
X




~

 
(3) 

Wartość standaryzowana = [wartość początkowa (X) – wartość 
średnia(m)/odchylenie standardowe(σ) 

W tabeli 2 przedstawiono wielkości standaryzowane współ-
czynników udziału czynnika ludzkiego dla poszczególnych takso-
nomii obliczone wg zależności (3). 

 
 
 

Tab. 2. Współczynniki udziału czynnika ludzkiego zdarzeń lotni-
czych w latach 2008-2012 wg różnych taksonomii zgodnie z danymi 

standaryzowanymi 

 
WHFM WHFIBL WHFULC WHFAF 

2008 0,410207 1,227014 -0,371809 0,158806 

2009 0,478643 0,687430 0,775749 0,803377 

2010 -0,855864 -0,871368 -0,716076 -0,24405 

2011 -1,228952 -1,122787 -1,004816 -1,59557 

2012 1,166117 0,049740 1,318231 0,850987 

 
Na podstawie danych z tabeli 2 dokonano za pomocą progra-

mu Statistica wyznaczenia charakterystyk opisujących właściwości 
rozkładu badanych wskaźników względnych udziału czynnika ludz-
kiego wg różnych taksonomii przedstawionych na rys. 15. 

 
 

Rys. 15. Rozkład standaryzowanych współczynników udziału czyn-
nika ludzkiego poszczególnych taksonomii za pomocą charaktery-
styk 

3) analizy korelacji wartości współczynników udziału czynnika 
ludzkiego wg różnych taksonomii. 
 
Miarą korelacji liniowej zmiennych losowych np. x i y w dwu-

wymiarowym rozkładzie jest współczynnik korelacji liniowej Pearso-
na r.  

Wartość współczynnika korelacji liniowej na podstawie n-
elementowej próbki obliczamy wg wzoru (4). 
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2 2

1 1
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Gdzie: x , 
y

 to odpowiednie średnie: 

1

1 n

i
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1
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y y
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   (5) 

 
Dla naszego przypadku liczymy wg wzoru (5) współczynniki pa-

rami dla średnich: 
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W tabeli 3 przedstawiono wyznaczone za pomocą programu 
Statistica wartości współczynników korelacji pomiędzy analizowa-
nymi współczynnikami udziału czynnika ludzkiego wg różnych tak-
sonomii. 

Tab. 3. Wartości korelacji wszystkich współczynników –  
dane standaryzowane 

Zmienna 
Korelacje (dysp_hf) 

WHFM 
 

WHFIBL 
 

WHFAF 
 

WHFULC 
 

WHFM 
 

1,000000 0,753934 0,902914 0,900932 

WHFIBL 
 

0,753934 1,000000 0,698321 0,473667 

WHFAF 
 

0,902914 0,698321 1,000000 0,865970 

WHFULC 
 

0,900932 0,473667 0,865970 1,000000 

Z analizy wartości współczynników korelacji analizowanych 
cech wynika, że współczynnik korelacji osiągnął wartości istotne 
w następujących przypadkach: 
a) WHFM – WHFAF korelacja dodatnia (bardzo silna zależność), 
b) WHFM – WHFULC korelacja dodatnia (bardzo silna zależność), 
c) WHFAF – WHFULC korelacja dodatnia (dość silna zależność). 

 
Wyniki te oznaczają, że istnieje ścisła zależność pomiędzy war-

tością współczynnika udziału czynnika ludzkiego zgodnie z mode-
lem (WHFM) a wartościami współczynników udziału czynnika ludz-
kiego zgodnie z ULC (WHFULC) oraz zgodnie z AFFSCE (WHFAF). 
Współczynniki te proporcjonalnie skalują udział czynnika ludzkiego 
w przyczynach zdarzeń lotniczych. Mniejsza korelacja występuje 
pomiędzy ww. współczynnikami a współczynnikiem udziału czynni-
ka ludzkiego zgodnie z IBL2004 (WHFIBL). 

4) analizy skupień wartości współczynników udziału czynnika 
ludzkiego wg różnych taksonomii. 
 
Analiza skupień jest to podział zbioru obserwacji na podzbiory 

(tzw. klastry) tak, że obiekty (obserwacje) w tym samym klastrze 
były podobne (w pewnym sensie). Pojęcie analizy skupień obejmuje 
kilka różnych algorytmów klasyfikacji. Ogólny problem badawczy 
polega na organizowaniu obserwowanych danych w sensowne 
struktury lub grupowaniu danych [4]. Wyróżniamy trzy ogólne typy 
metod analizy skupień: łączenie (grupowanie drzewkowe), łączenie 
dwuwymiarowe (grupowanie blokowe) i grupowanie metodą k-
średnich. W niniejszym rozdziale skupiono się na pierwszej z nich 
tj. grupowaniu drzewkowemu. Hierarchiczne metody aglomeracyjne 
pozwalają na określenie tzw. hierarchii drzewkowej elementów 
analizowanego zbioru obiektów. Drzewko połączeń - czyli dendro-
gram - otrzymuje się poprzez krokową aglomerację (łączenie 
w podzbiory) współczynników udziału czynnika ludzkiego wg róż-
nych taksonomii. Ważnym krokiem w analizie skupień jest wybór 
metody pomiaru odległości pomiędzy elementami (lub grupami 
elementów). Jedną z bardziej popularnych miar odległości dla cech 
ilościowych jest pomiar tzw. odległości Euklidesowej wyrażającej się 
wzorem (7). 
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Dla naszego przypadku liczymy wg wzoru (7) współczynniki parami 
dla zmiennych: 
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Następnie dokonujemy krokowej aglomerację (łączenie w pod-

zbiory) współczynników udziału czynnika ludzkiego wg różnych 
taksonomii. Przedmiotowy proces obliczeń wykonano za pomocą 
programu Statistica. Na rys 16 przedstawiono diagram drzewa dla 
poszczególnych zmiennych. 

Na podstawie analizy diagramu drzewa wynika jednoznacznie 
podział na dwie grupy uwzględniając odległość wiązań. Pierwszą 
grupę tworzą współczynniki udziału czynnika ludzkiego: zgodnie 
z modelem (WHFM), zgodnie z ULC (WHFULC) oraz zgodnie 
z AFFSCE (WHFAF). Drugą grupę, znacznie odbiegającą odległo-
ścią wiązań jest współczynnik udziału czynnika ludzkiego zgodnie 
z IBL2004 (WHFIBL). Wyniki te potwierdzają analizę korelacji 
współczynników udziału czynnika ludzkiego wg poszczególnych 
taksonomii. 

 
Rys. 16. Diagram drzewa dla poszczególnych współczynników – 
dane standaryzowane 

5) analizy stochastycznej rozkładów badanych współczynników 
udziału czynnika ludzkiego wg różnych taksonomii. 
 
Na podstawie analizy wyników uzyskanych badań współczyn-

ników udziału czynnika ludzkiego wg różnych taksonomii w latach 
2008-2012, znając funkcje rozkładu prawdopodobieństwa tych 
współczynników można uogólnić wyniki uzyskane w próbie na całą 
populację, poprzez oszacowanie, jakie jest prawdopodobieństwo 
udziału czynnika ludzkiego w przyczynach zdarzeń lotniczych po-
wyżej 70% lub inaczej, jakie jest prawdopodobieństwo, aby wystąpi-
ło więcej niż 700 zdarzeń z czynnikiem ludzkim na tysiąc ogółem 
występujących dla każdej z badanych taksonomii. Obliczenia przed-
stawiono na podstawie współczynnika wg taksonomii modelu, pozo-
stałe wykonano analogicznie. 

Zakładamy rozkład normalny N(812, 83), tj. m = 812, σ = 83 
Gdzie: m – średnia, σ – odchylenie standardowe. 

Prawdopodobieństwo obliczamy z dystrybuanty rozkładu nor-
malnego wg wzoru (9). 

) 1 ( )( aP X F a   (9) 
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W pierwszym kroku standaryzujemy zmienne i zamiast zmien-
nej X otrzymujemy zmienną losową U, która ma standardowy roz-
kład normalny. Wartości dystrybuanty Φ tej zmiennej zostały stabli-
cowane w programie Statistica. 

 
P( X > 700)= P[(X-812)/83>(700-812)/83]= P(U ≤ -1,35)= 1 – P(U ≤ -

1,35)= 1 – Φ(-1,35) 
Φ(-1,35)= 0,088 to P(X > 700)= 1 – 0,088 = 0,912 

(10) 

 
W przypadku taksonomii modelu prawdopodobieństwo, aby 

wystąpiło więcej niż 700 zdarzeń z czynnikiem ludzkim na tysiąc 
ogółem wynosi 0,912. Na rys. 17 przedstawiono funkcję gęstości 
prawdopodobieństwa i dystrybuantę dla omawianego przypadku. 
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Rys. 17. Wykres funkcji gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuan-
ty dla współczynnika udziału czynnika ludzkiego zgodnie z modelem 
przy kryterium P(X > 700) 

 
Reasumując analizę stochastyczną prawdopodobieństwa dla 

wartości współczynnika udziału czynnika ludzkiego powyżej 700 na 
1000 zdarzeń dla poszczególnych taksonomii należy stwierdzić, że 
największe prawdopodobieństwo uzyskano dla taksonomii modelu. 
Szczegóły przedstawiono na rys. 18. 

 

 
Rys. 18. Prawdopodobieństwo wystąpienia więcej niż 700 przyczyn 
zdarzeń związanych z czynnikiem ludzkim na 1000 zdarzeń 
w zależności od taksonomii 

PODSUMOWANIE 

Opracowany model taksonomii przyczyn zdarzeń lotniczych: 
a) umożliwia kompleksową analizę czynnika ludzkiego, związa-

nego z załogą (Man), techniką lotnicza (Machine), ruchem lot-
niczym (Media) oraz infrastrukturą (Media); 

b) pozwala na wielokryterialną analizę czynnika ludzkiego 
w postaci czterech poziomów HFACS; 

c) daje możliwości szczegółowej analizy udziału czynnika ludz-
kiego w zakładach producenta, remontowych oraz wpływu 
człowieka na zdarzenia FOD oraz zderzenia ze zwierzętami 
(dodatkowy kod F, R, FOD, Z); 

d) uwzględnia przyczyny związane z oddziaływaniem przeciwnika 
na polu walki.  
Na podstawie przeprowadzonych badań opracowany model 

taksonomiczny przyczyn zdarzeń lotniczych spełnia wymagania 
ICAO oraz NATO w zakresie identyfikacji czynnika ludzkiego. Mając 
na uwadze praktyczny aspekt zaproponowanego modelu taksono-
micznego, został on wdrożony do działalności służbowej w Instrukcji 
Bezpieczeństwa Lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej 
Polskiej, sygn. Sztab. Gen. 1681/2015 oraz dokonano modernizacji 
Kompleksowego Systemu Informatycznego Analizy i Oceny Bezpie-
czeństwa Lotów lotnictwa SZ RP pk. „TURAWA” poprzez programi-
styczną implementację opracowanego modelu. Przeprowadzone 
badania potwierdzają możliwość poprawy funkcjonalności taksono-
mii przyczyn zdarzeń lotniczych poprzez wykorzystanie nowocze-
snych teorii bezpieczeństwa lotów jako narzędzia skalowania udzia-
łu czynnika ludzkiego w zdarzeniach lotniczych. 
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Air Occurrences Causes Taxonomy As A Tool Of Classifica-
tion Of Human Factor In Air Accidents  

Paper discussed participation of human factor in air ac-

cidents causes. Human errors are casual factors in about 

70% to 90% of air occurrences. Up to now, Polish Air Force 

tools constructed to describe and clarify accidents causes did 

not consider a progress in flight safety theories and contribu-

tion of the human error as a causative factor of air accidents 

and incidents. That is the reason a method of modelling of air 

occurrences causes as a tool of human factor classification is 

presented. The new prepared taxonomy includes modern 

flight safety theories as 5M model, James Reason Theory and 

HFACS – Human factor Analysis and Classification System 

as a tool of classification of human factor in air accidents 

causes. The survey of the taxonomy was based on causes 

analysis of air accidents investigated by State Aviation Air 

Accident Investigation Board from 2008 up to 2012. Accord-

ing to prepared algorithm a statistical code of three taxono-

mies was determined to the main cause of each accident. To 

compare results the taxonomy, Civilian Aviation Authority 

taxonomy and Air Forces Flight Safety Committee (Europe) 

one were used. The final verification was made after qualita-

tive parameters exchange for quantitative ones and compari-
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son of human factors percentage with analogical results in 

NATO and civilian aviation. 
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