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ANALIZA I SZACOWANIE RYZYKA PODCZAS LOTU EGZAMINACYJNEGO 

VLOS (VISUAL LINE OF SIGHT) OPERATORA  

BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO 

 

W artykule omówiony został problem oszacowania ryzyka występującego podczas egzaminu VLOS (Visual Line of Sight) 

operatora bezzałogowego statku powietrznego. Wraz ze wzrastającym zainteresowaniem lotami bezzałogowych statków po-

wietrznych, rośnie również liczba osób pragnących uprawiać tego typu działalność. Jest to aktualnie najpopularniejsza dyscy-

plina sportów lotniczych. Jednym z elementów decydujących o powodzeniu w szkoleniu jest odpowiednia kondycja psychiczna 

i fizyczna operatora. Szkolenia przebiegają dość sprawnie i kończą się egzaminem państwowym. Podczas takiego lotu egzami-

nator sprawdza wiedzę, jak i umiejętności manualne operatora bezzałogowego statku powietrznego. Niejednokrotnie podczas 

tego typu lotów występują sytuacje niekontrolowane i awaryjne. W artykule podjęto próbę oszacowania ryzyka mogącego wy-

stąpić podczas lotu egzaminacyjnego. Oceny dokonano przy zastosowaniu metody TRANS – RISK oraz metody szacowania ry-

zyka MICE – SCORE. W powyższym modelu przyjęto trzy kryteria i obliczono poziom ryzyka dla każdego z siedmiu otrzymanych 

zagrożeń. Ryzyko przedstawiono w postaci klasyfikacji na: akceptowane, tolerowane i nieakceptowane. 

 

WSTĘP 

Początki lotnictwa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) 
sięgają początku XX wieku. Podobnie, jak w lotnictwie załogowym, 
główną determinacją rozwoju były nowe technologie. Kluczowym mo-
mentem było opracowanie systemu żyroskopowego, a także dopra-
cowanie systemu radiowego, dzięki któremu możliwe było wykonanie 
kontrolowanych lotów bezzałogowych. Głównym twórcą idei bezza-
łogowców były siły zbrojne, jednak potencjał w nich tkwiący może być 
wykorzystany w środowisku cywilnym. Aby zapewnić odpowiedni po-
ziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych tworzony 
jest szereg standardów i procedur pozwalających zminimalizować ry-
zyko wystąpienia incydentów, i wypadków lotniczych. Organizacja 
Międzynarodowego Lotnictwa Ogólnego (ICAO- International Civil 
Aviation Organization) utworzyła trzy strategie zarządzania bezpie-
czeństwem: metodę prewencyjną, reaktywną i prognozującą. Metody 
te pozwalają na aktywne rozpoznanie ryzyka poprzez analizę organi-
zacji, ocenę zdarzeń lotniczych które już wystąpiły oraz prognozę 
zdarzeń które mogą się w przyszłości wydarzyć. W artykule podjęto 
próbę oceny ryzyka zagrożeń metodą prognozującą dla bezzałogo-
wego statku powietrznego podczas wykonywania lotu egzaminacyj-
nego. Zastosowanie wyżej wymienionej metody pozwoli na przeciw-
działanie zagrożeniom, jak i obniżenie poziomu ryzyka.  

1. ANALIZA 

1.1. Obszary analizy 

W niniejszej pracy podjęto analizę lotu bezzałogowego statku 
powietrznego podczas lotu egzaminacyjnego. Lot ten, ze względu na 
charakter, wyznaczony został w rejonie lotniska. Obszar badawczy 
obejmuje zarówno powierzchnię lotniska, jak i przestrzeń powietrzną 
znajdującą się nad nim. Opisywany teren jest lotniskiem aeroklubo-
wym znajdującym się w niedalekiej odległości od miasta. Lotnisko to 
przeznaczone jest do wykonywania lotów rekreacyjnych oraz szkol-

nych przy wykorzystaniu różnego typu statków powietrznych. Lotni-
sko posiada trawiasty pas startowy o 850 x 150 m oraz równoległą 
do niego drogę kołowania. Infrastrukturę tworzy port, hangary oraz 
stacja paliw. Tuż przed hangarem samolotowym wyznaczone jest 
miejsce postoju dla statków powietrznych. Lotnisko modelowe jest 
przeznaczone głównie dla lotów z widocznością VFR (Visual Flight 
Rules), nie posiada żadnych pomocy nawigacyjnych i nie jest prze-
znaczone do lotów nocnych. Lotnisko nie jest ogrodzone, przez co 
może na nie w każdej chwili wtargnąć osoba trzecia lub zwierzę. Lot-
nisko nie posiada również żadnych systemów odstraszających ptaki. 
Równoznaczne jest to ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zderze-
nia statku powietrznego z ptakiem. Dodatkowo jest ono otoczone 
z trzech stron torami kolejowymi, lasem i gęstą zabudową, które 
utrudniają wykonanie awaryjnego lądowania poza granicami lotniska. 

Ocenie został poddany lot egzaminacyjny. Wykonywane są one 
na specjalnych bezzałogowych statkach powietrznych [rys. 1 i 2], tj.: 
wielowirnikowcach w lotach VLOS (Visual Line of Sight) oraz wielo-
wirnikowcach, motoszybowcach i samolotach w lotach BVLOS (Bey-
ond Visual Line of Sight). W artykule skupiono się na locie egzami-
nacyjnym do uprawnienia VLOS. Ze względów bezpieczeństwa loty 
tego typu wykonywane są w rejonie lotniska. 

Strefa, w której wykonywany jest lot jest sześcianem o boku 10 
metrów. Zaznaczone są w niej osie: główna i pomocnicza, względem 
której wykonywane są przejścia. Boks ten oznaczony jest na ziemi za 
pomocą flag lub wyłożonych białych płócien. 
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Rys. 1. Wielowirnikowiec firmy Phantom [8] 

 

 
Rys. 2. Motoszybowiec Skysurfer [7] 
 

Na rysunku 3 przedstawiony został typowy rozkład strefy egza-
minacyjnej na ziemi. W strefie operator wykonuje kolejno wyzna-
czone zadania. Operator podczas egzaminu oceniany jest za wyko-
nanie każdej figury, przejścia oraz prawidłowe utrzymanie bezzało-
gowego statku powietrznego w strefie. 

 

 
Rys. 3. Strefa egzaminacyjna [materiały własne] 
 

Warto również zaznaczyć, że nad lotniskiem w czasie wykony-
wania stref egzaminacyjnych, wykonywane są również inne operacje 
lotnicze. W ramach zachowania bezpieczeństwa, loty wykonywane 
są po południowej stronie pasa, na terenie neutralnym. Taka separa-
cja pomaga ustrzec przed niepożądanym zderzeniem statków po-
wietrznych. Operator może być skoncentrowany na jak najlepszym 
wykonaniu postawionego zadania.  

Operator w zależności od posiadanych kwalifikacji pilotażowych 
wykonuje lot na odpowiedniej wysokości zadanej przez egzamina-
tora. Przekroczenie wskazanej wysokości lub wyjście poza obszar 
strefy może skutkować niezaliczeniem egzaminu. Czas trwania eg-
zaminu wynosi około 10-15 min. 

1.2. Ocena ryzyka 

W obszarach aktywności osób w procesach transportowych za-
rządzanie ryzykiem można realizować poprzez zastosowanie zinte-
growanej metody zarządzania ryzykiem TRANS – RISK [1]. Metoda 
ta polega przede wszystkim na analizie i wartościowaniu ryzyka, 
w procesie końcowym na reagowanie na ryzyko. W niniejszej pracy 

podjęto próbę oceny ryzyka [4]. W celu oszacowania ryzyka ko-
nieczne jest sporządzenie listy kontrolnej źródeł zagrożeń. W dal-
szym etapie na podstawie zidentyfikowanych źródeł zagrożeń formu-
łowane są zagrożenia występujące w obszarze analiz. Lista pytań 
kontrolnych została podzielona na pięć grup pytań. Wybrane pytania 
wraz z odpowiedziami zostały przedstawione w tabeli 1. Pełna lista 
zawiera 55 pytań. Źródła zagrożeń w danym obszarze analiz rozpo-
znawane są po oznaczonych czerwonym kolorem pól ze zdarzeniami 
mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonywanego lotu. 

 
Tab. 1. Fragmenty listy pytań kontrolnych o występowanie źródeł 

zagrożeń wraz z zadeklarowanymi odpowiedziami  
[opracowanie własne na podstawie [2,5, 6]] 

 
Na podstawie powyższej listy pytań kontrolnych zdefiniowano 39 

źródeł mogących wystąpić w badanym obszarze. W tabeli 2 przed-
stawiono wszystkie uzyskane źródła zagrożeń [5]. 
 

Lp. 
Pytania kontrolne o występowanie źródeł  

zagrożeń 

Odpowiedzi 

TAK NIE 

GRUPA PYTAŃ 1 – operator 

1.1 
Czy istnieje możliwość, że operator nie jest w do-
brej kondycji psychofizycznej? 

X  

1.2 
Czy istnieje możliwość braku odpowiedniego przy-
gotowania operatora do lotu? 

X  

… …   

1.18 
Czy egzaminator może przejąć lot egzaminowa-
nego w sytuacji niebezpiecznej? 

X  

1.19 
Czy operator posiada ważne orzeczenie lotniczo- 
lekarskie? 

X  

GRUPA PYTAŃ 2 – bezzałogowy statek powietrzny 

2.1 
Czy BSP, na którym odbywa się lot jest przezna-
czony do wykonywania lotów egzaminacyjnych? 

X  

2.2 
Czy stan techniczny BSP jest wystarczająco dobry 
do wykonania lotu? 

X  

… …   

2.5 Czy istnieje możliwość nagłej utraty zasilania na 
BSP? 

X  

2.6 Czy silniki wielowirnikowca mogą ulec awarii pod-
czas lotu? 

X  

… …   

2.11 Czy istnieje możliwość utraty łączności radiowej z 
BSP? 

X  

2.12 Czy BSP posiada system awaryjnego lądowania? X  

GRUPA PYTAŃ 3 – przegląd przedlotowy 

3.1 
Czy przegląd wykonywany jest zgodnie z procedu-
rami? 

X  

3.2 
Czy istnieje możliwość nieprawidłowego zamoco-
wania akumulatora (pakietu) na BSP? 

X  

… …   

3.5 Czy istnieje możliwość, że operator lub egzamina-
tor przeoczą ważną usterkę na BSP? 

X  

GRUPA 4 – infrastruktura lotniska 

4.1 Czy na lotnisku jest pas trawiasty? X  

4.2 Czy na lotnisku jest pas betonowy?  X 

… …   

4.8 Czy na lotnisku można spotkać zwierzęta? X  

4.9 Czy istnieje możliwość zderzenia z ptakiem w prze-
strzeni nad lotniskiem? 

X  

GRUPA 5 – warunki atmosferyczne 

5.1 
Czy istnieje ryzyko nagłej zmiany warunków pogo-
dowych na niekorzystne? 

X  

5.2 
Czy istnieje możliwość utraty łączności BSP lub in-
nych zakłóceń w skutek występowania, tzw. wybu-
chów na Słońcu? 

X  

… …   

5.4 Czy istnieje możliwość wykonywania startów i lądo-
wań z silnym bocznym wiatrem? 

X  

5.5 Czy istnieje możliwość wystąpienia uskoków i za-
wirowań wiatru w strefie wykonywania lotów egza-
minacyjnych? 

X  
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Tab. 2. Rozpoznane źródła zagrożeń na podstawie  
pytań kontrolnych zamieszczonych w tabeli 1 

Ozn. Rozpoznane źródła zagrożeń na podstawie listy kontrolnej 

1.1 
Czy istnieje możliwość, że operator nie jest w dobrej kondycji psychofi-
zycznej? 

1.2 
Czy istnieje możliwość braku odpowiedniego przygotowania operatora do 
lotu? 

1.4 
Czy operator może mieć problemy ze zrozumieniem postawionego mu 
zadania? 

1.5 
Czy istnieje możliwość, że egzaminator nie jest w dobrej kondycji psycho-
fizycznej? 

1.10 
Czy istnieje możliwość wykonania przez operatora manewru mogącego 
zaszkodzić znajdującemu się obok egzaminatorowi? 

1.11 Czy istnieje możliwość pomyłki w wykonywaniu figur egzaminacyjnych? 

1.12 Czy istnieje możliwość pogorszenia samopoczucia operatora? 

1.13 
Czy istnieje możliwość, że operator pomyli czynności pilotażowe podczas 
manewru lądowania? 

1.14 
Czy operator może stracić orientację przestrzenną podczas lotu egzami-
nacyjnego? 

1.15 
Czy istnieje możliwość, że operator straci przytomność podczas egza-
minu? 

1.16 
Czy istnieje możliwość wystąpienia wzmożonego stresu, chociażby z po-
wodu nagłej awarii bezzałogowego statku powietrznego? 

1.17 
Czy pilot może utracić łączność radiową z bezzałogowym statkiem po-
wietrznym? 

2.3 Czy istnieje możliwość nagłej utraty zasilania na BSP? 

2.4 Czy silniki wielowirnikowca mogą ulec awarii podczas lotu? 

2.5 Czy sposób montażu śmigieł ma wpływ na bezpieczne wykonanie lotu? 

2.6 Czy istnieje możliwość utraty łączności nadajnika z odbiornikiem? 

2.7 Czy istnieje możliwość pożaru na pokładzie BSP? 

2.10 Czy jeden silnik BSP może ulec awarii podczas lotu? 

2.11 Czy istnieje możliwość utraty łączności radiowej z BSP? 

2.13 Czy istnieje możliwość nieumyślnego przełączenia przez operatora trybu 
GPS lub ATTI na Manual? 

2.14 Czy BSP jest podatny na dokładny pilotaż? 

2.15 Czy istnieje możliwość uszkodzenia BSP podczas „twardego” lądowania? 

2.16 Czy istnieje możliwość dostania się do śmigieł BSP ciał obcych mogących 
zaburzyć jego poprawne działanie? 

3.2 Czy istnieje możliwość nieprawidłowego zamocowania akumulatora (pa-
kietu) na BSP? 

3.3 Czy istnieje możliwość braku zrozumienia korespondencji pomiędzy ope-
ratorem, a egzaminatorem? 

3.5 Czy istnieje możliwość, że operator lub egzaminator przeoczą ważną 
usterkę na BSP? 

3.6 Czy istnieje możliwość utraty łączności radiowej pomiędzy operatorem, a 
BSP? 

4.3 Czy na lotnisku występują przeszkody terenowe, np. bliska zabudowa, 
wzniesienia, maszty, drzewa, itp.? 

4.4 Czy wokół lotniska znajduje się strefa bezpieczeństwa (miejsce na awa-
ryjne lądowanie)? 

4.5 Czy lotnisko jest ogrodzone? 

4.8 Czy na lotnisku można spotkać zwierzęta? 

4.9 Czy istnieje możliwość zderzenia z ptakiem w przestrzeni nad lotniskiem? 

4.10 Czy na podejściu do lądowania znajdują się przeszkody? 

4.11 Czy cały obszar lotniska jest zdatny do lądowania? 

5.1 Czy istnieje ryzyko nagłej zmiany warunków pogodowych na nieko-
rzystne? 

5.2 Czy istnieje możliwość utraty łączności BSP lub innych zakłóceń w skutek 
występowania, tzw. wybuchów na Słońcu? 

5.3 Czy istnieje możliwość wystąpienia oblodzenia podczas lotów? 

5.4 Czy istnieje możliwość wykonywania startów i lądowań z silnym bocznym 
wiatrem? 

5.5 Czy istnieje możliwość wystąpienia uskoków i zawirowań wiatru w strefie 
wykonywania lotów egzaminacyjnych? 

 
Zdefiniowane powyżej zagrożenia mogą pochodzić od jednego 

lub nawet kilku źródeł zagrożeń [3,5]. Każde z tych źródeł może po-
wodować wystąpienie kolejnego zagrożenia i zdarzenia niepożąda-
nego będącego jego wynikiem. W tabeli 3 na podstawie otrzymanych 
zagrożeń i ich źródeł możliwe było określenie charakterystyki zdarzeń 
w danym obszarze analiz. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że 
niektóre zdarzenia występują dopiero po aktywizacji pewnych źródeł 
zagrożeń. Czasami by wystąpiło dane zdarzenie muszą aktywizować 
się prawie wszystkie źródła zagrożeń. 

Tab. 3. Charakterystyki zdefiniowanych zagrożeń  
w danym obszarze analiz 

 Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Zdarzenia niepożą-

dane 

1 

- zła kondycja psychofizyczna 
operatora lub egzaminatora 
- brak odpowiedniego przygoto-
wania do lotu 
- pomyłka podczas lotu egzami-
nacyjnego 
- utrata orientacji przestrzennej 
- utrata przytomności podczas 
lotu 
- stres operatora podczas lotu 
- nie dostrzeżenie i niedostoso-
wanie się operatora do sygna-
łów  
- utrata łączności radiowej z 
BSP 

Zagrożenie 
incydentem 
lub wypad-
kiem 

Powierzchowne uszko-
dzenie ciała, poważne 
uszkodzenie ciała, po-
parzenie, uszkodzenie 
osób trzecich, uszko-
dzenie mienia 

2 

- „twarde” lądowanie pilota 
- lotnisko nie jest ogrodzone 
- obecność dzikich zwierząt 
- możliwość wtargnięcia osób 
trzecich na pas 
- błąd pilotażowy 
- utrata orientacji przestrzennej 
przez pilota 
- brak dostosowanego obszaru 
do lądowań awaryjnych 
- gęsta zabudowa wokół lotni-
ska 
- starty i lądowania z silnym 
bocznym wiatrem 

Zagrożenie 
uszkodzenia 
BSP spowo-
dowana zde-
rzeniami 

Lekkie uszkodzenie 
BSP, poważne uszko-
dzenie SP 

3 

- zła kondycja psychofizyczna 
operatora 
- stres operatora podczas lotu 
- pożar (pakietu lub instalacji 
poprzez zwarcie) 
- nagła zmiana warunków at-
mosferycznych 
- błąd pilotażowy 
- utrata sterowania podczas 
lotu egzaminacyjnego 
- ciało obce blokujące silniki 
BSP 
- zderzenie z ptakiem 
- awaria silnika BSP 
- utrata zasilania BSP 

Utrata kon-
troli nad BSP 

Uszkodzenie BSP, 
uszkodzenie ciała, zde-
rzenie z obiektami znaj-
dującymi się na lotnisku 

4 

- stres operatora podczas lotu 
- pomyłka podczas wykonywa-
nia zadań egzaminacyjnych 
- utrata orientacji przestrzennej 
- pogorszenie samopoczucia 
operatora  
- wystąpienie oblodzenia pod-
czas lotu 
- nagłe zmiany warunków at-
mosferycznych 

Wyjście BSP 
ze strefy eg-
zaminacyjnej 

Zderzenie z innym stat-
kiem powietrznym (SP), 
niebezpieczne zbliżenie 
z innym BSP lub SP,  

5 

- stres pilota podczas lotu 
- pomyłka podczas lotu egzami-
nacyjnego 
- utrata orientacji przestrzennej 
- utrata przytomności 
- zła kondycja psychofizyczna 
pilota 
- zmienne warunki atmosfe-
ryczne, uskoki wiatru 
- ciało obce blokujące stery BSP 

Nadmierne 
obniżenie 
bezpiecznej 
wysokości 
lotu 

Uszkodzenie ciała, 
uszkodzenie BSP, 
śmierć 

6 

- zła kondycja psychofizyczna 
operatora 
- stres operatora podczas lotu 
- wystąpienie oblodzenia 
- awaria silnika lub zespołu silni-
ków 
- pożar (pakietu lub instalacji 
poprzez zwarcie)  
- zderzenie z ptakiem 
- ciało obce blokujące silnik BSP 

Konieczność 
awaryjnego 
lądowania 
BSP 

Uszkodzenie ciała, 
uszkodzenie BSP 
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- utrata łączności z BSP 
- utrata zasilania BSP 
- utrata orientacji przestrzennej 

7 

- zły stan psychofizyczny opera-
tora 
- utrata orientacji przestrzennej 

Nadmierne 
obciążenie 
psychiczne 
pilota 

Stany depresyjne, zabu-
rzenia snu 

 
Do danych charakterystyk źródeł zagrożeń za pomocą metody 

MICE – RISK można określić ryzyko zagrożeń generowanych w ana-
lizowanym obszarze badań.  

 
R= K1 + 2K2 + 2K3 

gdzie: 
K1 – poziom prawdopodobieństwa pojawienia się szkody  
K2 – poziom wielkości strat materialnych wyrażony w zł  
K3 – poziom wielkości strat wyrażonych liczbą ofiar 
 

Szacowanie poziomu prawdopodobieństwa pojawienia się 
szkód, poziomu wielkości strat materialnych oraz wielkości strat wy-
rażonych liczbą ofiar, odbywa się według opracowanych skal. Po-
ziomy oparte są o zalecenia znajdujące się w Międzynarodowej Or-
ganizacji Lotnictwa Cywilnego [6]. W lotnictwie wyróżniamy trzy typy 
zdarzeń lotniczych: incydent, poważny incydent i wypadek lotniczy. 
Zdarzenie lotnicze, w którym śmierć poniosła przynajmniej jedna 
osoba lub statek powietrzny jest uszkodzony jest klasyfikowane jako 
wypadek lotniczy. Pozostałe zdarzenia dotyczą głównie eksploatacji 
statków powietrznych. Schematy kwantyfikacji poziomów zostały 
przedstawione w tabeli 4, 5 i 6.  
 

Tab. 4. Kwantyfikacja poziomów K1 prawdopodobieństwa  
pojawienia się szkody w modelu MICE – RISK 

Poziom 
K1 

Poziom prawdopodobieństwa Szansa wystąpienia 

10 Bardzo prawdopodobne 80 – 100 % 

6 Prawdopodobne 40 – 80 % 

3 Mało prawdopodobne, ale możliwe 5 – 40 % 

1 Sporadycznie możliwe 1 – 5 % 

0,1 Teoretycznie możliwe < 1 % 

 
Tab. 5. Kwantyfikacja poziomów K2 wielkości strat  

w modelu MICE – RISK 
Poziom 

K2 
Nazwa poziomu strat Wielkość strat 

20 Poważny wypadek > 3 mln zł 

10 Wypadek 0,3 – 3 mln zł 

5 Poważny incydent 30 – 300 tys. zł 

1 Incydent 3 – 30 tys. zł 

0,1 Inne zdarzenie lotnicze < 3 tys. zł 

  
Tab. 6. Kwantyfikacja poziomów K3 wielkości strat w liczbie ofiar 

wyrażonej w modelu MICE – RISK 
Poziom 

K3 
Nazwa poziomu strat Wielkość strat 

20 Poważny wypadek 
Więcej niż jedna ofiara 

śmiertelna 

10 Wypadek Jedna ofiara śmiertelna 

5 Poważny incydent 
Ciężkie uszkodzenia 

ciała 

1 Incydent Pierwsza pomoc 

0,1 Inne zdarzenie lotnicze Brak ofiar 

 
Dla danego modelu obliczono poziom ryzyka dla zagrożeń. 

Zgodnie z przypisami zagrożenia te klasyfikujemy jako: akcepto-
wane, tolerowane i nieakceptowane, przedstawione w tabeli 7 [3]. 
Poprzez określenie danej kategorii ryzyka możliwe jest podjęcie de-
cyzji dalszego postępowania wobec danego zagrożenia. W przy-

padku ryzyka tolerowanego i nieakceptowanego konieczne jest za-
stosowanie odpowiednich redukcji poziomu. Ryzyko akceptowane 
jest na bieżąco monitorowane i podlega ciągłej kontroli. 
 

Tab. 7. Kwantyfikacja poziomów ryzyka R w modelu MICE – RISK 
[opracowanie własne] 

Poziom ry-

zyka R 
Nazwa poziomu ryzyka Kategoria ryzyka 

> 5 Pomijalne 

Akceptowane 

5 – 25 Niewielkie 

25 – 50 Istotne Tolerowane 

50 – 75 Duże 

Nieakceptowane 

75 – 100 Bardzo duże 

 
Do każdego zagrożenia przypisano odpowiednie zmienne cha-

rakteryzujące poszczególne elementy aktywizacji zagrożeń. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 8. 
 

Tab. 8. Wyniki przeprowadzonych badań 

Lp. Zagrożenie 
Postępowanie  danego ryzyka 

K1 K2 K3 R 
Poziom 
ryzyka  

Kategoria ryzyka 

1 
Incydent lub 

wypadek 
6 10 20 66 Duże Nieakceptowane 

2 
Zderzenie 

BSP 
6 5 20 56 Duże Nieakceptowane 

3 
Utrata kon-

troli nad BSP 
6 10 10 46 Istotne Tolerowane 

4 
Wyjście ze 
strefy egza-
minacyjnej 

10 1 0,1 
12,
2 

Niewielkie Akceptowane 

5 
Nadmierne 
obniżenie 
wysokości 

6 5 1 18 Niewielkie Akceptowane 

6 

Konieczność 
awaryjnego 
lądowania 

BSP 

3 1 0,1 5,2 Niewielkie Akceptowane 

7 
Niedyspozy-

cja pilota 
3 0,1 0,1 3,4 Pomijalne Akceptowane 

PODSUMOWANIE 

Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi są aktualnie jedną z 
naj-bardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin sportów lotni-
czych. Ciągle rosnąca liczba wykonywanych operacji zwiększa ry-
zyko występowania dodatkowych źródeł zagrożeń. Osoby uprawia-
jące sporty lotnicze muszą wykazywać się ponadprzeciętnymi umie-
jętnościami, refleksem oraz opanowaniem w sytuacjach awaryjnych. 
Operatorzy BSP powinni być odporni na stres, ponieważ w sytuacji 
zagrożenia najważniejsze jest szybkie podjęcie właściwej  decyzji. 
Lotnictwo sportowe wciąż się rozrasta, coraz więcej osób stać na 
szkolenia, coraz więcej osób dokonuje zakupu własnego bezzałogo-
wego statku powietrznego. Przy wszechobecnym braku czasu sytu-
acja taka może doprowadzić do zaniechania właściwych szkoleń. 
Wszystko to może doprowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa wy-
konywania operacji lotniczych. W związku z tym, analiza ryzyka jest 
elementem przydatnym w ocenie i może przyczynić się do polepsze-
nia warunków pilotażowych, a w konsekwencji może znacząco wpły-
nąć na poprawę jakości wykonywanych operacji lotniczych. 
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W niniejszej pracy przedstawiono analizę ryzyka podczas lotu 
egzaminacyjnego VLOS (Visual Line of Sight). Analizę rozpoczęto od 
zapoznania się z mogącymi wystąpić źródłami zagrożeń, następnie 
na podstawie listy kontrolnej 55 pytań, sporządzono listę 39 wystę-
pujących źródeł zagrożeń. W kolejnym etapie zdefiniowano 7 zagro-
żeń dla których przeprowadzono szacowanie ryzyka. Dwa spośród 
siedmiu zostały zakwalifikowane do kategorii ryzyka nieakceptowa-
nego, jeden do tolerowanego i pozostałe cztery do akceptowanego. 
Aby precyzyjnie odnieść się do problemu, w dalszym etapie należa-
łoby opracować model postępowania wobec zagrożenia, a także spo-
rządzenie zaleceń mających na celu zminimalizowanie występowa-
nia tego typu zagrożeń. Dzięki ciągłej obserwacji i monitorowaniu da-
nych zagrożeń można ustrzec się przed sytuacjami niepożądanymi. 
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Risk estimation and risk evaluation on examination flight Un-
manned Aerial Vehicle Operator on Visual Line of Sight 

With increasing interest in flights of unmanned aircraft, 

increasing the number of people interested in this type of ac-

tivities. Now, this is the most popular discipline on air sports. 

One of the shapes contributing to the success of the training is 

adequate physical and psychological condition of the opera-

tor. Training run quickly and end with a state exam. During 

this flight examiner tests knowledge and skills operator's man-

ual unmanned aircraft. Many times during this type of flights 

are uncontrolled and emergency situations. This article at-

tempts to assess the risk that may arise during the flight. The 

assessment was made using the method TRANS - RISK and risk 

assessment methodology MICE -SCORE. In this model assume 

three criteria and calculated risk level for each of the seven 

received threats. The risk is presented in the form classifica-

tion: accepted, tolerated and unacceptable. 
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