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Niniejsza instrukcja przedstawia sposób wypełniania Technical Occurrence Report Form używanego w 
przypadku zgłaszania zdarzeń do EASA.  
Należy wypełnić możliwie najwięcej pól w zależności od informacji dostępnych w momencie wypełniania 
zgłoszenia.  
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Reporting Organisation Name – Nazwa organizacji bądź osoby zgłaszającej (pole obowiązkowe). 
1.2. Reporting Organisation Country – Wybrać odpowiednią pozycję z załączonej listy państw (pole 

obowiązkowe). 
1.3. Reporting Organisation Approval Reference – Jeśli dotyczy, sygnatura zatwierdzenia EASA 

organizacji zgłaszającej, np. EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx lub krajowa sygnatura zatwierdzenia 
organizacji zgłaszającej.  

1.4. Name of submitter – Osoba kontaktowa w sprawie tego zdarzenia wewnątrz organizacji 
zgłaszającej. 

1.5. E-mail address – Pełny adres e-mail. 
1.6. Telephone numb – Numer telefonu, wraz z numerem kierunkowym kraju, np: +49 221 8990 WXYZ. 
1.7. Internal Reference number – Wewnętrzny numer referencyjny danego zdarzenia nadany przez 

organizację zgłaszającą (pole obowiązkowe). 
1.8. Issue Number – Numer niniejszej aktualnej wersji, jeżeli organizacja zgłaszająca nadaje numery 

uzupełniającym zgłoszeniom 
1.9. Date of the Report – Data zgłoszenia niniejszego zdarzenia. 
1.10. Report Type – Ta sekcja zawiera informacje o tym, czy niniejsze zgłoszenie jest pierwszym 

zawiadomieniem o zdarzeniu czy też raportem uzupełniającym. 
Initial – Zaznaczyć tę odpowiedź, jeżeli zgłoszenie jest pierwszym zawiadomieniem o zdarzeniu 
wysyłanym do EASA.  

 Follow-up – Zaznaczyć tę odpowiedź jeżeli zgłoszenie jest raportem uzupełniającym do 
poprzedniego zawiadomienia. Podać datę pierwszego zawiadomienia. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation) – Jeśli dotyczy, proszę wskazać, czy z punktu 
widzenia organizacji zgłaszającej, status zdarzenia jest określany jako Otwarty  czy Zamknięty. Za 
status „Zamknięty” uważa się sytuację, w której nie są planowane żadne dalsze badania, analizy czy 
działania korygujące ze strony organizacji zgłaszającej. 

1.12. Parties Informed – Wskazać, kto oprócz EASA został poinformowany o tym zdarzeniu: Państwo 
rejestracji, posiadacz(-e) zatwierdzenia projektu, użytkownik (lub właściciel), ULC (Kompetentna 
Władza dla Organizacji Zgłaszającej) i/lub CAMO (Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do 
Lotu, zdefiniowana w części M, podczęści G). 
Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – Jeśli dotyczy, w tym miejscu podać 
nazwisko(a)/nazwę(y) poinformowanego(-ych) posiadacza(y) zatwierdzenia projektu (posiadacz 
(S)TC statku powietrznego/silnika/śmigła, posiadacz zatwierdzenia wyposażenia). 

 
2. DANE ZDARZENIA 

2.1. Occurrence Title – Nazwa podsumowująca relację ze zdarzenia. Nazwa powinna być jednoznaczna, 
bez akronimów i może posiadać następującą strukturę (od ogółu do szczegółu): 

 Nazwa systemu – Nazwa podsystemu lub pod-podsystemu – Opis zdarzenia 
2.2. Date of finding – Data zdarzenia lub jego stwierdzenia.  
2.3. ATA Chapter – Grupa ATA (dwucyfrowa) określająca obszar, który w przeważającym stopniu ma 

udział w zdarzeniu. Wykaz  grup ATA znajduje się w załączniku.  
2.4. Location – Geograficzne miejsce wystąpienia zdarzenia. 
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2.5. Detection phase – Zaznaczyć jeden z kwadratów aby wskazać, kiedy nastąpiło wykrycie usterki, 
awarii, wady lub innego zdarzenia.   

 

Manufacturing Zdarzenie miało miejsce / wykrycie nastąpiło podczas procesu 
produkcyjnego. 

Scheduled 
Maintenance 

Zdarzenie miało miejsce / wykrycie nastąpiło podczas obsługi 
planowej. 

Non-scheduled 
Maintenance 

Zdarzenie miało miejsce / wykrycie nastąpiło podczas 
nieplanowanej obsługi. 

Standing Do zdarzenia doszło podczas postoju statku powietrznego, np. 
podczas obsługi naziemnej lub gdy stał zaparkowany. 

Taxi Do zdarzenia doszło podczas kołowania statku powietrznego 
do lub z pasa startowego. 

Take-off Do zdarzenia doszło podczas startu statku powietrznego. 

Climb Do zdarzenia doszło podczas wznoszenia statku 
powietrznego na wysokość przelotową. 

En-route Do zdarzenia doszło podczas lotu statku powietrznego na 
wysokości przelotowej. 

Descent Do zdarzenia doszło podczas zniżania statku powietrznego z 
wysokości przelotowej. 

Approach Do zdarzenia doszło podczas podchodzenia statku 
powietrznego do lądowania. 

Ląnding Do zdarzenia doszło podczas lądowania statku powietrznego. 

Hovering Faza lotu używana przez śmigłowce podczas wykonywania 
zawisu. 

Manoeuvring Do zdarzenia doszło podczas wykonywania przez statek 
powietrzny manewrów takich jak np. loty akrobatyczne, 
opryski lotnicze... 

Unknown Moment wykrycia pozostaje nieznany. 

Other, specify: W przypadku, gdy moment wykrycia zdarzenia nie został 
wymieniony powyżej, należy go określić w tym miejscu. 

 
2.6. Cause of occurrence – Zaznacz kwadrat(y), który(e) wg obecnego stanu wiedzy najlepiej określa(ją) 

przyczyny zdarzenia. Dopuszczalne jest zaznaczenie więcej niż jednego kwadratu.  

Design Przyczyna leży w projekcie. 

Production Przyczyna leży w procesie produkcji. 

Maintenance Przyczyna leży w obsłudze. 

Repair Przyczyna leży w naprawie 

Fatigue Przyczyną jest konstrukcyjne zmęczenie materiału. 

Corrosion Przyczyną jest korozja materiału. 

Unapproved 
parts 

Wadliwa część była niezatwierdzona. 
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Human factors Przyczyna jest związana z czynnikami ludzkimi i ludzką 
wydajnością, np. zdolnościami związanymi z możliwościami i 
ograniczeniami człowieka na styku z innymi elementami 
systemu – w obszarze projektu, certyfikacji, szkolenia, operacji 
czy obsługi.   
Przykładowe czynniki ludzkie to relacje człowiek-maszyna, 
sprawy organizacyjne i kadrowe, szkolenie, procedury, 
odpowiedzialność i komunikacja.  

Operational Przyczyna jest związana z operacją lotniczą. 

Unknown Przyczyna zdarzenia pozostaje nieznana lub nieokreślona. 

Other, Specify: Jeżeli przyczyna nie mieści się w żadnej z powyższych, podaj 
szczegóły  zdarzenia w podpunkcie „Inna”. 

 
 

3. ZAŁĄCZNIKI DO ZDARZENIA  
W tym miejscu należy wymienić rodzaj (raport, zdjęcie, itp.) oraz nazwę (opis zawartości) wszystkich 
dołączonych załączników.  
Stosowny plik(-i) dołączyć w formie załącznika do e-maila z niniejszym zgłoszeniem zdarzenia.  
Załączniki zapisać w następujących formatach, tak aby EASA mogła je przetworzyć: 
.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3 
Rozmiar jednego załącznika nie powinien przekraczać 3Mb. Jeżeli całkowity rozmiar wszystkich załączników 
dołączonych do jednego e-maila przekracza 10Mb, wiadomość należy podzielić na kilka mniejszych 
nieprzekraczających 10Mb. 

 
4. DANE STATKU POWIETRZNEGO 
Poniższa sekcja zawiera dane statku powietrznego biorącego udział w zdarzeniu. Jeżeli w zdarzeniu nie brał 
udziału żaden statek powietrzny, nie ma potrzeby jej wypełniana. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – Wybierz odpowiednią pozycję z załączonej listy. 
4.2. Aircraft Serial number – Numer seryjny statku powietrznego. 
4.3. Operator/Owner – nazwa użytkownikiem lub nazwa/nazwisko właściciela statku powietrznego 

biorącego udział w zdarzeniu, jeżeli ma to zastosowanie 
4.4. Aircraft Registration – Jeśli statek powietrzny jest zarejestrowany, wpisać jego znaki rejestracyjne. 

Jeśli statek powietrzny jest niezarejestrowany, wpisać znaki akceptowane przez właściwe organy.  
4.5. Aircraft Usage Details – Sekcja ta powinna zawierać informacje dotyczące szczegółów użytkowania 

statku powietrznego – nalot całkowity (w godzinach) oraz łączną liczbę cykli. Nalot całkowity to 
miniony czas kalendarzowy liczony w godzinach od nowości.  

 
5. DANE SILNIKA 
Poniższa sekcja zawiera dane silnika biorącego udział w zdarzeniu. Jeżeli w zdarzeniu nie brał udziału żaden 
silnik, nie ma potrzeby jej wypełniana. Jeżeli w zdarzeniu brał udział więcej niż jeden silnik, proszę podać 
dodatkowe informacje w punkcie 8.1. „Narrative”. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – Wybrać odpowiednią pozycję z załączonej listy. 
5.2. Engine Serial number – Numer seryjny silnika. 
5.3. Engine Event – Klasyfikacja rodzaju zdarzenia dotyczącego silnika, jeśli dotyczy. LOTC/LOPC 

oznacza utratę sterowania ciągiem lub mocą. Jeżeli zaznaczono „Inna”, podać dodatkowe szczegóły 
w punkcie 8.1. Opis. 
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5.4. Engine Aircraft Position – Pozycja (1, 2, 3,…) silnika na statku powietrznym zgodnie z 
oznaczeniem liczbowym stosowanym przez producenta statku powietrznego. 

5.5. Engine Usage Details – Sekcja ta powinna zawierać informacje dotyczące szczegółów użytkowania 
silnika – nalot całkowity (w godzinach) oraz łączną liczbę cykli. Nalot całkowity to miniony czas 
kalendarzowy liczony w godzinach od nowości lub od naprawy głównej / od obsługi warsztatowej.  

 
6. DANE ŚMIGŁA 
Poniższa sekcja zawiera dane śmigła biorącego udział w zdarzeniu. Jeżeli w zdarzeniu nie brało udziału żadne 
śmigło, nie mam potrzeby jej wypełniana. Jeżeli w zdarzeniu brało udział więcej niż jedno śmigło, proszę podać 
dodatkowe informacje w punkcie 8.1. „Narrative”. 

6.1. Propeller Manufacturer – Wybrać odpowiednią pozycję z załączonej listy. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – Wybrać odpowiednią pozycję z załączonej listy. 
6.3. Propeller Serial number – Numer seryjny śmigła. 
6.4. Propeller Aircraft Position – Pozycja (1, 2, 3,…) śmigła na statku powietrznym zgodnie z 

oznaczeniem liczbowym stosowanym przez producenta statku powietrznego.  
6.5. Engine Usage Details – Sekcja ta powinna zawierać informacje dotyczące szczegółów użytkowania 

śmigła – nalot całkowity (w godzinach) oraz łączną liczbę cykli. Nalot całkowity to miniony czas 
kalendarzowy liczony w godzinach od nowości lub od naprawy głównej / od obsługi warsztatowej.  

 
7. DANE PODZESPOŁU 
Poniższa sekcja zawiera dane podzespołu biorącego udział w zdarzeniu. Jeżeli w zdarzeniu nie brał udziału 
żaden podzespół, nie ma potrzeby jej wypełniana. Jeżeli w zdarzeniu brał udział więcej niż jeden podzespół, 
proszę podać dodatkowe informacje w punkcie 8.1. „Narrative”. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – Nazwa i kraj (wybrać odpowiednią pozycję z 
załączonej listy) producenta podzespołu. 

7.2. Component Part Number – Numer katalogowy podzespołu. Jeśli dotyczy, uszczegółowić poziom 
wprowadzanych poprawek.  

7.3. Component Serial number – Numer seryjny podzespołu. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name – Nazwa podzespołu wg Ilustrowanego Katalogu Części lub 

innej dokumentacji producenta. 
7.5. (E)TSO Reference – Numer zezwolenia TSO lub ETSO dla podzespołu, albo numer innego 

krajowego zatwierdzenia sprzętu.  
7.6. Date of manufacture – Data produkcji podzespołu. 
7.7. Component Usage Details – Sekcja ta powinna zawierać informacje dotyczące szczegółów 

użytkowania podzespołu – nalot całkowity (w godzinach) oraz łączną liczbę cykli. Nalot całkowity to 
miniony czas kalendarzowy liczony w godzinach od nowości lub od naprawy głównej / od obsługi 
warsztatowej.  

 
8. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE – Poniższa sekcja przeznaczona jest na swobodną relację opisującą 

szczegóły zdarzenia i wyniki przeprowadzonego badania. Można przedstawić dłuższą relację niż dostępne 
miejsce, ale tekst wykraczający poza wyznaczone miejsce nie będzie wydrukowany. Zaleca się dołączanie 
dłuższych relacji w formie załączników. 
8.1. Narrative – W tym miejscu opisać, co się stało, lub co odkryto.  
8.2. Description of the occurrence investigation – W tym miejscu, gdy dostępne, przedstawić szczegóły 

badania i analizy dokonanej w następstwie zdarzenia. W razie konieczności, zaznaczyć, czy były 
pobierane / analizowane dane z czarnych skrzynek / rejestratorów eksploatacyjnych. 

8.3. Risk Assessment – Ocena ryzyka jest jakościową i ilościową analizą zarówno prawdopodobieństwa, 
jak i konsekwencji konkretnego zagrożenia. W tym miejscu można przedstawić ocenę ryzyka 
przygotowaną przez organizacje zgłaszające, które są w stanie / są odpowiedzialne za jej 
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przeprowadzenie jak np. organizacje projektujące odpowiedzialne za ocenę ryzyka zdarzeń 
związanych z projektem. Ocena ryzyka powinna identyfikować flotę, na którą niniejsze zdarzenie 
mogło mieć potencjalny wpływ.  

8.4. Corrective Actions – jeżeli ma to zastosowanie podać w tym miejscu szczegóły działań 
korygujących/naprawczych podjętych w następstwie zdarzenia w ramach organizacji zgłaszającej. 

8.5. Conclusion – jeżeli ma to zastosowanie sporządzić wnioski końcowe. 
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ GRUP ATA 
 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
52 DOORS 
53 FUSELAGE 
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54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 


