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ARTÍCULOS, NOTAS CRÍTICAS, COMENTARIOS, RECENSIONES, 

VALORACIONES TÉCNICAS, HOMENAJES 

 

INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN TRANSNACIONAL DE 

LOS INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS.  

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INCOTERMS® 2020 

Miguel PRADOS GÓMEZ 

RESUMEN: Nos encontramos ante un proceso de globalización latente cada vez más acentuado, 

donde la exportación e importación de productos toma un papel esencial dentro del comercio 

nacional, las fronteras dejan de ser una barrera para los agentes comerciales, aquellos que 

buscan expandir sus productos para llegar a la mayor cantidad de consumidores posibles. Las 

relaciones entre vendedores, compradores y transportistas vendrán marcadas por esa rapidez 

característica del Comercio Internacional, por ello, surgen los INCOTERMS®, para paliar esa 

necesidad de agilidad y claridad en los contratos necesarios para dichas operaciones. 

 

ABSTRACT: We are facing an increasingly accentuated latent globalization process, where the 

export and import of products plays an essential role in national trade, borders cease to be a 

barrier for commercial agents, those who seek to expand their products to reach as many 

consumers as possible. The relationships between sellers, buyers and carriers will be marked by 

that speed characteristic of International Trade, for this reason, INCOTERMS® arise, to alleviate 

that need for agility and clarity in the contracts necessary for such operations. 

 

PALABRAS CLAVE: INCOTERMS®, comercio internacional, EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, 

FOB, FAS, CIF, CFR.  

 

KEYWORDS: INCOTERMS®, international trade, EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, FOB, 

FAS, CIF, CFR. 

 

Listado de abreviaturas 
CCI: Cámara de Comercio Internacional. 

CFR: Cost and freight/ Costo y flete. 

CIF: Cost, insurance and freight/ costo, seguro y flete. 

CIP: Cost and insurance paid to/ coste y seguro pagado hasta. 

CPT: Carriage paid to / transporte pagado hasta. 

DAP: Delivered at place/ entrega en lugar. 

DAT: Delivered at terminal. 

DDP: Delivered duty paid/ entregada derechos pagados. 

DES: Delivered Ex Ship/ Entregado en puerto de destino designado. 

DPU: Delivered at place unloaded/ entregada en lugar descargada. 

EXW: Ex Works/Franco fábrica. 

FAS: Free alongside ship/ franco al costado del buque. 

FCA: Free carrier / franco transportista. 

FOA (Free on air). 

FOB: Free on board/ franco a bordo. 

FOR (Free on rail). 
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FOT (Free on truck). 

ICC: Institute Cargo Clauses 

INCOTERMS: International Comercial Terms. 

IVA: Impuestos sobre el valor añadido. 

OMC: Organización mundial del comercio. 

RAFT: Revised American Foreign Transactions. 

1. Introducción  
En el mundo globalizado en el que vivimos las relaciones internacionales son 

cada vez más frecuentes. Si la existencia se desarrollara en una completa 
autarquía, sin relaciones con el exterior, no tendría sentido hablar de relaciones 
transfronterizas; sin embargo, hoy en día, la gran mayoría del comercio es a nivel 
internacional y no solo estatal. En virtud de esta premisa, los contratos de 
compraventa internacional constituyen un tema de innegable actualidad. Para 
poder tratar los problemas que surgen respecto a esta materia es necesario 
atender al Derecho Mercantil, una de las ramas de Derecho Privado que regula 
las normas relativas al ejercicio de la profesión de comerciante, los actos de 
comercio y las relaciones jurídicas derivadas de esos mismos actos. 

El ámbito de estudio dentro del Derecho Mercantil es muy amplio, y se 
caracteriza sobre todo por la especial atención a las sociedades; esto no implica 
que se ciña única y exclusivamente a ello, sino que también, entre otras materias, 
incluye el análisis y la profundización de temas relativos a los contratos 
mercantiles y, precisamente al hilo de esto es donde aparecen los INCOTERMS®, 
objeto central de este Trabajo Fin de Grado. 

Los INCOTERMS®, que trataré de desarrollar en las páginas que siguen, son 
términos comerciales que se incluyen en los contratos de compraventa 
internacional con el objetivo de determinar con claridad cuáles son las 
obligaciones y los gastos de las partes contratantes, además de indicar el 
momento a partir del cual se transfiere el riesgo. Llama especialmente la atención 
este concepto, desarrollado por la Cámara de Comercio Internacional, ya que 
permite que los comerciantes puedan estipular condiciones del contrato 
simplemente con la utilización de una sigla, que no necesita traducción, por ser 
las mismas en todo el mundo, por lo que, por ejemplo, una sociedad con domicilio 
social en España puede contratar con otra que tenga domicilio social en Francia, 
Italia o Alemania, sirviéndose de estos términos comerciales para aclarar gran 
parte del contrato. 

Durante el desarrollo de este trabajo han ido surgiendo diferentes vicisitudes 
que han complicado la realización del mismo; por un lado, la pandemia global 
generada por el virus conocido como Covid-19 que, entre otras cosas, me ha 
impedido poder acceder a las bibliotecas físicas, dejándome sin poder 
acercarme a algunos materiales impresos que hubieran servido para la más 
completa elaboración de este estudio, esto no es óbice para agradecer el 
esfuerzo realizado por la biblioteca de la Universidad de Málaga para incluir 
recursos electrónicos que sí he podido consultar desde casa. Por otro lado, los 
INCOTERMS® no se desarrollan con mucha holgura en la asignatura de Derecho 
Mercantil durante el Grado, normalmente se mencionan, pero no suele 
dedicársele una gran extensión temporal a su explicación, esto es un perjuicio y 
a la vez un aliciente, ya que al no ser una materia muy desarrollada me ha 
generado una gran curiosidad e interés. La cantidad de información que he 
podido encontrar tampoco ha sido muy abundante, ya que la Cámara de 



3 

 

Comercio Internacional (CCI) deja muy claro cuáles son los puntos clave de cada 
uno de los términos incluidos en los INCOTERMS® y da poco juego a su 
interpretación, lo que no excluye la importancia de la autonomía de la voluntad 
de las partes, también desarrollada en este análisis. 

A lo largo de este TFG he profundizado en el conocimiento de cada uno de 
los INCOTERMS®, centrándome muy específicamente, entre otras cuestiones 
buscando la originalidad de esta pequeña investigación, en la modificación que 
han sufrido en 2020. Sinceramente, me ha parecido un objeto de estudio muy 
relevante por su aplicación diaria en el comercio internacional, resultándome aún 
más interesante la jurisprudencia que he ido encontrando sobre la mayoría de 
ellos y, en este sentido, al referirnos a la compraventa internacional entre 
empresas, lo primero que se nos viene a la mente es que la mayoría de 
problemas se puedan generar entre los contratantes (incumplimientos de 
contratos, de pagos…); sin embargo, sorprendentemente, casi ninguna de las 
sentencias que he podido encontrar y que he mencionado, se refiere a litigios 
sobre cuestiones de interpretación divergente entre las partes derivados de las 
obligaciones del contrato de compraventa, sino que son atinentes a problemas 
con las aseguradoras y las empresas transportistas. Este aspecto lo desarrollaré, 
en la medida de mis posibilidades, en el cuerpo del TFG y también aparecerá en 
las conclusiones. 

A la hora de redactar este trabajo he tenido dificultades cuando he debido 
buscar sentencias recientes relativas al nuevo término comercial incorporado en 
las Reglas INCOTERMS® 2020, ya que por razones vinculas a su escaso tiempo 
de aplicación, acompañadas de las circunstancias del COVID-19 ha 
desembocado en que no haya encontrado jurisprudencia acerca de este nuevo 
INCOTERM®. Otro problema, parecido a este, ha sido la nula jurisprudencia que 
hay en España sobre el término comercial FAS, que he tenido que buscar en 
sentencias de otros países como Rusia. 

 
2. Conceptualización terminológica  

Es importante empezar aclarando que el concepto INCOTERM® carece de 

significado por sí mismo, sino que es la abreviatura de tres palabras 

(International Commercial Terms)1. 

Los INCOTERMS® “son reglas que determinan la distribución de los gastos, 

las obligaciones documentales y la transmisión de los riesgos entre las dos 

partes que intervienen en un contrato de compraventa internacional”2. Sirven 

para interpretar los denominados “términos comerciales” 3 . En los contratos 

mercantiles internacionales es habitual encontrar abreviaturas como FOB o CIF, 

entre otras. Estas siglas indican cómo se debe llevar a cabo el perfeccionamiento 

del contrato y qué parte contratante se hará cargo del pago de los gastos y del 

riesgo que pueda conllevar. Además de estos fines, los INCOTERMS® pretenden 

 
1 Ortega Giménez, A. (2019): La nueva lex mercatoria: el valor jurídico de los INCOTERMS® en 

la jurisprudencia española. Cizur Menor Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, p. 46. 
2 Guardiola Sacarrera, E. (1988). La compraventa internacional y los INCOTERMS® (4a ed.). 
Barcelona: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación.Ortega Giménez, A. (2019): La 
nueva lex mercatoria: el valor jurídico de los INCOTERMS® en la jurisprudencia española”, p. 
46. 
3 Eisemann, F. (1983). Usages de la vente commerciale internationale : INCOTERMS®. Paris: 
Jupiter. y Eisemann, F. & Cremades, B. (1985): INCOTERMS®: los usos de la venta comercial 
internacional. (2a ed.). Madrid: EXTECOM, S.A., p. 21.  
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aclarar los términos sobre los que va a versar el contrato, respondiendo así al 

principio de autonomía de las partes4, quienes tendrán la capacidad de decidir a 

qué cláusulas se quieren someter. La idea clave es que será únicamente el 

mutuo acuerdo de las partes el que incida y determine la elección de unos u otros 

de los diversos términos comerciales que engloba la abreviatura objeto central 

de este Trabajo de Fin de Grado.  

La finalidad es dejar a un lado los amplios contratos, donde se estipulaba 

con extrema minuciosidad punto por punto cada uno de sus términos y 

condiciones, para dar paso al empleo de unas siglas de significado conocido por 

las partes contratantes, con las que no hace falta, en principio, aclaración, ya 

que se han convertido en una de las herramientas más utilizadas en la 

compraventa internacional 5 . Estas siglas comerciales disponen obligaciones 

para las partes que serán diferentes para cada una de ellas en función del 

concreto INCOTERM® que elijan para su operación. Dichos términos 

comerciales podrían ser considerados como cláusulas generales de contratación, 

al convertirse, en la mayoría de los casos, en contratos tipo6. Papel fundamental 

en la creación y aplicación de los INCOTERMS® ha tenido y tiene en la actualidad 

la Cámara de Comercio internacional7, que los renueva cada “x” años en virtud 

de las nuevas que los métodos de hoy en día no son los mismos que los de hace 

cincuenta años, incluso podríamos decir que, a la velocidad a la que avanzamos, 

no son los mismos ni a los de hace diez años.  

Los INCOTERMS® surgen con la función de eliminar problemas en la 
compraventa internacional 8 ; sin embargo, no debemos olvidar que no son 
capaces de solucionar todos ellos. Hay aspectos muy importantes de los 
contratos que no se encuentran regulados por estos términos comerciales, como 
podría ser el pago o las obligaciones que tiene la figura del transportista, ya que 

 
4 Sobre la autonomía privada en los contratos internacionales Faveret Hardman, P. (2017): "A 
Autonomia Privada nos contratos internacionais de acordo com o Direito Internacional Privado e 
o Direito Interno Brasileiro: Una visão constitucional", PIDCC: Revista em propriedade intelectual 
direito contêmporaneo, vol. 11, nº. 2, pp. 306-342. Deade un punto de vista más general: 
Eisemann, F. & Cremades, B (1985): INCOTERMS®: los usos de la venta comercial internacional, 
p. 21. 
5 Se pueden consultar, entre otros muchos, Papa, D., & Elliott, L. (2009). International trade and 
the successful intermediary. Burlington, VT; Lombana Coy, J. (2011). Negocios internacionales 
fundamentos y estrategias. Barranquilla: Editorial Universidad del Norte Ashgate y Kirpalani, V. 
(2013). International business handbook. London: Routledge. Más recientemente, Cavaller 
Vergés, M. (2019) El valor jurídico de los INCOTERMS® en el contrato de compraventa 
internacional de mercancías: ley aplicable y competencia judicial internacional. Tesis doctoral 
dirigida Garriga Suau, G. y tutorizada por Forner i Delaygua, J. J. Fecha de defensa: 02-12-2019. 
Facultad de Derecho. Universitad de Barcelona. Se puede consultar su contenido en 
http://hdl.handle.net/10803/668111. 
6 Definición de la Real Academia Española: “Contrato internacional estandarizado merced a la 
práctica y los usos del comercio internacional, cuyo contenido esencial resulta reproducido en 
múltiples contratos con el mismo objeto suscrito por diferentes que operan en el mismo ramo del 
comercio internacional.” Consulto https://dle.rae.es/contratos%20tipo?m=form. 
7  Se muestra muy documentado Cook, T. (2014). Mastering the business of global trade: 
negotiating competitive advantage contractual best practices, INCOTERMS®, and leveraging 
supply chain options.  Boca Raton, [Florida] CRC Press. 
8 Anca Lazăr (2011). "The INCOTERMS® rules and their importance". Juridical Tribune, 1 (1), 
143–151. Disponible en https://doaj.org/article/d4d8f39cb73847faa53a5e4e0eaac11a y Cook, T. 
(2014). Mastering the business of global trade: negotiating competitive advantage contractual 
best practices, INCOTERMS®, and leveraging supply chain options, p. 24. 
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se centran principalmente en las obligaciones de las partes que conforman el 
contrato. Tampoco podemos referirnos a los INCOTERMS® sin mencionar la 
especial trascendencia que en ellos adquiere la voluntad de las partes, puesto 
que el acuerdo entre ellas puede modificar cualquier cláusula del contrato, 
siempre que quede especificada. A lo largo de este Trabajo Fin de Grado trataré 
de poner de manifiesto que la mayoría de la jurisprudencia relativa a estas reglas 
no se centra en el incumplimiento de las obligaciones de las partes, sino en el de 
las aseguradoras y los transportistas. Las aseguradoras cobran un papel de vital 
importancia, puesto que, a pesar de no ser obligatoria la contratación de un 
seguro según lo dispuesto en la mayoría de los INCOTERMS®, es un uso muy 
habitual entre las empresas, debiendo adecuarse las pólizas de seguro a las 
características concretas del INCOTERM® concreto elegido. 

 
3. Breve referencia a los orígenes: La lex mercatoria. Antecedentes 

históricos de los INCOTERMS® 

Desde los inicios de la historia del hombre, el comercio ha sido parte 

fundamental en la vida de este9, no como lo conocemos hoy en día, sino, de 

maneras más antiguas y rudimentarias que han ido evolucionando hasta la 

actualidad. Es en particular destacable el desarrollo del comercio internacional 

entre los países europeos10 que tiene lugar durante los siglos XI y XII, cuando se 

empezaron a realizar las ferias de comercio11, reguladas por lo que se conocía 

como “la paz de la feria”12, que era el derecho especial por el que se regulaban. 

Los artesanos y comerciantes se agrupaban en corporaciones y gremios13, que 

tenían como fin defender y organizar el comercio. Las costumbres en las que se 

basaban los mercaderes al cabo del tiempo se recopilaron y dieron origen a los 

 
9 Es adecuada la síntesis de Sanz, C. (2003): Breve historia de la navegación y del comercio 
marítimo desde la antigüedad hasta nuestros días. Madrid: Colegio Oficial de Ingenieros Navales 
y Oceánicos. Con carácter general se puede consultar https://m.monografias.com/trabajos97/e 
volucion-historica-del-comercio-internacional-del-siglo-xval-xx/evolucion-historica-del-comercio-i 
nternacional-del-siglo-xv-al-xx.shtml. 
10 Cariou, D. (1997), La Méditerranée au XIIe siècle. Paris: Presses Universitaires de France. 
11 Ortega Giménez, A. (2019): La nueva lex mercatoria: el valor jurídico de los INCOTERMS® en 
la jurisprudencia española, p. 24. 
12 Realiza un buen trabajo de síntesis Sampedro López, R. (2019). "Comercio, instituciones y 
orden espontáneo durante la plena edad Media en el Oriente medieval". Semata Ciencias sociais 
e humanidades, 31, pp. 209-233. 
13 Merece la pena destaca sobre los gremios, aunque no sean recientes, los trabajos de Díez G. 
O’Neil, J. (1941): Los gremios en la España imperial. Madrid: Aldecoa; de Guillot Carratalá, J. 
(1954): Los gremios artesanos españoles. Madrid: Publicaciones Españolas y de Moles Ribalta, 
P. (1970): Los gremios barceloneses del siglo XVIII: La estructura corporativa ante el comienzo 
de la revolución industrial. Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorro. En la web se 
encuentran contenidos generales sobre esta institución en https://redhistoria.com/los-gremios-
medievales-los-antiguos-sindicatos/ Contiene ideas interesantes Martínez Gijón. J (1999), 
Historia del Derecho Mercantil. Estudios: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, Sevilla y recoge especialmente bien la evolución García Marín, I.: "Usos de comercio y 
moderna Lex Mercatoria", en De Dios, S., Infante Miguel-Motta, J., Robledo Hernández, R. y 
Torijano Pérez, E. (coords.), (2006): Historia de la propiedad. Costumbre y prescripción: IV 
Encuentro Interdisciplinar, 25-28 de mayo 2004, Salamanca, pp. 321-344. 
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estatutos u ordenanzas gremiales14. La lex mercatoria15 surge como “un derecho 

de clase creado por y para comerciantes”16, es decir, un derecho espontáneo 

nacido de la práctica comercial que tiene como propósito fundamental el evitar 

en las transacciones la aplicación de las legislaciones concretas aplicables a 

cada comerciante tratando de liberarse de su rigidez17. 

Es obligado al centrarnos en los INCOTERMS®, como objeto central de este 

Trabajo Fin de Grado, hacer mención a la Cámara de Comercio Internacional 

(CCI), institución que representa a la “societas mercatorum”18, organización que 

busca una solución a los diversos problemas que se presentan a los operadores 

del comercio. Entre dichas soluciones se encuentran los INCOTERMS®. La 

creación de la CCI se vio fuertemente influenciada por la revolución industrial19, 

y será a finales del siglo XIX cuando se haga patente la necesidad de crear una 

entidad que armonizara las actividades comerciales e industriales, protegiendo 

los intereses de los que intervenían en ellas. Se buscaba alcanzar un mejor nivel 

de vida en una etapa marcada por las consecuencias de diversos conflictos 

bélicos, pensándose que el fomento del comercio ayudaría a ese fin. Merece la 

pena destacar en el año 1812 con intención de unificar la normativa aplicable, se 

crea en Gran Bretaña una cláusula similar al FOB, debido a la gran influencia 

que el comercio marítimo tenía este país, más tarde, surgiría una cláusula 

parecida a la que hoy conocemos como CIF20.  

Para resolver todos los problemas que fueron surgiendo en el ámbito de la 

contratación internacional, la Cámara de Comercio Internacional21 (CCI) que 

tuvo su asamblea constituyente en 1919 se plantea como objetivo redactar los 

términos comerciales con un significado uniforme22, y tras varios estudios en 

 
14 Una importante muestra de lo que las Ordenanzas gremiales constituyen, se recoge en Gómez 
Rojo, M. E. (2008): “Las implicaciones jurídicas, sociales y económicas de los Cinco Gremios 
Mayores de Madrid como institución mercantil y financiera en la España del siglo XVIII”, en 
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso (Chile), XXX, pp. 187-214. 
15 Consultar, entre otros, los trabajos de Kasis, A. (1984). Théorie génerale des usages des 
commerce: droit comparé, contrats et arbitrage internationaux, lex mercatoria. Paris: Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence; Galgano, F. (1993). Lex mercatoria : storia del diritto en 
Gómez Rojo, M. E. (2008): “Las implicaciones jurídicas, sociales y económicas de los Cinco 
Gremios Mayores de Madrid como institución mercantil y financiera en la España del siglo XVIII”, 
en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso (Chile), XXX, pp. 187-214. commerciale. 
Milano: Il Mulino¸ Berger, K. (1999). The creeping codification of the Lex Mercatoria. The Hague 
[etc: Kluwer Law International; Silva, J. (2006). Estudios sobre lex mercatoria una realidad 
internacional. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México y Grande, S. (2008). "La lex mercatoria en los laudos de la Cámara de Comercio 
Internacional". Díkaion, 22(17), 199–244.  
16 Ortega Giménez, A. (2019): La nueva lex mercatoria: el valor jurídico de los INCOTERMS® en 
la jurisprudencia española, p. 25.  
17 https://dej.rae.es/lema/lex-mercatoria. 
18 López Ruiz, F (2010): “El papel de la societas mercatorum en la creación normativa: la lex 
mercatoria”, Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, vol. 20, pp. 67-91. 
19 file:///C:/Users/Pc/Downloads/Dialnet-RevolucionIndustrial-6135743.pdf. 
20 Ortega Giménez, A. (2019): La nueva lex mercatoria: el valor jurídico de los INCOTERMS® en 
la jurisprudencia española, p. 46. 
21 Para obtener información básica sobre esta institución se debe consultar su web en la dirección 
https://iccwbo.org/. Un resumen de sus puntos principales de actuación se encuentra en "Cámara 
de Comercio Internacional: Política general y programa" (1992), Revista de Derecho Financiero 
y Hacienda Pública, vol. 42, nº 221, pp. 1123-1130. 
22 Insiste en este carácter uniforme buscado desde los inicios de su andadura la Cámara de 
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192323 ampliados en 192824, se crean los primeros INCOTERMS®, como una 

recopilación de los “términos comerciales” más usuales en 1936, inspirados en 

el Código escandinavo de compraventa 25  y en los American Foreign Trade 

Definition26, éstos últimos fueron revisados en 1941 y coexistían en el tiempo con 

los INCOTERM®. En esta primera redacción de 1936 de los INCOTERMS® 

tuvieron gran influencia el Instituto Internacional de Roma para la Unificación del 

Derecho Privado (UNIDROIT)27 y la Asociación de Derecho Internacional (ILA), 

organización no gubernamental de carácter consultivo con sede en Londres 

dedicada al estudio y aclaración del Derecho Internacional. 

Cabe destacar que en el siglo XX el proceso de globalización28 dio lugar en 

EE.UU: a la aparición de los denominados Revised American Foreign 

Transactions (RAFT) 29 , que se diferenciaban de los INCOTERM® porque 

además de no tener fuerza legal, solo eran aplicables entre empresarios 

americanos30.  

 

4. La Cámara de Comercio Internacional. Su importancia en la creación y 

modificación de los INCOTERMS® 

 
Comercio Internatonal, entre otros, Fahey, J. H. (1921), "The International trade situation. The 
International Chamber of Commerce". The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, vol. 94, nº 1, p. 130. Disponible en http://www.jstor.or/stable/pdf/1014350.pdf; 
Schmitthoff, C. M. (1968); "The unification or harmonisation of law by means of standard contracts 
and general conditions. International and Comparative Law Quaterly, vol 17, nº 3, p. 558 y Díaz 
Moreno (1993): "Las reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional sobre garantías 
a demanda". Derecho de los negocios, año 8, nº 85, pp. 1-10. 
23 Termes commerciaux. Publicación ICC 43, 1923. Hace referencia a ellos Cavaller Vergés, M. 
(2019) El valor jurídico de los Incoterms® en el contrato de compraventa internacional de 
mercancías: ley aplicable y competencia judicial internacional. Tesis doctoral. Se puede consultar 
su contenido en http://hdl.handle.net/10803/668111 
24 Publicación ICC 68. Es mencionada por Cavaller Vergés, M. (2019) El valor jurídico de los 
Incoterms® en el contrato de compraventa internacional de mercancías: ley aplicable y 
competencia judicial internacional. Tesis doctoral. Se puede consultar su contenido en http: 
http://hdl.handle.net/ 10.803/668111. 
25 Phillip, A. (1959): "The Scandinavian Conventions on Private International Law". Recueil des 
Cours, vol. 1, p. 247. 
26 Cavaller Vergés, M. (2019) El valor jurídico de los Incoterms® en el contrato de compraventa 
internacional de mercancías: ley aplicable y competencia judicial internacional. Tesis doctoral, p. 
71. Se puede consultar su contenido en http://hdl.handle.net/10803/668111. 
27 www.unidroit.org. Sobre los principios de actuación de este Instituto versan los trabajos de 
Oviedo Albán, J. (2002): "Los principios UNIDROIT para los contratos internacionales". Díkaion: 
revista de actualidad jurídica, nº. 11, pp. 96-125; Vogenauer, S. (2014): "I principi Unidroit dei 
contratti commerciali internazionali 2010". Rassegna di diritto civile, nº 1, pp. 246-307 y Calderón 
Marenco, E. A. y Castro Marcenaro, D. (2018): "Los principios UNIDROIT 2016 como derecho 
aplicable al contrato de compraventa internacional de mercaderías". Revista Lex Mercatoria, nº. 
10, pp. 12-46. 
28 Muy interesante sobre este particular es el estudio que realizan Rebeca López Nakazono, R.; 
Ruiz Trujillo, A. & Castro Rodríguez, E. A. (2013): "Los INCOTERMS® y las transacciones 
internacionales: la globalización en los mercados y su impulso". Contribuciones a la Economía. 
Se puede consultar en https://doaj.org/article/899ffee914f942e8a7c7f9d4a0fd0259 
29 Ortega Giménez, A. (2019): La nueva lex mercatoria: el valor jurídico de los INCOTERMS® en 
la jurisprudencia española, p. 46.; https://doctrina.vlex.com.mx/vid/revised-american-foreign-
definitions-523725318; https://INCOTERMS®ddp.blogspot.com/2014/02/the-raftd-revised-ameri 
can-foreign.html. 
30 Profundiza en este tema López Rodríguez, A. M., (2003): Lex mercatoria and harmonisation of 
contract law in thee EU, Djof Publishing: Copenhaguem. 

http://hdl.handle.net/
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La Cámara de Comercio Internacional (CCI) puede ser definida como “la 

organización mundial de las empresas cuya misión es fomentar la apertura del 

comercio y la inversión internacional, así como ayudar a las empresas a 

enfrentarse a los retos y las oportunidades que surgen con la globalización”31. 

Sus intereses son todos los relacionados con la empresa privada siendo los 

comités nacionales de cada país que forma parte de la Cámara de Comercio 

Internacional, los que trabajan con las empresas de cada Estado, ayudan a 

resolver sus preocupaciones y hacen llegar a los gobiernos las posturas que 

toma la CCI respecto a diversos puntos. 

La ICC trabaja en colaboración con Naciones Unidas32, la Organización 

Mundial del Comercio (OMC)33, el G-2034 o los foros intergubernamentales. 

Entre los objetivos de la CCI podemos destacar tres: Impulsar el comercio a 

nivel global eliminando todas las trabas que pudieren surgir, es decir, seguir su 

actuación se inserta en el proceso de globalización actual35. Hacer crecer la 

economía de cualquier parte del planeta, ayudando así a países en vías de 

desarrollo. Defender la autonomía de las partes favoreciendo la autorregulación 

de los negocios36. La organización tiene varias notas características entre las 

que se encuentran: Su carácter no gubernamental. No se encuentra politizada ni 

sumergida en el control de los Estados, lo que le da un margen de 

maniobrabilidad muchísimo mayor a la hora de tomar decisiones. Se trata de una 

organización sin ánimo de lucro, algo casi paradójico, ya que entre sus objetivos 

destaca impulsar el comercio. La mayoría de sus miembros son multinacionales 

o empresas, encontrándose entre sus filas la Federación Mundial de Cámaras 

de Comercio37, que agrupa a más de 10.000 Cámaras de Comercio. La CCI lleva 

a cabo numerosas tareas, en un ámbito global, pudiéndose agrupar sus del 

siguiente modo: Eliminación de las barreras al comercio internacional., lo que se 

traduce en una incansable lucha contra los aranceles para permitir un mayor 

tráfico de compraventas. Creación de instrumentos que faciliten el comercio, 

entre los que destacarían especialmente los INCOTERMS®, objeto central de 

este Trabajo Fin de Grado. La resolución extrajudicial de los conflictos en los 

negocios internacionales. Para este fin la CCI crea la Corte internacional de 

arbitraje 38 , órgano independiente que pondera la situación de las partes 

 
31 Consulto http://www.iccspain.org/INCOTERMS®-2020-2. 
32 Se obtiene información en https://eacnur.org/es. 
33 Consultar https://www.wto.org/indexsp.htm. 
34 Foro cuyos miembros permanentes son 19 países de todos los continentes (Alemania, Arabia 
Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, 
India). Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión 
Europea), que cada año cuenta con distintos países invitados, siendo España el único país 
invitado permanente.  https://web.archive.org/web/20120218153914/http://www.g20.org/es. 
35 Flores, María Victoria (2016): “La globalización como fenómeno económico, político y social”, 
Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas, vol. 12, núm. 34, 2016, pp. 26-41. 
36 San Juan Crucelaegui, J. (2001): "Las garantías contractuales en las reglamentaciones de la 
Cámara de Comercio Internacional". Revista de Derecho Mercantil, nº 241, pp. 1315-1393. 
37 http://www.iccspain.org/icc/. 
38 Sobre el arbitraje en la CCI, se puede consultar, entre otros muchos los trabajos de Bertrán 
Mendizabal, F. (1994): "Los arbitrajes de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional cuando la sede es España. Revista de la Corte Española de Arbitraje, 
pp. 77-98; Escura i Viñuela, A. de P. (1994): "Rasgos característicos y diferenciadores del 
arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional: el nombramiento de los árbitros". Revista de 
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contratantes para ofrecer así una respuesta acorde al problema que les ocupa. 

Los INCOTERMS® los codifica la Cámara de Comercio Internacional basándose 

en las prácticas de los operadores, de los comerciantes de todo el mundo, 

buscando homogeneizar sus contratos39. Si hacemos un poco de memoria, la 

Cámara de Comercio Internacional se creó en París en 1919 en una sociedad 

que acababa de salir de la Primera Guerra Mundial defendiendo el libre comercio 

en un marco de reglas justas y competencia leal, publicándose los primeros 

INCOTERMS® en 193640. En la parte introductoria de la publicación a ellos 

dedicada, la Cámara incidía específicamente en que sólo constataba la 

aplicación en el tráfico de las prácticas comerciales frecuentemente utilizadas y 

no trataba de mejorarlas, es decir, únicamente "se pretende facilitar un conjunto 

de reglas internacionales que permitan interpretar los principales términos 

utilizados en los contratos de compraventa internacional. Estos términos podrán 

ser utilizados por los hombres de negocios que busquen la certeza de las reglas 

internacionales de carácter uniforme a la incertidumbre generada por las 

diversas interpretaciones que se dan a los mismos términos en los diversos 

paíse41. Tras la primera enumeración de los INCOTERMS® que la Cámara de 

Comercio Internacional efectuó en 1936 se les han ido introduciendo 

correcciones, nuevos términos y precisiones terminológicas en los años 1953, 

1967, 1976, 1980, 199042 , 200043 , 201044  y, la última, en 202045 , a fin de 

actualizarlas para dar respuesta a las prácticas del comercio internacional más 

recientes, las cuales necesitan de avances en los diversos campos 46 . En 

resumen, podemos decir que en las reglas INCOTERMS® 1936 se realiza la 

 
la Corte Española de Arbitraje, 1994, pp. 71-76; Cremades Sanz-Pastor, B. (1997): "Nuevas 
reglas de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional". Derecho de los Negocios, vol. 8, nº 
85. pp. 1-10; Viaña de la Puente, J. (2012), Consolidación del arbitraje en la Cámara de Comercio 
Internacional. Tesis doctoral codirigida por Maqueda Lafuente, J. y Adolfo Sánchéz Burón, A., 
Universidad Camilo José Cela; y de Silva Romero, E., (2003): "La sede del arbitraje comercial 
internacional: la perspectiva de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional", Revista de Derecho, año 2, nº 4, pp. 93-99.  
39  Sobre este particular se ocupa Cremades Sanz Pastor, B. (1981): "CCI: la Cámara de 
Comercio Internacional ante el Derecho Marítimo; el arbitraje y la labor en pro de la unificación". 
Anuario de Derecho Marítimo, 1, pp. 659-665. 
40 Incoterms 1936. Publicación ICC 42. 
41 Incoterms 1936. Publicación ICC 42, p. 6. 
42 Incoterms 1990: entrada en vigor 1 de julio de 1990 = entry into force 1st July 1990. (1990). 
Barcelona: Cámara de Comercio Internacional, Comité Español. 
43 Tamayo Carmona, J. (2002). Responsabilidad y riesgo contractual: normas de la Convención 
de Viena, sobre venta internacional de mercaderías e Incoterms 2000. Valencia: Tirant lo Blanch. 
44 Publicación ICC 715, INCOTERMS 2010. Esta modificación es objeto de estudios por parte de 
Soler, D. (2014). Guía práctica de las reglas INCOTERMS® 2010: derechos y obligaciones sobre 
las mercancías en el comercio internacional. Barcelona: Marge. Con anterioridad, Marinova, D. 
(2011): "Legal establishment of the contract of international sale of goods by INCOTERMS 2010 
rules". Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, nº 28 pp. 19-34. 
Se puede consultar también Lane, S. (2012): "Incoterms 2010: What You Really Need to Know". 
Business Credit, vol.114 (6), pp. 8-9. 
45  Publicación ICC nº 723 de las Reglas INCOTERMS® 2020. Dictionary for Import-Export 
renewed: INCOTERMS® 2020 refreshes terms for international trade. (2019, December 10). 
Financial Express. Se trata de un atrículo periodístico disponible en 
http://search.proquest.com/docview/2323053306/ 
46 https://azure.afi.es/ContentWeb/EmpresasUnicaja/INCOTERMS®/contenido_sidN_1052425_
sid2N_1052384_cidlL_1264369_ctylL_139_scidN_1264369_utN_3.aspx. Pag 3. 
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primera lista de términos comerciales, formada por: CIF, FOB, FAS, C&F, Ex 

Ship y Ex Quay. Tras estos primeros avances estalla la II Guerra Mundial y no 

sería hasta 1953 que se haría una revisión de estos. El transporte ferroviario 

estaba en pleno apogeo, por ello, se añaden tres términos relacionados con el 

comercio no marítimo; el FOR (free on rail), FOT (Free on truck), DCP (Delivered 

Cost Paid) y el EXW (Ex Works). En 1976 se suma el FOB Airport, debido al gran 

crecimiento del transporte aéreo. En 1980, con la gran cantidad de mercancía 

transportada en contenedores se crean el FRC Y FCI, que más tarde se 

conocerían como FCA y CIP respectivamente. Las revisiones que se realizan en 

los años 1990 y 2000 son simples simplificaciones y adaptaciones al transporte 

multimodal; sin embargo, en 2010, se eliminan cuatro INCOTERMS® y se 

añaden dos nuevos, entre los que se encuentran el DAT y el DAP. Por último, en 

las reglas 2020, como veremos más adelante, la modificación más significativa 

es que se sustituye el INCOTERM® DAT por el DPU, muy parecido pero cambia 

en algunos aspectos47. 

Los tres pilares básicos sobre los que versó la normalización de los 

INCOTERMS® fueron los siguientes: “las reglas se comprometen a definir con la 

máxima precisión posible las obligaciones de las partes”. Estas reglas han sido 

establecidas de acuerdo con las prácticas más generalizadas en el comercio 

internacional, con el fin de que puedan ser adoptadas por la mayoría de países. 

Para aquellos casos en que las prácticas vigentes acusen diferencias notables 

entre sí, se ha establecido el principio de que el precio estipulado en el contrato 

celebrado basándose en los “INCOTERMS®” determinará las obligaciones 

mínimas del vendedor, dejando a las partes que estipulen en su contrato, si lo 

desean, otras obligaciones además de las previstas en las reglas”48. 

 

5. Los INCOTERMS® como solución a los problemas del comercio 

internacional.  

Por sus propias características, en el mercado internacional la contratación 

es fuente de múltiples problemas, siendo extraordinariamente difícil abarcar la 

infinita variedad de discusiones que pueden surgir. En este complejo escenario 

los INCOTERMS® funcionan como elemento unificador y pacificador49 regulando 

problemas entre los que cabe destacar los derivados de: La entrega de 

mercancías. Tanto el lugar como las condiciones con las que se hará. La 

transmisión de los riesgos. La distribución de los gastos. Los tramites 

documentales necesarios para cruzar las fronteras. Sin embargo, actualmente 

no hay INCOTERMS® aplicables a las controversias entre las partes relativas a 

cuestiones que incidan en: El pago y todo lo derivado de él. La transmisión de la 

 
47 Es especialmente significativo, para comprobar la evolución que menciono en el contenido 
concreto de cada uno de los términos comerciales, el trabajo ya citado de Cavaller Vergés, M. 
(2019) El valor jurídico de los INCOTERMS® en el contrato de compraventa internacional de 
mercancías: ley aplicable y competencia judicial internacional. Se puede consultar su contenido 
en http://handle handle.net/10803/668111 y a él remito específicamente para profundizar en 
estas modificaciones pues su análisis pormenorizado sobrepasa el objeto central de este TFG. 
48  Eisemann, Frédéric (1985): INCOTERMS®: los usos de la venta comercial internacional. 
Madrid: EXTECOM, S.A. p. 24. 
49 Calderón Marenco, E. (2018). "Los Incoterms como instrumento de derecho suave (soft law)". 
Revista e-mercatoria, 17(1), 47–85. https://doi.org/10.18601/16923960.v17n1.02 
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propiedad de las mercancías. La ley aplicable al contrato de compraventa 

internacional cuando urge un incumplimiento del contrato. Ley aplicable para la 

validez de las cláusulas del foro. La regulación de los contratos adheridos al 

contrato principal de compraventa. Dedicaré las páginas que siguen al análisis 

de los distintos aspectos que SÍ regulan los INCOTERMS®. 

5.1. La entrega de mercancías. 

Es determinante conocer en qué momento se va a cumplimentar esta 

obligación50 pues de ello dependerá, entre otras cuestiones, la transmisión del 

riesgo en el contrato. La redacción de las cláusulas que van a establecer esta 

obligación siempre es la misma: “entregar la mercancía de acuerdo con los 

términos del contrato de compraventa, y proporcionar todos los documentos 

exigidos por el contrato en prueba de conformidad”51. Se determinará por las 

partes el momento y el lugar de la entrega, si bien hay que diferenciar entre la 

entrega directa o indirecta. Dentro de las entregas indicadas directas 

encontramos la posible aplicación de dos grupos de INCOTERMS®: El grupo E, 

formado por el INCOTERM® EXW (Ex Works). El grupo D, formado por los 

INCOTERMS® DAP (Delivered At Place), DDP (Delivered Duty Paid) y la 

innovación de 2020, el INCOTERM® DPU (Delivered at Place Unloaded). 

mientras que dentro de las entregas indirectas se podrían utilizar otros dos 

grupos de INCOTERMS®: El grupo F, compuesto por los INCOTERMS® FAS 

(Free Alongside Ship), FOB (Free On Board) y FCA (Free Carrier). El grupo C, 

integrado por los INCOTERMS® CFR (Cost and Freight), CIF (Cost Insurance 

and Freight), CPT (Carriage Paid To) y por último CIP (Carriage And Insurance 

Paid). 

5.2 La transmisión de los riesgos. 

Una vez concluido el contrato de compraventa puede ocurrir algún tipo de 

percance con la mercancía lo que producirá que las partes se planteen la 

cuestión de determinar sobre quien debe recaer la responsabilidad. Es 

importante despejar la duda, pues la interpretación de los contratos en este punto 

suele generar muchas discordancias. Está claro que el vendedor se ocupa de la 

mercancía mientras se está perfeccionando el contrato, y, por tanto, es el 

responsable y debe asumir la problemática que se puedan producir; sin embargo, 

las dudas surgen al concretar el momento justo en que se transmite la 

responsabilidad del vendedor al comprador. En los ordenamientos jurídicos 

nacionales, hay una relación entre la transmisión de la propiedad y la del riesgo, 

“aplicándose a este respecto el adagio “res perit domino”52. 

5.3 La distribución de los gastos. 

Normalmente suelen coincidir la transmisión de los riesgos con los gastos 

que deben soportar las partes, por tanto, el vendedor se encargará de los gastos 

hasta que entregue la cosa en el lugar acordado por las partes, según el 

 
50 Magallón Elósegui, N. (2012): "Nuevas pautas del TJUE para la identificación del lugar de 
entrega de las mercancías en las compraventas internacionales a distancia". Revista electrónica 
de estudios internacionales (REEI), ISSN-e 1697-5197, nº 23. 
51  Eisemann, Frédéric (1985): INCOTERMS®: los usos de la venta comercial internacional. 
Madrid: EXTECOM, S.A. p. 28. 
52 Eisemann, Frédéric (1985): “INCOTERMS®: los usos de la venta comercial internacional”. 
Madrid: EXTECOM, S.A. p. 30. 
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INCOTERM® que estén utilizando, siempre y cuando el traspaso de la propiedad 

coincida con la transmisión de los riesgos. No siempre la distribución de los 

gastos se rige por la regla general anteriormente mencionada, a veces, hay que 

tener en cuenta que el vendedor podrá seguir teniendo que pagar gastos una 

vez haya realizado la entrega o hacer frente a las operaciones accesorias a la 

entrega, como puede ser el embalaje, en este caso concreto habrá que tener en 

cuenta si entra dentro de los usos normales o entra dentro de las 

especificaciones del INCOTERM®, así como muchos otros. 

5.4 Trámites documentales necesarios para cruzar las fronteras. 

Es importante saber que para llevar a cabo contratos de compraventa 

internacional es necesario la obtención de una serie de documentos o permisos, 

los cuales suelen costar una cantidad determinada de dinero. Los INCOTERMS® 

definen qué parte se hará cargo de dichos gastos, si se los reparten, si cada uno 

se hace cargo de sus propios gastos o si una de las partes es la obligada al pago 

de la totalidad de los mismos. 

 

6. Rasgos característicos de los INCOTERMS®. 

Los INCOTERMS® presentan una serie de características que nos pueden 

ayudar en la comprensión de estos términos, estas son como hemos visto, la 

palabra INCOTERM® está formada por la conjunción de 3 letras que reflejan su 

significado en inglés, international comercial terms. Los INCOTERMS® no se 

estipulan según el contrato, sino según la voluntad de las partes, es importante 

tener esto claro, ya que las partes pueden modificar su contenido al gusto para 

utilizarlos como mejor se adapte al negocio jurídico que les atañe. La voluntad 

de las partes significa “en primer lugar, el individuo tiene plena libertad de decidir 

si contratar o no contratar; en segundo lugar, las partes tienen total libertad de 

elección del tipo contractual; en tercer lugar, las partes podrán celebrar 

libremente contratos atípicos”53 . No son fuente de derecho, ya que no son 

producción de ningún poder ni órgano legislativo, además, no forman parte de 

los ordenamientos jurídicos nacionales. Se recogen en una enumeración de 

reglas que emana de la CCI. En la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, hecha en Viena el 11 

de abril de 1980 54 , en su artículo 9, viene reflejada la obligatoriedad del 

cumplimiento de los INCOTERMS® incorporados y aceptados por las partes, así 

se deduce de la redacción del primer apartado del artículo 9, en virtud del cual 

“las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por 

cualquier práctica que hayan establecido entre ellas” 55 . La CCI unifica el 

significado de los términos comerciales, y se entiende que aceptar las 

características del concepto por todos aquellos que hacen uso de algún 

 
53 https://www.iberley.es/temas/teoria-general-contrato-autonomia-voluntad-31151. 
54 Martínez Cañellas, A. (2004): La interpretación y la integración de la Convención de Viena 
sobre compraventa internacional de mercaderías de 11 de abril de 1980, Biblioteca Comares de 
Ciencia Jurídica, Editorial Comares S. L, Granada. 
55  Convenio de Viena consultado en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-
2552. Profundiza en su contenido Derains, Y., & Ghestin, J. (edits.), (1990). La Convention de 
Vienne sur la Vente Internationale et les INCOTERMS® : actes du Colloque des 1 et 2 décembre 
1989. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
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INCOTERM®, ayuda a que no haya diferencias entre los diferentes agentes 

comerciales de cada país, evitando que en el comercio internacional aparezcan 

dificultades a la hora del entendimiento entre las partes56. Los INCOTERMS® 

solo hacen referencia a los contratos de compraventa y, aunque los contratos de 

transporte57 y seguros58, tienen una gran importancia dentro de la materia, no se 

incluyen dentro de los contratos en los que se puede hacer uso de los 

INCOTERMS®. Las obligaciones derivadas del contenido de cada término son 

intransferibles, es decir, no pueden ser cumplidas por otra persona que no sea 

parte del contrato y que no haya aceptado la incorporación del INCOTERM® al 

contrato. Estas normas obligan de forma exclusiva y excluyente a las partes. 

Siempre que haya alguna controversia en los puntos de cumplimiento del 

contrato, servirán para saber cuál de las partes ha incumplido sus obligaciones.  

 

7. INCOTERMS® 2020. 

En resumen, las modificaciones incluidas en los nuevos INCOTERMS® 2020 

se limitan a la introducción del nuevo término DPU o Delivered Placed Unloaded 

que sustituye al DAT o Delivered at Terminal, que se asemejaba al antiguo DDU 

(entregada mercancía derechos no pagados). Aparte de esta modificación hay 

algunos cambios en los seguros del CIF y el CIP y una insustancial variación en 

el FCA.  

Mencionadas las principales modificaciones de estas nuevas reglas 

INCOTERMS® 2020 pasaremos a examinar uno a uno los términos comerciales 

que las conforman, tal y como han quedado en la actualidad, así como alguna 

jurisprudencia que nos ha parecido especialmente significativa. 

7.1 EXW: Ex Works/Franco fábrica. 

Puede utilizarse sin tener en cuenta el medio de transporte utilizado. El 

vendedor realiza la entrega una vez que deja la mercancía a disposición del 

comprador en su fábrica (la del vendedor) o en cualquier otro lugar acordado por 

las partes (recordemos que las partes pueden modificar los términos 

comerciales). Este término comercial es más favorable al vendedor ya que solo 

será responsable de la mercancía hasta que la deje en el lugar acordado por las 

partes, que habitualmente será la fábrica del vendedor. La CCI recomienda que 

quede estipulado claramente cuál será el punto de entrega, para evitar 

controversias a la hora de pedir responsabilidades a alguna de las partes59. 

 
56 Se pueden consultar los muy documentados trabajos de Cadena Afanador, W. R. y Cubillos 
Guzmán, G. (2012): "La transmisión del riesgo a la luz de la Convención de Naciones Unidas 
sobre Compraventa Internacional de Mercaderías". Diálogos de saberes: investigaciones y 
ciencias sociales, nº 37, pp. 27-48 y Campuzano Díaz, B. (2000): La repercusión del Convenio 
de Viena de 11 de abril de 1980 en el ámbito de la compraventa internacional de mercaderías 
(estudio de su aplicación y de sus relaciones con la norma de conflicto y la nueva lex mercatoria). 
Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.  
57 https://www.iberley.es/temas/contrato-transporte-44101. 
58 Se puede consultar, entre otros, el trabajo de Guzmán Escobar, J. V. (2001), "INCOTERMS® 
2000: sus relaciones con los contratos de transporte y seguros". Revista de Derecho Privado, nº 
7, p. 52. 
59 Ortega Giménez. A. (2020): "El valor jurídico del INCOTERM «EXW», a propósito del auto de 
la Audiencia Provincial de Oviedo, de 27 de junio de 2019". Cuadernos de derecho transnacional, 
vol. 12, nº. 1, pp. 645-656. 
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En la práctica se recomiendo no utilizar este término60 y utilizar en su lugar 

el FCA, ya que el vendedor pierde el control de la mercancía una vez puesta en 

el punto acordado, por lo que no es posible que pueda supervisar su posible 

manipulación por los transportistas mientras que, por otro lado, el vendedor 

asume demasiados costes de transporte, documentos de aduanas... 

En virtud de la utilización contractual de este término, son obligaciones del 

vendedor: 1. Envasar y embalar la mercancía. 2. Adquirir y sufragar el coste de 

las licencias y autorizaciones necesarias, como podrían ser controles de calidad, 

medidas, peso… 3. Aportar la documentación del producto; factura, listado de 

productos… 4. Avisar al comprador de la fecha en que la mercancía estará a su 

disposición. 5. Prestar al comprador la ayuda necesaria para obtener la 

documentación pertinente en el país de origen de la mercancía si fuere 

necesario61. 

Por su parte, el comprador vendría obligado: Hacer frente al coste de las 

licencias y autorizaciones. Transporte de las mercancías desde el punto de 

entrega acordado o desde las instalaciones del vendedor, y, transporte de estas 

mismas del lugar de importación a las instalaciones o el punto que decida el 

vendedor. Abono de los aranceles aduaneros necesarios para la exportación e 

importación, así como las tasas que puedan surgir de esta actividad. 

Manipulación y carga de las mercancías tanto en el país de origen como en 

el país de destino. Pago del flete principal, desde el país de exportación al de 

importación. A costear los gastos adicionales que puedan ocurrir, por ejemplo, 

retirada de la mercancía en un plazo y dicho plazo no se cumple 62 . 

Jurisprudencia relevante sobre el INCOTERM® EXW63 : Juzgado de lo Mercantil 

Nº 1 de Alicante, Sentencia del 23 de mayo de 2018, Número de Sentencia: 

102/18. Se basa en la falta de legitimación pasiva, ya que se destaca que el 

término acordado para llevar a cabo dicha compraventa internacional fue el EXW. 

Por ello, el vendedor se “desentiende” de la mercancía una vez que la deja en el 

lugar acordado por las partes. En este caso la legitimación la tendría el 

comprador, que es el que asume riesgo y responsabilidades. Como nadie fue a 

retirar la mercancía en el destino, la empresa transportista demandaba al 

vendedor, sin saber, en este caso, que había una cláusula EXW de por medio. 

 
60 https://jcvshipping.com/INCOTERMS®-2020-exworks/. Sobre los aspectos fiscales derivados 
de la utilización de este Incoterm Alonso González, L. M. (2013): "La defraudación del IVA en las 
entregas «ex works» en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La 
recepción del derecho de la Unión Europea en España: derechos, mercado único y armonización 
fiscal fiscal en Europa" en Ordóñez Solís, D. (coord.): LIBER AMICORUMM en homenaje a 
Antonio Martínez Lafuente, pp. 645-662. 
61 Sigo en este punto principalmente a Eisemann, F. (1985): INCOTERMS®: los usos de la venta 
comercial internacional, pp. 46-55 y Ortega Giménez, A. (2019): La nueva lex mercatoria: el valor 
jurídico de los INCOTERMS® en la jurisprudencia española, p. 61, habiendo obtenido también 
información de https://www.tibagroup.com/blog/INCOTERMS®-2020?lang=es. 
62 Sigo en este punto a Ortega Giménez, Alfonso (2019): “La nueva lex mercatoria: el valor 
jurídico de los INCOTERMS® en la jurisprudencia española”. Pág 61; así como a la página web 
https://logisber.com/exw-INCOTERMS®-obligaciones-y-responsabilidades/ 
63 Las sentencias relativas a este INCOTERMS® que me han parecido significativas porque 
aclaraban bien las características concretas del término han sido consultadas tanto en 
http://www.poderjudicial.essearch/indexAN.jsp como en https://www.iberley.es/jurisprudencia/s 
entenci a-civil-n-55-2019-ap-valencia 
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Destacar de esta Sentencia lo importante que es elegir un término comercial que 

quede reflejado en el contrato, ya que nos indica qué obligaciones recaen sobre 

el vendedor y cuáles sobre el comprador, para evitar que terceros 

desconocedores de la cláusula aplicada queden desprotegidos.  

Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6, Rec 532/2017 de 11 de febrero 

de 2019. (Sentencia civil Nº 55/2019). 

Dentro del fundamento segundo de la sentencia que estamos tratando, 
queda reflejada la exclusión de la aplicación del término comercial EXW por 
tratarse de un contrato de compraventa nacional y no internacional: “a) Se trata 
de una compraventa entre dos empresas con sede en territorio nacional, y tras 
detallar las tres operaciones documentadas en las facturas indica que no consta 
acreditado que las partes utilizarán los INCOTERMS®, en particular, el que alega 
la demandante EXFABRICA/EXW, que vienen a establecer los criterios sobre 
distribución de gastos y trasmisión de riesgos entre la parte compradora y 
vendedora en un contrato de compraventa internacional, por lo somete la 
relación jurídica a la norma prevista en la compraventa mercantil, artículos 331 y 
concordantes, precisando que antes de la entrega el vendedor soporta el riesgo 
y una vez entregada o puesta disposición de la compradora está es la que 
soporta el riesgo”. 

 

 

 

7.2 FCA: Free carrier / franco transportista 

Podrá utilizarse con independencia del tipo de transporte seleccionado e 

incluso cuando sea un tipo de transporte multimodal64. El vendedor entrega la 

mercancía al transportista en las instalaciones de la empresa vendedora o en 

cualquier otro punto de entrega acordado por las partes. Como ocurría en el 

anterior INCOTERM®, es esencial que se deje bien claro cuál es el punto de 

entrega de la mercancía, ya que será en ese lugar donde se produzca el traslado 

de responsabilidades sobre los productos. 

El INCOTERM® FCA exige que el vendedor despache la mercancía para la 

exportación, además, ninguna de las partes del contrato tiene la obligación de 

pagar el seguro65; sin embargo, es habitual que cada una contrate sus propias 

 
64 Sobre este tipo de contrato de carácter internacional Aleksandrovna Butakova, N. (2018). 
"Modern Features of Development of Multimodal Transportation of Goods in International Trade". 
Управленческое Консультирование, 10, pp. 32-39.  
65 https://www.icontainers.com/es/ayuda/INCOTERMS®/fca/. 
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pólizas 66  para cubrir las actividades de las que son responsables. Es muy 

aconsejable el uso de este término para aquellas mercancías que vayan dentro 

de contenedores. 

Pasaremos ahora a examinar las diferentes obligaciones tanto del vendedor 

como del comprador: Obligaciones del vendedor; Envase y embalaje de la 

mercancía. Licencias y autorizaciones necesarias. Documentación del producto, 

facturas, lista de los productos que van en el pedido. Transporte de la mercancía 

hasta el lugar acordado por las partes. Los trámites en aduana para la 

exportación del producto, si el lugar de entrega fuera el aeropuerto o el puerto 

donde se encuentra el transportista67. Manipulación y carga en el país de origen, 

hasta entrega al transportista. Obligaciones del comprador: Licencias y 

autorizaciones. Flete principal desde el país de origen hasta el de destino. 

Manipulación de la mercancía en el país de destino. Los trámites aduaneros de 

importación, ya que los gastos aduaneros de exportación ya han sido abonados 

por el vendedor. Carga de la mercancía desde el lugar de importación hasta el 

punto que designe el comprador. 

Jurisprudencia relevante sobre el INCOTERM® FCA: 

Audiencia Provincial de Barcelona, sección primera, Rec 561/2015 de 23 de 

diciembre de 2015. (Sentencia Civil nº 1102/2013). 

Sentencia muy interesante que analiza las obligaciones que tiene cada una 

de las partes y que defectos de los productos son culpa de la vendedora y cuáles 

no. En este caso encontramos el uso del INCOTERM® FCA, por el cual el 

vendedor tiene unas obligaciones bastante limitadas. El conflicto surge por un 

fallo de maquinaria debido a una mala instalación de esta, por lo que la 

compradora reclama que dicho fallo surge por un defecto de fabricación68, sin 

embargo, se demuestra en el proceso que el error surge por una mala instalación 

del artefacto, obligación de la que se debe hacer cargo la parte compradora, ya 

que, como anteriormente hemos mencionado, el uso de este “término comercial” 

exima de diversas responsabilidades al vendedor, además, las partes no tienen 

ningún acuerdo en virtud del cual dicha parte se obligue a la puesta en 

funcionamiento de las máquina.  

 
66 https://dle.rae.es/seguro?m=form; concepto de póliza de seguros. 
67 https://www.maitsa.com/transitario/que-es-el-INCOTERMS®-FCA. 
68 Aunque en este caso que nos atañe ambas partes no se consideran consumidores y usuarios 
en virtud del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
es reseñable la definición que se recoge en esta misma ley a efectos de conocer que se entiende 
por producto defectuoso. Dicha definición viene recogida en su artículo 137: “Se entenderá por 
producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso 
razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación”. 
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7.3 CPT: Carriage paid to / transporte pagado hasta 

Es útil para cualquier tipo de transporte que hayan elegido las partes, así 

como si es necesario utilizar más de un medio. Mediante este término, el 

vendedor entrega la mercancía en el lugar acordado al transportista o persona 

elegida por el vendedor, además, como diferencia con los dos términos 

anteriores, el vendedor se hace cargo de los costes del transporte hasta el 

destino, sin embargo, su responsabilidad cesa cuando pone la mercancía en 

poder de la empresa de transporte en el lugar de origen. Por tanto, vemos como 

el lugar de transmisión de la responsabilidad y el pago de los costos son lugares 

diferentes69. Es importante que designen claramente el lugar donde se va a 

producir la transmisión de riesgos y el punto hasta donde el comprador se hace 

cargo de los gastos necesarios para la compraventa. Ahora pasaremos a 

analizar las obligaciones de ambas partes: Obligaciones del vendedor: Envase y 

embalaje de los productos. Licencia y autorizaciones necesarias. 

Documentación. Transporte de los productos desde las instalaciones del 

vendedor hasta el lugar de carga. Trámites en aduana de exportación. 

Manipulación y carga en el país de origen. La principal diferencia con las 

anteriores es que el vendedor se hace cargo del flete principal. Obligaciones del 

comprador. Licencias y autorizaciones necesarias. Seguro opcional de la 

mercancía. Manipulación y descarga en el país donde se dirija. Trámites en 

aduana de importación, de estos gastos no se hace cargo la parte vendedora al 

igual que no ha de pagar ningún derecho de importación. Transporte de la 

mercancía hasta las instalaciones del comprador, o hasta el punto que desee 

este.  

 

Jurisprudencia: 

Sentencia CIVIL Nº 445/2019, Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, 

Sección 8, Rec 393/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

Esta sentencia es muy relevante, ya que, en su fundamento de derecho 

segundo, en su apartado 2.2, iguala el INCOTERM® CPT al INCOTERM® CFR 

cuando dice “El INCOTERM® "CPT" (carriage paid to), traducido al idioma 

castellano como "transporte pagado hasta", dicho sea sin ánimo de 

exhaustividad, es un término equivalente al "CFR" (cost and freight)”, cuando 

 
69  Ortega Giménez, Alfonso (2019): “La nueva lex mercatoria: el valor jurídico de los 
INCOTERMS® en la jurisprudencia española”. Pág 63 – 65. 
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hemos visto en las Reglas INCOTERM® 2020 (al igual que en las de 2010) que 

son dos término comerciales claramente diferenciados. La sentencia explica la 

influencia del INCOTERM® seleccionado respecto al contrato de transporte de la 

mercancía. En este caso como la contratación del seguro no es obligatoria por 

ninguna de las partes, por ello, ninguna de las partes de la compraventa ocupa 

una posición procesal en el proceso, ya sea como parte actora o demandada. El 

juicio enfrenta los intereses de la aseguradora del vendedor con la aseguradora 

del transportista, por lo que deducimos que la cláusula CPT no afecta al contrato 

de transporte como anteriormente hemos mencionado.  

 
 

7.4 CIP: Cost and insurance paid to/ coste y seguro pagado hasta 

El vendedor tendrá la obligación de contratar un seguro por las pérdidas o 

daños que se puedan producir, pero teniendo en cuenta, que el seguro solo se 

ocupará de una cobertura mínima, teniendo así el comprador que contratar un 

seguro por su parte o llegar a un acuerdo con el vendedor para que este aumente 

dicha cobertura. Es muy parecida al término CPT, sin embargo, el seguro en este 

caso es obligatorio, igual que en el INCOTERM® CIF que veremos más adelante. 

Una vez que la mercancía se encuentra en poder del transportista, en el país 

de origen, la obligación de entrega de la empresa vendedora cesa. Cuando la 

mercancía ha sido aceptada por la naviera se transmite el riesgo, por ello, este 

INCOTERM® es muy recomendable para la carga contenerizada70.  

Ahora pasaremos a examinar las obligaciones tanto del vendedor como del 
comprador: Las obligaciones del vendedor son las siguientes: Envase y embalaje 
de la mercancía. Licencias y autorizaciones necesarias. Documentación del 
producto. Transporte interior en el país de origen, es decir, hasta el lugar de 
carga o punto designado. Trámites aduaneros en el lugar de exportación. 
Manipulación y carga o entrega en el país de origen. Flete. Pago del seguro (muy 
importante en este INCOTERM®, no es opcional). Las obligaciones del 
comprador: Licencias y autorizaciones necesarias que sean de su incumbencia. 
Manipulación de la mercancía en el país de destino. Trámites aduaneros de 
importación. Transporte de la mercancía desde donde la deja el naviero hasta el 
punto donde quiera el comprador. 

Jurisprudencia 

Audiencia Provincial de Barcelona, sección 16, Rec 475/2018 de 13 de 

noviembre de 2018. (Sentencia Civil nº564/2014). 

 
70  http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=7EE011D1-D87 
2-4C6A-9E06-209019195302.PDF; https://www.icontainers.com/es/ayuda/INCOTERMS®/cip/ 
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En esta sentencia se pone de manifiesto la obligación de contratación del 

seguro por parte del vendedor. El seguro que se obliga a contratar cubre el riesgo 

que recae sobre el comprador, y de ello se desprende que el beneficiario del 

seguro es el comprador. El vendedor debe entregar la póliza para que el 

comprador pueda reclamar directamente frente a la aseguradora; sin embargo, 

en este supuesto, la aseguradora pagó “supuestamente” al asegurado 

directamente, y este jamás dio cuenta de dicho pago ante el comprador, que era 

la parte legitimada para poder reclamar el pago en caso de pérdida o daño en el 

producto. 

Sentencia CIVIL Nº 342/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 

15, Rec 311/2012 de 3 de octubre de 2012. 

El precio del transporte le corresponde pagarlo al vendedor, además, este 

también asume el deber de asegurarla ya que en este término comercial es una 

obligación. El precio de la venta no incluye el precio de transporte, el vendedor 

tiene la obligación de abonar el transporte, como ya hemos dicho anteriormente, 

si se incluyera el precio de este al del producto, estaría repercutiendo al 

comprador, por tanto, no puede reclamarse ni incluirse dicha cantidad dentro del 

precio de venta. 

 

 
 

7.5 DAP: Delivered at place/ entrega en lugar 

Puede utilizarse para los transportes multimodales 71 , al igual que para 

cualquier tipo de transporte que se vaya a utilizar. Esta versión sustituye al 

término comercial DES72 (Delivered Ex Ship/ Entregado en puerto de destino 

designado) que se encontraba recogido en las reglas INCOTERMS® 2000, y, por 

tanto, también se puede utilizar en los casos donde cabía su “antecesor”. Este 

INCOTERM® nos indica que el vendedor realiza la entrega una vez que la 

mercancía se encuentra a disposición del comprador preparada para la descarga 

en el lugar de destino, lo que no indica que el vendedor tenga la obligación de 

sufragar los gastos que pueda acarrear descargar la mercancía. Además, la 

transmisión de riesgos se produce también una vez que la mercancía se 

encuentra en el lugar de destino. Es interesante apuntar que, aunque el vendedor 

 
71 Aleksandrovna Butakova, N. (2018) "Problems of Evolution of Multimodal Transportations in 
International Trade". Управленческое Консультирование, (4), 199–207. Disponible en https:// 
doaj.org/article/992a7413e255405a993a9738f0fdea75. 
72 https://www.searates.com/es/reference/INCOTERMS®/des/ 
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pagara los gastos de la descarga, el comprador no sería responsable 

económicamente de ellos, exceptuando los casos en que sí se hubiere acordado. 

Para aquellos países que se encuentran en vía de desarrollo este 

INCOTERM® no es el más adecuado ya que suelen surgir contratiempos con 

gastos difíciles de asignar a cada parte, a excepción de Estados Unidos, ya que 

“las navieras tienen tarificados la totalidad de destinos interiores. Esto hace que 

un embarque DAP no tenga todos los problemas citados anteriormente”73. 

Pasemos ahora a determinar las obligaciones tanto del vendedor como del 

comprador: Obligaciones del vendedor: Envase y embalaje de la mercancía. 

Licencias y autorizaciones necesarias. Documentación del producto. Transporte 

de la mercancía hasta el punto de carga. Trámites aduaneros en el lugar de 

exportación. Manipulación y carga en el país de origen. Flete principal. 

Transporte de la mercancía, siempre que el lugar de llegada sea distinto al de 

entrega. Obligaciones del comprador: Licencias y autorizaciones. Trámites 

aduaneros de importación. Manipulación y descarga en el punto de llegada. 

Transporte de la mercancía hasta el punto designado por él mismo.  

 

Jurisprudencia 

Sentencia CIVIL Nº 41/2018, Juzgado de lo Mercantil de Oviedo, Sección 1, 

Rec 236/2016 de 14 de mayo de 2018. La aseguradora reclama al porteador la 

cantidad que esta abonó al asegurado, en este caso el vendedor, en concepto 

de daños y perjuicios provocados sobre el producto. De esta sentencia se 

desprende el funcionamiento del término comercial DAP, ya que la transmisión 

del riesgo se produce una vez que la mercancía ha llegado al lugar de destino, 

es por ello, que la aseguradora del comprador está legitimada para iniciar este 

litigio frente a la empresa ocupada del transporte. Sentencia CIVIL Nº 26/2016, 

Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, Sección 2, Rec 283/2013 de 22 de enero de 

2016. Se lleva a cabo una compraventa bajo el INCOTERM® DAP. El vendedor 

asume el riesgo de los daños que puedan surgir hasta la entrega en el destino, 

a partir de ahí, el riesgo se transfiere al comprador. En este caso en concreto, la 

vendedora alega que los daños que se produjeron no fueron ni en la carga ni en 

el transporte, sino que fueron en la descarga de la mercancía, es por ello que la 

compradora al ver que los productos se encontraban en buen estado procedió a 

la descarga de los mismos.  

 
7.6 DDP: Delivered duty paid/ entregada derechos pagados. 

 
73 https://jcvshipping.com/INCOTERMS®-2020-dap/. 
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Se puede utilizar con independencia del transporte que vayan a utilizar, así 

como si son varios medios de transporte. El vendedor asume todos los gastos y 

riesgos que implica, por ello, es muy aconsejable para esta parte contratar un 

seguro que se haga cargo de cualquier incidente que pueda surgir. Se entiende 

entregada la mercancía cuando esta se pone a disposición del comprador, justo 

antes de la descarga en el lugar de destino. Si también se hiciese cargo de los 

gastos de la descarga, esto deberá haber sido acordado previamente, sino, no 

podrá recuperar la cantidad asumida. Todos los gastos, tanto de exportación 

como de importación corren a cuenta de la empresa vendedora, es muy 

importante para esta parte de la compraventa que dicha empresa sepa cuáles 

van a ser los gastos y riesgos asumidos. Destacamos, como algunos de estos 

gastos el IVA74, que será abonado por la empresa vendedora salvo que las 

partes acuerden lo contrario, en tal caso, se le conoce como “DDP IVA no 

pagado”75. Si la empresa vendedora no tiene sucursales en el país de destino, 

normalmente, se suelen acumular más gastos e impuestos, por lo que no es muy 

eficaz o conveniente este tipo de INCOTERM® para las compraventas 

internacionales, a excepción de EEUU. Podríamos decir que este término es el 

contrario al EXW, ya que es el vendedor el que asume más costos y riegos, tanto 

es así, que el único gasto que no asume es el de descarga en el lugar de destino. 

La diferencia entre los términos DAP Y DDP es que los costes de la importación 

los paga el vendedor en el DDP, sin embargo, si no se pudiera hacer cargo de 

dichos costes sería casi obligatorio el uso del DAP. Cuando no hay aduanas 

entre dos países, como es el caso de los 27 países que forman parte de la unión 

aduanera76 de la Unión Europea creada en 1968, no debe utilizarse el DDP sino 

DAP. Pasemos ahora a analizar cuáles son las obligaciones que implica este 

término comercial, tanto para el vendedor como para el comprador: Obligaciones 

del vendedor: Envase y embalaje de los productos. Licencias y autorizaciones, 

tanto en el país de origen como en el de destino. Documentación de los artículos. 

Transporte de la mercadería hasta el lugar de carga, y en el destino, si el lugar 

de llegada es distinto al lugar de entrega. Trámites aduaneros tanto de 

exportación como de importación. Entrega de los artículos al transportista 

principal. Flete principal. Obligaciones del comprador: Manipulación y descarga 

en el país de destino. Transporte hasta el punto designado por el comprador, 

una vez que el vendedor ha puesto los productos a su disposición. 

Audiencia Provincial de Vigo, sección 6, Rec 341/2018 de 18 de julio de 2018. 

(Sentencia Civil nº518/2014). 

En esta sentencia se vende producto congelado en dos contenedores que 

albergaban grandes cantidades de dicha mercancía (en este caso pescado 

congelado). Una vez que la mercancía llega al lugar de destino el vendedor 

transfiere los riesgos al vendedor, es por ello, que, cuando la compradora pidió 

que se quedase guardada en un depósito el vendedor ya había transmitido el 

riesgo. La atención a la fecha de caducidad de los lotes de pescado deberán ser 

 
74 https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionale
s/Empresas/IVA/IVA.shtml. 
75 https://www.globalnegotiator.com/es/INCOTERMS®-ddp-es 
76 https://europa.eu/european-union/topics/customs_es. 



22 

 

preocupación del comprador, ya que estos tenían dos años hasta su caducidad77. 

Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, Rec 229/2015 de 1 de octubre de 

2015. (Sentencia Civil nº 550/2013). Se formaliza un contrato de compraventa 

entre dos empresas, una de ellas dice que el término comercial por el que se rige 

el contrato es CIF; sin embargo, en la factura se dice “Condiciones DDP”78. Es 

importante saber bajo que INCOTERM® se encuentra la compraventa, ya que, 

según sea CIF o DDP, la transmisión del riesgo se producirá en un momento o 

en otro. Como en este caso, cuando la mercancía llego al lugar de destino se 

encontraba mojada y en malas condiciones, y la responsabilidad de dicha 

mercadería en mal estado seguía siendo del vendedor.  

 
 

7.7 DPU: Delivered at place unloaded/ entregada en lugar descargada 

La mayor innovación de las reglas INCOTERMS® 2020 la encontramos en 

este nuevo término comercial, que viene a sustituir lo que en las anteriores 

recopilaciones se conocía como DAT (Delivered at terminal). Es una “mejora” de 

este término afianzada por la Cámara de Comercio Internacional. Como dijimos 

anteriormente, el DPU se asemeja al antiguo INCOTERM® DDU (Entregada 

derechos no pagados). Este cambio de términos comerciales viene motivado por 

el poco uso que hacían las empresas del DAT, debido al carácter restringido de 

su redacción. El DPU está pensado para las empresas que se dedican a negociar 

con productos muy delicados, que hacen necesario controlar todo el proceso 

hasta que llega al comprador (entendemos este momento como la descarga en 

destino). También puede tratarse de productos de difícil puesta en marcha, por 

lo que también requieren que el vendedor inicie el funcionamiento de los mismos, 

ya que tiene los conocimientos necesarios para ello.  La causa de esta 

modificación también se basa en la falta de entendimiento por parte de los 

comerciantes ante la palabra “terminal”79, ya que lo entendían de manera muy 

 
77 El juez se pronuncia sobre esto cuando dice: “…no puede desconocerse que recíprocamente 
(y también de conformidad con la regla de interpretación DDP) es obligación del comprador, 
además de pagar oportunamente el precio y facilitar todo tipo de documentos que se precisen 
para la importación, tomar posesión de la mercancía tan pronto como sea entregada o puesta a 
su disposición”. 
78 Hay una percepción difusa de cuál fue el INCOTERMS® utilizado; sin embargo, el juez acaba 
admitiendo el uso del DDP cuando expresa que: “En la factura se dice: "Condiciones DDP 
(INCOTERMS®es 2010)", por lo tanto, creemos que una recta interpretación de la cláusula no 
permite una conclusión diferente que dichas reglas eran las especialmente pactadas, a pesar de 
que en la casilla del importe se diga "importe valor CIF", ya que aquella es una mención mucho 
más clara y precisa que esta última”. 
79  La CCI estableció que “terminal incluye cualquier lugar, cubierto o no, como un muelle, 
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diversa y era asociada únicamente a términos marítimos. No se recomienda el 

uso de este INCOTERM® en países en vías de desarrollo donde puedan surgir 

cualquier tipo de complicaciones de las que el vendedor se tenga que hacer 

cargo, además, se desaconseja también su uso en países muy desarrollados 

donde no se tenga acceso al equipo necesario para la correcta descarga de los 

artículos80 . Ahora veremos cuáles son las obligaciones de ambas partes 81 : 

Obligaciones del vendedor: Envase y embalaje de los artículos. Licencias y 

autorizaciones necesarias. Documentación del producto. Trámites aduaneros de 

exportación. Transporte de la mercancía desde la fábrica hasta el lugar de carga. 

Manipulación y carga en el país de origen. Flete principal. Y la novedad de este 

INCOTERM®, la descarga mercancías en el lugar de entrega. Obligaciones del 

comprador: Trámites aduaneros de importación. Transporte de la mercancía 

desde que el vendedor la descarga hasta el punto elegido por el comprador. 

Licencias y autorizaciones necesarias. Jurisprudencia82. 

 
 

7.8 FAS: Free alongside ship/ franco al costado del buque 

Este INCOTERM® presenta una variación respecto a los anteriores, ya que 

solo podrá utilizarse para el transporte marítimo, o por canales interiores. La 

entrega de la mercancía se entiende realizada cuando se deja a un costado del 

buque, esta expresión significa dejarla en sitios cercanos al buque, como pueden 

ser un almacén cercano al barco, o, como método más habitual, dejarla en el 

propio muelle. El vendedor se ocupará de los gastos y riesgos hasta que se 

encuentre en el lugar indicado. En los casos de compraventas múltiples se podrá 

exigir al vendedor que entregue los artículos ya entregados para el embarque83. 

Es muy habitual que la mercancía se encuentre dentro de contenedores, por 

tanto, se dejará en un espacio habilitado para estos y no se podrá dejar cercana 

al buque, lo que produce que este no sea el término comercial más adecuado 

para dicha situación. Un gran cambio que sufrió este INCOTERM® en las reglas 

 
almacén, estación de contenedores o terminal de carretera, ferroviaria o aérea”. Publicación de 
la ICC  715/S, p. 61. 
80 https://jcvshipping.com/INCOTERMS®-2020-dpu-delivered-at-place-unloaded/. 
81 https://nguyendang.net.vn/en/what-is-dpu-INCOTERMS®-2020/. 
82 Este INCOTERMS® es bastante nuevo, fue incluido en las reglas INCOTERMS® 2020, es por 
esta razón que no hay jurisprudencia relevante sobre el mismo. Aunque no he encontrado ningún 
pronunciamiento de un órgano, en los anexos incluiré los mensajes que intercambié con la Dra. 
Cavaller, experta en términos comerciales.  
83 Vedran, A. y Bernestedt, Henrik (2018): Incoterms® 2010-villkoret FAS.: En studie av dess 
praktiska användning och betydelse. Incoterms® 2010 - the term, FAS.: A study of it’s practical 
use and significance. Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ): Linnéuniversitetet. 
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2010 con respecto a las anteriores son los gastos aduaneros en el país de origen. 

Anteriormente, en las reglas INCOTERMS® 2000 el vendedor no estaba obligado 

a satisfacer el pago de las tarifas aduaneras en origen, sin embargo, a partir de 

2010, si tiene esta obligación. 

A continuación, pasaremos a examinar las obligaciones del comprador y del 

vendedor: Obligaciones del vendedor: Envase y embalaje de la mercancía. 

Licencias y autorizaciones necesarias. Documentación del producto. Transporte 

de la mercancía hasta el “costado del buque” (con la excepción de que pueda 

ser otro lugar anteriormente indicado). Gastos aduaneros en el lugar de origen. 

Obligaciones del comprador: Carga de la mercancía, desde el costado del buque 

hasta colocarla dentro del naviero. Licencias y autorizaciones necesarias. Flete 

principal. Descarga en el país de origen. Gastos y trámites aduaneros de 

importación. Transporte de la mercancía desde el puerto hasta el lugar 

designado por el comprador.  

 

Jurisprudencia 

Me ha sido imposible encontrar jurisprudencia española en la que se aplicara 

este INCOTERM®; sin embargo, he encontrado una sentencia de un tribunal de 

arbitraje ruso. Destacar que el caso es de 2006, por lo que no se habían 

desarrollado las Reglas INCOTERMS® 2010 ni 2020, aunque nos puede ayudar 

para explicar el funcionamiento del FAS. En concreto es:  

Federal Arbitration Court for Far Eastern District of Russian Federation. Case 

No. F03-A73/05-1/4096 of 24 January 200684. 

El acto judicial está motivado por el hecho de que el demandante violó la 

Convención de las Naciones Unidas "Sobre contratos para la venta internacional 

de bienes" (Viena, 04.11.1980) por la entrega de bienes de baja calidad respecto 

a lo contratado. El tribunal concluyó que, en violación de la Sección 1 del contrato, 

los bienes no fueron entregados bajo los términos CIF, sino bajo los términos 

FAS, debido a que el reclamante no pagó el seguro de carga y descarga, por lo 

que el órgano jurisdiccional excluyó el costo de seguro y flete, los bienes 

defectuosos, los gastos de aduana pagados en exceso debido al conocimiento 

de embarque incorrecto y el pago de productos de baja calidad, y concluyó que 

el demandado pagó en exceso. La sentencia expone que en el FAS el vendedor 

cumple con su obligación de entregar cuando los bienes se colocan junto al 

buque en el muelle o en las barcazas en el punto de envío acordado. Esto 

significa que, desde este momento, el comprador debe asumir todos los costos 

y riesgos de pérdida o daño de los bienes. En conclusión, hay un exceso de pago, 

ya que, el comprador además de hacer frente a los gastos una vez que la 

mercancía se encuentra al franco del buque, observa que los bienes entregados 

están por debajo de la calidad en virtud de la cual se hizo la compra. 

 
84 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060124r1.html 
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7.9 FOB: Free on board/ franco a bordo 

Al igual que el término anterior, este INCOTERM® solo podrá utilizarse para 

el transporte marítimo o por vías navegables interiores. Si se someten a este 

término, el vendedor queda obligado a entregar los artículos a bordo del barco, 

y en el puerto, que haya designado el comprador. La transmisión del riesgo se 

produce junto con la entrega de la mercancía, además, los gastos pasan a ser 

sufragados por el comprador a partir de ese mismo momento85.  

Este INCOTERM® es poco recomendado para cargas contenerizadas, al 

igual que el FAS, por tanto, en este tipo de situaciones se recomiendan otro tipo 

de términos comerciales como pueden ser FCA o CIP. Aunque tiene gran 

similitud con el FCA, se distingue de él ya que la transferencia de riesgo se 

produce tras la carga de la mercancía86. A pesar de lo anteriormente mencionado, 

es muy habitual transportar carga contenerizada desde China en condiciones 

FOB87. Otro fallo muy común en el uso de este INCOTERM®, es la utilización de 

términos como FOT (Free on truck), FOR (Free on rail) o FOA (Free on air), ya 

que coexistían con el FOB en las reglas INCOTERMS® 1990, sin embargo, 

desde las reglas del 2000 estos términos quedan eliminados, por lo que no tienen 

vigor, aunque algunas empresas los siguen utilizando88. La contratación de un 

seguro no es obligatoria, sin embargo, es muy habitual que ambas partes 

contraten uno, así como que solo una de las partes lo contrate para cubrir todo 

el trayecto. En cualquier caso, deberá quedar claro en el contrato quien asume 

el gasto de dicho seguro opcional. Una vez hecha una breve descripción del 

término FOB, pasaremos a analizar las obligaciones de las partes: Obligaciones 

del vendedor: Envase y embalaje de los artículos. Licencias y autorizaciones 

necesarias. Documentación del producto. Transporte de la mercancía hasta el 

puerto donde se encuentre el buque encargado de llevar la mercancía. Gastos 

aduaneros de exportación. El vendedor tendrá la obligación de cargar la 

mercadería en el buque. Obligaciones del comprador: Licencias y autorizaciones 

necesarias. Flete principal. Descarga de la mercadería en el país de destino, 

 
85 Ostoja López Alfaro, A. (1974): "Compraventas marítima internacionales contratos FOB y CIF".  
Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, nº. 32, pp. 190-217. 
86 Boyeras Schumann, D. (2012): La compraventa internacional de mercancías la modalidad 
FOB. Tesis doctoral dirigida por Ignacio Arroyo Martínez. Barcelona; Universitat Autònoma de 
Barcelona 
87 https://www.icontainers.com/es/ayuda/INCOTERMS®/fob/. 
88 https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/que-es-el-INCOTERMS®-fob. 
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además, del transporte desde el puerto de destino hasta el punto designado por 

el comprador. Gastos aduaneros de importación. 

 

Jurisprudencia 

Audiencia Provincial de Girona, sección 1, Rec 824/2019 de 18 de noviembre 

de 2019. (Sentencia Civil nº 73/2013). 

El pleito surge por el mal estado de la mercancía cuando llega al lugar de 

destino. Una de las partes sostiene que el daño se produjo durante la carga y la 

otra durante el transporte. Recordemos que el uso del INCOTERM® FOB obliga 

al vendedor a cargar los productos en el naviero, lo que implica que una vez 

cargada la mercadería en el barco, el riesgo se transfiere al comprador, de ahí 

la importancia de identificar el lugar donde se produjo el daño. En este caso, el 

tribunal dedujo que al cargar la mercancía y el transportista no manifestarse89 

respecto al mal estado de estas, se presupone que el daño se produjo durante 

el transporte.  

Audiencia Provincial de Sevilla, sección 5, Rec 351/2013 de 8 de julio de 

2013. (Sentencia Civil nº 1027/2010). 

En esta sentencia se exige el pago a la aseguradora por el incendio que se 

produce en un camión que llevaba mercancía desde la lonja90 hasta la fábrica 

donde se iba a embalar o empaquetar. La aseguradora alega que el camino 

desde la lonja hasta la fábrica no se considera transporte ya que es el camión de 

la propia compradora el que transporta la mercancía, sin embargo, para que el 

seguro pudiera surtir efecto, la mercadería debería estar efectivamente en 

propiedad de la compradora. La compradora sostiene que los productos 

recogidos de la lonja ya estaban preparados para su venta, y que estaban en su 

propiedad. El juez desestima el recurso, ya que entiende que la mercancía no es 

de su propiedad hasta que no llegue a la fábrica.   

 

 
 

 

 

 
89  Según el Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de 
conocimiento de embarque, hecho en Bruselas el 25 de agosto de 1.924: “no será admisible la 
prueba en contrario cuando el conocimiento haya sido transferido a un tercero de buena fe." 
90 Definición de la Real Academia Española: Edificio público donde se reúnen mercaderes y 
comerciantes para negociar sus tratos, especialmente el de un puerto, destinado a la subasta de 
pescado. 
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7.10 CFR: Cost and freight/ Costo y flete. 

Solo se utilizará para el transporte marítimo. Si se acuerda la compraventa 

bajo este término comercial, el vendedor se compromete a entregar la mercancía 

a bordo del barco. El riesgo se transmite junto con la entrega de la mercancía en 

el buque, aunque el vendedor debe costear los gastos necesarios y el flete hasta 

el puerto de destino, por tanto, aunque el riego lo asuma el comprador una vez 

que los artículos están en el buque, el vendedor sufragará los gastos hasta el 

lugar de destino. La gran diferencia de este INCOTERM® es que el vendedor se 

hace cargo del flete de la mercancía hasta el puerto de destino, esté deberá 

quedar bien identificado para las partes, sin embargo, el puerto de origen no 

tendrá por qué quedar identificado, ya que solo afecta al vendedor. El despacho 

de la mercancía para la exportación correrá a cargo del vendedor, sin embargo, 

este no tendrá ninguna obligación de despacharla en el lugar de importación. 

Como en diversos términos anteriormente vistos, el CFR no es apto para la 

mercancía contenerizada, sin embargo, si es apto para la mercancía a granel91.  

Pasamos a continuación a determinar cuáles son las obligaciones de ambas 

partes: Obligaciones del vendedor: Envase y embalaje de la mercancía. 

Licencias y autorizaciones necesarias. Documentación del producto. Transporte 

de la mercadería hasta el puerto de origen, además de manipulación y carga de 

los artículos en el buque. Gastos aduaneros de exportación. Flete principal. 

Obligaciones del comprador: Licencias y autorizaciones necesarias en el país de 

destino. Manipulación y descarga en el país de destino, además del transporte 

hasta el lugar elegido por el comprador. Gastos aduaneros de importación. 

 

Jurisprudencia 

Sentencia CIVIL Nº 563/2018, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, 

Rec 723/2018 de 13 de septiembre de 2018 

Como hemos visto, el riesgo del vendedor llega hasta la carga en el buque, 

por tanto, una vez que la mercancía se encuentra en camino hacia el puerto de 

destino, el riesgo pasa a ser del comprador. En esta sentencia observamos que 

en primera instancia se condenó a la empresa aseguradora que había contratado 

el vendedor al pago por los percances producidos en una venta de tomates; sin 

embargo, en segunda instancia se admite el recurso interpuesto por dicha 

aseguradora, ya que cubre todos los riesgos referentes a la parte del vendedor, 

pero no el tramo que asume el vendedor. En este caso concreto el percance se 

produce en el transporte de tomates desde un puerto a otro, por ello, ese riesgo 

no le pertenece al vendedor y no es el seguro de este el que se tiene que hacer 

cargo.  

Sentencia CIVIL Nº 58/2015, Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, Sección 

1, Rec 401/2013 de 13 de abril de 2015. 

La sentencia versa sobre los daños que sufre la mercancía contenerizada en 

el transporte. El vendedor reclama el pago de los daños sufridos por esta; sin 

embargo, no está legitimado para poder interponer dicha demanda. Una vez que 

la mercancía es cargada en el buque en el puerto de origen, el vendedor deja de 

asumir los riesgos y estos pasan al comprador. Es interesante esta sentencia ya 

 
91 http://www.grupopiedra.es/se-transporta-la-mercancia-granel/. 
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que, el vendedor alega que la mercancía no fue bien colocada o trincada, por lo 

que se produjo el suceso; en contraposición, el juez desestimó la demanda por 

falta de legitimidad por parte del vendedor, aunque fue en el proceso de la carga 

cuando se produjo el fallo.  

Sentencia CIVIL Nº 15/2015, de 22 de enero de 2015, de la AP de Barcelona, 

Sección 15 ª92. 

Se trata de un caso particular en el que el órgano jurisdiccional desarrolla el 

funcionamiento concreto de este INCOTERM® teniendo en cuenta las 

epecilidades particularidades del mismo.  

 
 

7.11 CIF: Cost, insurance and freight/ costo, seguro y flete. 
Solo se debe utilizar en el transporte marítimo. Si las partes se rigen por este 

término, significa que el vendedor tiene la obligación de contratar un seguro ante 

el riesgo que pueda existir por cualquier imprevisto que pueda surgir sobre la 

mercancía93, al igual que en el término CIP, son los únicos dos INCOTERMS® 

donde se obliga a la contratación de un seguro. Este seguro solo abarcará una 

 
92 “Las siglas C&amp; F (acrónimo del término en inglés Cost and Freight, «Coste y flete, puerto 
de destino convenido») se refieren a un INCOTERMS® o término de comercio internacional que 
se utiliza en las operaciones de compraventa, en que el transporte de la mercancía se realiza 
por barco, tanto por vía marítima como por vías de navegación interior. Se debe utilizar siempre 
seguido de un puerto de destino. La Convención sobre contratos para la venta internacional de 
mercancías de las Naciones Unidas (en inglés, CISG, U.N. Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods ) en su Parte III « Venta de las mercancías » (artículos 25-88) 
describe el momento enque el riesgo sobre la mercancía se transfiere del vendedor (fabricante 
o no) al comprador (sea este el usuario final o no), pero reconoce que, en la práctica, la mayoría 
de las transacciones internacionales se rigen de acuerdo con las obligaciones reflejadas en los 
INCOTERMS®, lo que les da un valor añadido a la hora de regular los contratos de compraventa 
internacional. En la cláusula INCOTERMS®, Cost and Freight, el vendedor pagará todos los 
gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido, si bien 
el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transfiere del vendedor al comprador cuando la 
mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque. De ahí se deriva que, entre 
otras, son obligaciones del vendedor: (i) Contratar el transporte de la mercancía al puerto de 
destino designado; (ii) Asumir los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía 
llegue al puerto de destino; (iii) Entregar la mercancía a bordo del buque, en el puerto de 
embarque, en la fecha o dentro del plazo estipulados; (iv) Asumir todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía hasta el momento en que haya sobrepasado la borda del buque en el 
puerto de embarque y (v) pagar todos los gastos relativos a la mercancía hasta que haya sido 
entregada, incluidos los de cargar la mercancía a bordo y cualesquier gasto que por descargarla 
en el puerto de destino puedan ser exigidos por las líneas regulares de navegación cuando 
concluyen el contrato de transporte”. Transcribo parte del contenido de esta sentencia por su 
especial importancia, ya que otras que he consultado en este TFG se refieren a ella.  
93 Menéndez Menéndez, A. (1950): La venta CIF. Madrid: Universidad Complutense de Madrid 
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cobertura mínima94, si el vendedor quisiera más protección, deberá contratar una 

póliza de seguro por su parte, siempre que el vendedor no se haya obligado a 

contratarlo él mismo, por su cuenta. En estos casos es más habitual el término 

CFR ya que el vendedor puede contratar el seguro que mejor se adapte a sus 

necesidades. La entrega se produce cuando el vendedor pone la mercancía a 

bordo del buque en el país de origen95, por tanto, al igual que en algunos 

INCOTERMS® anteriores, no es el término adecuado para la mercancía 

contenerizada. Pasemos ahora a ver cuáles son las obligaciones de ambas 

partes: Obligaciones del vendedor: Envase y embalaje del producto. Licencias y 

autorizaciones necesarias. Documentación de los artículos. Transporte de la 

mercancía desde la empresa del vendedor hasta el puerto, una vez allí, se 

deberá cargar en el buque. Gastos aduaneros de exportación. Flete principal. 

Seguro de la mercancía, que, como hemos visto, en este caso no será opcional. 

Obligaciones del comprador: Licencias y autorizaciones necesarias en el país de 

destino. Descarga de la mercancía del buque al puerto y transporte hasta el 

punto designado por el comprador, que habitualmente serán las instalaciones de 

este mismo. Gastos aduaneros de importación. 

 

Jurisprudencia 

Sentencia CIVIL Nº 83/2015, Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, Sección 

1, Rec 651/2013 de 28 de mayo de 2015. 

Se entiende la falta de legitimidad pasiva de la demandante debido al uso 

del término comercial CIF. Se formaliza un contrato de compraventa entre dos 

entidades, y se contrata una empresa de transporte para trasladar la mercancía 

desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. El vendedor asume los 

gastos del transporte principal y el seguro; sin embargo, el riego de pérdida o 

daño se transfiere al comprador una vez que la mercancía es cargada en el 

buque, es por ello que el vendedor no está legitimado para reclamar por los 

daños que se hayan producido, sino que dicha legitimación la ostenta la 

compradora. En relación con esta resolución, la STS de 7 de marzo de 1997 

declaró: “la cláusula CIF regula, entre otros extremos, la atribución del riesgo 

entre vendedor y comprador en la venta con expedición y, en consecuencia, 

determina quien está legitimado para accionar contra el responsable si la cosa 

vendida desaparece”. 

Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, Rec 2213/2019 de 27 de 

noviembre de 2019. (Sentencia Civil nº 321/2016). 

La aseguradora reclama el pago de los daños y perjuicios causados sobre la 

mercadería a la transportista. La demandada alega falta de legitimación, ya que 

al estar bajo condiciones CIF la propiedad le pertenecía a la compradora y, por 

tanto, la aseguradora de la vendedora no podía reclamar el importe por los daños. 

La sentencia hace valer que, los pactos internos entre las partes (entre las que 

se encuentra la elección del INCOTERM®) no afecta a las responsabilidades por 

 
94  https://www.comercioyaduanas.com.mx/INCOTERMS®/INCOTERMS®/que-es-INCOTERM 
S®-cif/ 
95 López Quiroga, C. y López Rodríguez, E. (2018): La transmisión del riesgo en la venta CIF. 
Actualidad jurídica, (Homenaje al Profesor D. Aurelio Menéndez Menéndez), nº 49, pp. 263-278. 
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el contrato de transporte96, por ello, el juez estima el recurso y falla a favor de la 

aseguradora.  

 
 

8. Los contratos de seguros de transporte en relación con los INCOTERMS®. 

Como hemos visto anteriormente al examinar cada uno de los INCOTERMS® 

2020, observamos que el seguro no es obligatorio en casi ninguno de ellos, 

entendemos entonces que, si las partes desean contratar un seguro, dependerá 

de su propia voluntad y no por una obligación del contrato. Lo más habitual en la 

práctica es que los contratantes, tanto vendedor como comprador aseguren el 

transporte de la mercancía, e incluso, la carga y descarga de esta. Esto es 

debido a que no es extraño que la mercadería surja algún daño cuando es 

transportada desde el lugar de origen hasta el destino.   

En 2013, ocurría el mayor desastre de transporte de mercancías jamás visto, 

el MOL comfort se partía por la mitad en el océano indico97, saliendo desde 

Singapur, perdiendo los 4293 contenedores que transportaba, anteriormente, el 

mayor desastre acontecido ocurrió el 14 de diciembre de 2002, cuando el MV 

tricolor, perdía 3000 coches tras chocar con otro barco en el canal de la mancha98. 

La pérdida de contenedores en ruta es muy común, cada día, más de 5000 

barcos transportan una media de entre 5 y 6 millones de contenedores en 

enormes buques, que pueden llegar a cargar hasta 20000 contenedores a la vez. 

Un transporte que mueve el 90 % de los productos manufacturados del mundo, 

con un valor conjunto anual de más de 3 billones de euros. Según el medio de 

transporte en el que nos encontremos, las condiciones del contrato de seguro 

irán variando. Es muy habitual en el transporte marítimo el uso de las cláusulas 

ICC “Institute Cargo Clauses” del Instituto de Aseguradores de Londres99, que 

funcionan como un plus de las coberturas básicas.  

Dentro de las ICC destacamos tres tipos: “A”, “B” Y “C”. 

 
96 La propia sentencia en su fundamento jurídico tercero dice que: “Los pactos internos entre 
comprador y vendedor en las operaciones de compraventa no disciplinan las obligaciones 
derivadas del contrato de transporte. De ahí que las responsabilidades y obligaciones surgidas 
como consecuencia del transporte de mercancía no pueden verse afectados por el pacto CIF, 
referido éste al contrato de compraventa, al regular las obligaciones en este contrato, pero no a 
las relaciones surgidas del contrato de transporte, que se rige por su propia legislación, nacional 
o internacional.” 
97 https://sectormaritimo.es/el-portacontenedores-mv-mol-comfort-se-parte-en-dos. 
98 https://www.marineinsight.com/maritime-history/worst-maritime-accidents-the-tricolor-cargo-sh 
ipacci dent/ 
99 http://transporteinternacional.blogspot.com/2006/11/seguro-maritimo.html 
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ICC “A”: Cobertura a todo riesgo, cubre cualquier pérdida o daño sobre la 

cosa, con la excepción, que dicho daño sea producido por la falta de diligencia 

del asegurado. También quedan excluidos, la pérdida ordinaria de peso o 

volumen, el desgaste ordinario, el embalaje inadecuado, el vicio inherente, el 

retraso, la insolvencia o insuficiencia financiera por parte de los armadores 

fletadores o de los operadores del buque, el uso de armas de guerra atómicas 

tal como señala el Instituto de Aseguradores de Londres100. Entrarían dentro de 

la cláusula de excepciones, a la que se le añadirían “A esta cláusula se añaden 

la de innavegabilidad o inadecuación de los contenedores, la de exclusión de 

guerra y la de huelga”. 

ICC “B”: Hace una enumeración numerus clausus de los riesgos cubiertos, 

donde encontramos: “incendio o explosión, que el buque haya embarrancado o 

varado, se haya hundido o zozobrado, vuelco o descarrilamiento del medio de 

transporte terrestre, descarga de la mercancía en un puerto de arribada forzosa, 

terremoto, erupción volcánica o rayo, pérdidas o daños de los objetos 

asegurados causados por sacrificio de avería gruesa, echazón o arrastre por las 

olas, entrada de agua de mar, de lago o de río en la bodega del buque, 

contenedor, remolque o lugar de almacenaje, pérdida total de cualquier bulto que 

ha caído por la borda o durante las operaciones de carga o descarga y la cláusula 

de avería gruesa y la de ambos culpables de abordaje”. Se excluyen los daños 

que no sean contemplados en la ICC “A”, y todos aquellos derivados de la mala 

fe de un tercero. 

ICC “C”: Los riesgos que cubre esta cláusula son los mismo que los que 

cubre la ICC “B”, exceptuando: “terremotos, erupciones volcánicas y rayos, 

arrastre por las olas, entrada de agua de mar, de lago o río en la bodega del 

buque, en el medio de transporte, contenedor, remolque o lugar de almacenaje, 

pérdida total de cualquier bulto por caída de la borda o durante las operaciones 

de carga o descarga desde el buque”. 

Estas cláusulas son solo de uso marítimo, sin embargo, también se ha 

desarrollado la denominada ICC “Air”, que es muy parecida al tipo A.  

 

9. CONCLUSIONES 

1ª Uniformidad en la compraventa internacional. 

Los INCOTERMS® son de gran utilidad para las compraventas 

internacionales ya que eliminan los largos contratos y los disminuyen a unas 

siglas que son iguales en todo el mundo. Esto favorece el entendimiento de las 

partes, ya que no tienen que ir punto por punto definiendo todas las obligaciones, 

riesgos… además, también ayuda al trabajo de los jueces ya que si existe 

cualquier problema entre las partes atenderán al término comercial utilizado para 

formalizar el contrato y no tendrán que mirar cláusula por cláusula. Esto no es 

del todo correcto ya que las partes gozan de la autonomía de la voluntad para 

modificar los INCOTERMS® a su gusto.  

Este carácter dispositivo se refleja en el Derecho suave (más conocido como 

“soft law”). Entendemos por soft law “el conjunto de instrumentos normativos 

 
100 Esto se puede consultar, entre otras páginas, en: https://asesordesegurodeautos.Wordpress 
com/2017/07/04/clausulas/. 
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emanados por organismos o instituciones internacionales que especialmente se 

determinan por carecer del efecto vinculante que tiene las normas de Derecho 

imperativo, pero sin restarle efecto jurídico”101. Los INCOTERMS® solo son de 

aplicación cuando alguna de las partes hace referencia expresa a ellos, además; 

entre las partes pueden llegar a acuerdos propios en referencia al término 

elegido, como puede ser el lugar donde se va a transportar la mercancía. Por 

ejemplo, el transporte de la mercancía hasta el punto que designe el comprador 

(en aquellos términos comerciales donde el vendedor tenga la obligación de 

entregar la mercancía), el cual no tiene que ser la fábrica, sino cualquier lugar 

elegido.  

2ª Responsabilidad. 

Es muy importante delimitar los momentos claves de la compraventa, es 

decir, se debe hacer expresa referencia a los puertos donde se va a cargar y 

descargar la mercancía, la empresa transportista que se va a hacer cargo de 

enviarla de un lugar a otro, el lugar de destino, el medio de transporte utilizado, 

el tipo de embalaje de los productos, si la mercancía irá dentro de un contenedor 

o no. Esto nos ayudara a saber quién es el responsable de la mercadería en 

cada momento y evitará conflictos entre las partes, ya que quedará claro quien 

asume los riesgos. 

3ª Adaptación a las necesidades del comercio internacional. 

Las constantes revisiones que se realizan de las Reglas INCOTERMS® van 

acorde con la constante modificación y evolución del comercio internacional. La 

CCI busca que los INCOTERMS® sean términos ajustados a la actualidad, que 

no se queden desfasados, buscando que respondan de la mejor manera posible 

a los problemas que puedan surgir. Es por todo lo anterior que se crean y se 

eliminan INCOTERMS®. Por ejemplo, este año hemos visto la creación de un 

nuevo término (DPU) en detrimento de otro (DAT). Con estos cambios se intenta 

conseguir que los agentes internacionales comprendan cual es el significado de 

las siglas y qué obligaciones acarrea cada una; en definitiva, se pretende que los 

contratos sean lo más claro posible para que se generen el menor número de 

dudas.  

4ª Aseguradoras y empresas de transporte. 

Aunque la mayoría de los INCOTERMS® no obliguen a la contratación de 

seguros por las partes, es casi impensable que alguna empresa se vaya a 

arriesgar a realizar una compraventa internacional sin contratar una póliza. Esto 

se ve reflejado al mirar la jurisprudencia, ya que la mayoría de conflictos no 

surgen por problemas entre las partes, sino con las aseguradoras y las empresas 

de transporte. Casi todas las sentencias que he encontrado se basaban en 

determinar qué parte asumía el riesgo para saber quién estaba legitimado para 

hacer valer el seguro, ya que, la transferencia de los riesgos se produce en un 

punto concreto de la compraventa y, dependiendo del INCOTERM® elegido se 

dará en un lugar o en otro. Esto demuestra la importancia de dejar claro qué 

término comercial rige el contrato y si hay algún acuerdo entre las partes, aparte 

del contenido en el INCOTERM®, también debe quedar bien definido. Respecto 

 
101 Calderón E. “Los incoterms como instrumento de derecho suave (soft law)”. En Revist@ E- 
Mercatoria, vol. 17, n.º 1, enero-junio, 2018. DOI: https://doi. org/10.18601/16923960.v17n1.02 
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a las empresas de transportes, el problema surge en determinar quién ha 

causado el daño sobre el producto, es decir, normalmente cuando el producto 

llega defectuoso el comprador devuelve la mercancía o pide que se le repare. Es 

importante conocer quién ha causado los daños en la mercadería, ya que puede 

ser por un defecto de fábrica, por una inadecuada carga y descarga, por golpes 

que se puedan producir durante el transporte e incluso por la inapropiada 

manipulación en el lugar de destino.  

Los contratos de transporte no se rigen por los INCOTERMS® acordados en 

el contrato de compraventa; sin embargo, tienen una relación indirecta debido a 

que la parte que tenga asumido el riesgo del producto durante el transporte hasta 

el lugar elegido será el que esté legitimado para reclamar los gastos por los 

daños y perjuicios causados sobre la mercancía.  

5ª INCOTERMS® marítimos. 

Las técnicas internacionales avanzan; sin embargo, los medios de transporte 

están desactualizados y suelen crear grandes problemas. La mayoría de la 

mercancía se realiza por vía marítima, es por eso, que los INCOTERMS® se 

dividen en aquellos que sirven para todo tipo de transportes y los que solo sirven 

para el transporte por mar. Es muy habitual que los productos sufran daños o se 

pierdan durante el camino al lugar de destino. El gran problema se produce 

cuando los pesajes declarados son inferiores a los que realmente son, lo que 

produce que los cargueros puedan desequilibrarse ante fuertes temporales y que 

la carga se vea perjudicada. 

Algunos de los términos comerciales que se recogen en las Reglas 

INCOTERMS® son de uso exclusivamente marítimo, lo que denota la gran 

importancia que tiene esta modalidad de transporte; sin embargo, esta no es la 

única posibilidad de transportar mercancías, por lo que existen INCOTERMS® 

que se pueden utilizar para cualquier tipo de medio de transporte que se contrate.  

6ª Influencia del Covid-19 y posibles medidas a adoptar. 

Debido a la situación actual en la que vivimos, es imposible no pensar cómo 

puede afectar la pandemia global al comercio internacional. Este virus ha traído 

consigo un importante cierre de fronteras y una bajada en la exportación de 

productos a otros países incluso de la propia Unión Europea. Así se recoge en 

la gran mayoría de medios de comunicación; sin embargo, según algunos, esta 

pandemia no afecta con tanta gravedad a la compraventa de mercancía, sino a 

los sectores del turismo, viajes y transportes. A pesar de esto, es inevitable 

atender a que el consumidor se vea más reticente a consumir productos que 

vengan del exterior (sobre todo de países asiáticos), y prefiere artículos 

nacionales e incluso de su propia provincia, lo que frena la expansión del 

comercio tanto a escala nacional como internacional.  

Teniendo en cuenta todo lo que acabo de mencionar, es de suponer que las 

empresas que se dedican a estas actividades van a intentar reforzar su imagen, 

cumplir con las normativas y recomendaciones sanitarias y ponerlo de manifiesto 

para que el público no deje de confiar en dicha marca. Resulta interesante 

discernir de qué manera se pueden modificar los INCOTERMS® para responder 

a esa necesidad de seguridad de los agentes. Los términos comerciales 

adjudican una serie de obligaciones a las partes, por ello, podemos pensar que, 

en un futuro, las empresas compradoras exijan que dentro de esas obligaciones 
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se encuentre el cumplimiento de algunas medidas de seguridad y prevención 

frente al Covid-19. Estas podrían ser; el embalaje de todos los productos, aunque 

fuesen envueltos en cajas, el uso de mascarilla obligatorio por los operarios de 

las empresas, un proceso de carga y descarga conforme a unas medidas de 

higiene que eviten el contacto directo de la mercancía y el trabajador. Son 

hipótesis que en un futuro no muy lejano podrían ser una realidad. 

7ª Desigualdad en las obligaciones de las partes según el INCOTERM® 

elegido. 

Existen INCOTERMS® con un claro desequilibrio a favor de una de las partes; 

es decir, los términos EXW y FCA se podrían considerar extremadamente 

beneficiosos para el vendedor, sobre todo el EXW ya que éste solo tiene que 

poner las mercancías a disposición del comprador en las puertas de su fábrica; 

por el contrario, hay términos muy beneficiosos para los compradores, como 

pueden ser el DDP o el DPU, donde el comprador no tiene ni la obligación de 

descargar la mercancía, solo de transportar la mercancía desde el puerto de 

destino hasta el punto designado. Es sorprendente que algunas empresas 

contraten bajo estas condiciones; sin embargo, es mucho más habitual de lo 

esperado. Lo esperable sería que el que realiza la oferta también ofrezca 

servicios de envío, pero el EXW no obliga al vendedor a transportar la mercancía, 

aun así, es uno de los INCOTERMS® con más uso y a la vez uno de los que más 

jurisprudencia genera. 

 

10. ANEXO 

Para poder profundizar más sobre el tema de los INCOTERMS®, busqué y 

entrevisté a una experta en la materia que pudiera resolver mis dudas y encontré 

a la Dra. Misericordia Cavaller, a la que le envié mis inquietudes y mantuvimos 

una conversación vía correo electrónico. Misericordia Cavaller es un Profesional 

con larga experiencia laboral en el ámbito jurídico, mercantil, civil e internacional, 

trabajando en despachos de alta categoría. Actualmente se dedica a la docencia 

en diferentes universidades y centros educativos. Elaboró una tesis doctoral muy 

completa titulada “El valor jurídico de los INCOTERMS® en el contrato de 

compraventa internacional de mercancías: ley aplicable y competencia judicial 

internacional”. 

A continuación, expongo con el consentimiento de la Dra. Cavaller, el 

contenido de la entrevista. 

“1º ¿A qué se deben las continuas modificaciones de las reglas en tan poco 

espacio de tiempo (por ejemplo: 1976-1980-1990...)? En relación a esto ¿la 

tendencia de los últimos años es modificar los INCOTERMS® cada década?  

 “El hecho de que las cuatro últimas revisiones de los INCOTERMS® se 

produzcan con un intervalo de diez años (revisión de 1980, 1990, 2000, 2010) 

podría hacernos pensar que cada década se revisan.  Sin embargo, Jan 

Ramberg [1] puntualiza que las revisiones de los INCOTERMS® se deben a 

cambios profundos que se producen en el comercio internacional. Y es un hecho 

que no va asociado a un período de tiempo determinado. No obstante, no cabe 

duda que, en un período de diez años aparecen cambios, alteraciones y 

modificaciones en la forma de actuar del comercio internacional que pueden 
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motivar revisiones. No es un período fijo ni exacto, pero es un plazo de tiempo 

necesario y suficiente para justificar cualquier revisión. 

Las revisiones tan frecuentes en el tiempo de los INCOTERMS® son 

motivadas por el creciente ritmo de actividad de los operadores del comercio, la 

complejidad de las operaciones y las nuevas tecnologías”. 

Podríamos afirmar que la tendencia actual seria revisar las reglas 

INCOTERMS® cada década, aunque este plazo podría sufrir alguna variación si 

la realidad comercial así lo exigiese. 

2º Aunque el uso de los INCOTERMS® se somete a la aceptación de ambas 

partes ¿Creen ustedes que es casi una "obligación" para las partes cuando se 

trata de comercio internacional? 

“Los INCOTERMS® son unos términos comerciales de carácter facultativo. 

Este matiz aparece ya en sus orígenes, en la primera versión de la redacción de 

los términos comerciales, en 1936. Las partes son libres de utilizarlos o no en 

sus relaciones comerciales, ya que no son reglas de aplicación automática. Este 

aspecto es propio de todos los instrumentos constitutivos de la lex mercatoria. 

Una parte no impone a la otra el uso de una cláusula INCOTERM® sino que es 

fruto de la negociación entre las partes, al reflejar la voluntad de los comerciantes 

en cada acuerdo. Es en esta flexibilidad donde descansa la principal fuerza de 

los INCOTERMS®. 

No constituye, pues, una “obligación” para las partes su utilización pese a 

que, en la actualidad es práctica habitual su utilización en la mayoría de los 

contratos de compraventa internacional al mejorar la competitividad en el ámbito 

local, regional e internacional. Según datos provenientes de la Cámara de 

Comercio Internacional, en términos económicos se considera que los 

“INCOTERMS® rules facilitate trillions of dollars in global trade each year” [2]. 

Existe la creencia arraigada entre los comerciantes de que los INCOTERMS® 

son unas herramientas básicas, utilizadas de forma habitual, y que “it is almost 

impossible to arrange an international freight movement if any INCOTERMS® is 

not included in the contract of sale” [3]. 

No obstante, y pese a su uso generalizado en la mayoría de los contratos de 

compraventa de mercaderías, es preciso concluir que no constituye una 

obligación para las partes”. 

3º ¿Por qué tras las nuevas reglas INCOTERM® 2020, se recomienda una 

mayor cobertura en el término CIP? 

“Los INCOTERMS® se adaptan a las vicisitudes que ocurren actualmente en 

el comercio y que motivan que, en materia aseguradora cada vez se cubran más 

supuestos y no se limite solo de una cobertura de mínimos. En este sentido, la 

Cámara de Comercio Internacional cree necesario que, en el supuesto de que 

las partes no hayan estipulado expresamente la cobertura del seguro de 

transporte de mercaderías, las condiciones del seguro deban ser las adecuadas, 

teniendo en cuenta los usos del comercio, la naturaleza de la mercancía y otras 

circunstancias. Esta nueva fórmula ofrece al comprador una protección que se 

ajusta más a las particularidades de las distintas transacciones. La Cámara de 

Comercio Internacional reacciona de esta forma ante el creciente uso por parte 

de los comerciantes de la fórmula CIF maximum cover, que implicaba la solicitud 

al vendedor de contratar una póliza de máxima cobertura. En líneas generales, 
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la cobertura mínima del seguro suele ser apropiada para algunas mercaderías 

como las materias primas, pero no suele ser adecuada para los productos 

manufacturados, entre otras causas porque no protege del hurto, robo o cuidado 

inapropiado [4]. 

En la redacción de los INCOTERMS® 2020, tras múltiples debates sobre el 

tema, en defecto de pacto entre las partes, se ha mantenido la cobertura mínima 

del seguro, la cláusula “C” respecto al término marítimo CIF, más utilizado en la 

compraventa de materias primas, pero se ha considerado necesario incrementar 

la cobertura respecto a la regla CIP [5], adaptándose a las nuevas necesidades 

del comercio. Este criterio sobre la cobertura mínima adoptado por los 

INCOTERMS® 2020 crea diferencias entre los dos términos que conllevan la 

obligación de pactar el seguro, aunque los contratantes son libres de pactar la 

cobertura que estimen más adecuada en cada caso. A pesar de que la Cámara 

de Comercio Internacional se haya pronunciado de tal sentido, en la actualidad 

existe la creencia generalizada de que la cobertura mínima del seguro es 

claramente insuficiente para las vicisitudes actuales del comercio, que abarcan 

aspectos tales como la contaminación, roturas de embalaje u otros desperfectos. 

Por ello, en determinadas áreas geográficas es aconsejable tener en cuenta las 

zonas de riesgo y completar el seguro con garantías que cubran los riesgos “de 

guerra, terrorismo y huelga”. 

4º ¿Qué opinión les merece la incorporación del DPU a las nuevas reglas? 

¿Sustituye al DAT por el poco uso de este? 

“La nueva versión de las reglas INCOTERMS® es de carácter moderado y 

muy técnico. Responde a las necesidades que la Cámara de Comercio 

Internacional detecta entre los comerciantes. 

 Una de sus novedades de la última revisión reside en el cambio de 

denominación del término DAT que ha pasado a denominarse DPU, (Delivered 

at place unload), sin alterar su contenido. Esta modificación implica asimismo 

que se situará tras la regla DAP y antes del DDP.  La causa de esta modificación 

viene motivada porque la denominación “terminal” [6] no era entendida de forma 

uniforme por los distintos usuarios que la asociaban únicamente a términos 

marítimos, resultando algo confusa para los comerciantes que no estudiaban con 

detalle la publicación de la Cámara de Comercio Internacional. 

Por tanto, resulta, en mi opinión, lógico que las reglas INCOTERMS® sufran 

cambios en aras de su utilidad a fin de facilitar el tráfico comercial. La Cámara 

de Comercio Internacional quiere crear instrumentos útiles, no pretende realizar 

invenciones ni experimentos, y si unas siglas no son suficientemente claras no 

tiene inconveniente en modificarlas para conseguir el objetivo de que sean 

utilizadas de forma adecuada por sus miembros. Tal como hemos establecido, 

esta capacidad de adaptación a las circunstancias es uno de los grandes activos 

de sus instrumentos.” 

5º Aunque en las reglas INCOTERMS® 2000 se eliminaron los términos FOT, 

FOA o FOR, relacionados con el FOB, a día de hoy sigue habiendo un mal uso 

de ellos. ¿Piensan que sería una opción volverlos a permitir en la próxima 

reforma?” “Los términos comerciales referenciados hacen referencia a variantes 

del tradicional termino marítimo FOB que los usuarios generalizaban para su uso 

con distintos medios de transporte. Los términos FOR (Free on Rail) y FOT (Free 
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on Truck) se recogieron por escrito en 1945 y la regla FOB AIRPORT en 1976. 

Todos ellos desaparecieron de la revisión de 1990 al haber quedado enmarcados 

en otros términos más amplios y polivalentes que engloban el transporte 

multimodal. 

El término FOB AIRPORT fue una creación de la Cámara de Comercio 

Internacional ex novo que pretendía regular las entregas de mercaderías por vía 

aérea.  Sin embargo, los comerciantes no se adaptaron a la nueva regla creada 

y utilizaron otras reglas de carácter polivalente. 

En mi opinión no creo que sea una buena idea reintroducir estos términos 

comerciales que están ideados para su utilización con un medio de transporte 

determinado de carácter no marítimo.  Desde el año 2000, la Cámara de 

Comercio Internacional distingue entre términos polivalentes y términos 

exclusivos para el transporte marítimo y vías navegables interiores. Esta división, 

creo que es más clara ya que los términos polivalentes incluyen, no solo el 

transporte multimodal, sino también otras opciones de intermodalidad como el 

transporte “combinado” y el transporte “unimodal”. Es más acorde con la realidad 

comercial de la globalización. 

La Cámara de Comercio Internacional, en su afán armonizador realiza una 

recopilación por escrito de los INCOTERMS® que no tienen carácter exhaustivo. 

La citada organización no pretendía ni pretende en la actualidad regular todos 

los términos comerciales existentes. 

Los INCOTERMS®, y en particular los que mencionas, adolecen desde su 

creación del problema de una frecuente utilización incorrecta de los términos 

comerciales por parte de los comerciantes que, además, no suelen adaptarse a 

las nuevas versiones publicadas por la Cámara de Comercio Internacional. 

Tal como constata la reciente versión de los INCOTERMS® 2020, la elección 

por parte de las empresas de la regla equivocada constituye una práctica 

frecuente, derivada de no haber prestado suficiente atención a sus dos 

características principales que son el lugar de entrega y la transmisión del riesgo. 

Una elección incorrecta de los INCOTERMS® suele conllevar como principal 

consecuencia desajustes entre las obligaciones, costes y riesgos recogidos en 

el contrato de compraventa suscrito y aquellos que se derivan de la transacción 

comercial real, especialmente en los términos relativos a los medios de 

transporte y/o logísticos, con los consiguientes potenciales conflictos.” 

[1] RAMBERG, Jan, “INCOTERMS 2010”, European Journal of Law Reform, 

2011, Vol. nº 13, p 380. 

[2] Fuente: la Cámara de Comercio Internacional, website: https://iccwbo.o 

rg/resources-for-business/INCOTERMS-rules/INCOTERMS-2020/ 

[3] EDMOND John, INCOTERMS in plain English: a freight shipping guide, 

disponible en: https://www.globalsources.com/NEWS/SIC-INCOTERMS-in-plain 

-english-a-freight-shipping-guide.HTM  

[4] “Esta insuficiencia se ve aún más acentuada cuando se trata de productos 

manufacturados de alta tecnología, que se ven amenazados a un mayor índice 

de robo, hurto o cuidado inapropiado”. BASOREDO-OTZERINJAUREGI, Irati, La 

asignación del riesgo de la contraprestación en la compraventa internacional por 

tipo de mercancía y modelo de contrato, 1º edición, Cizur Menor (Navarra), 

Thomson Reuters, Aranzadi, 2018, p. 135. 
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[5] El apartado A5 del término CIF en los nuevos INCOTERMS 2020, 

Publicación ICC 723, establece lo siguiente: “Seguro. A menos que se acuerde 

de otro modo o sea la costumbre en ese comercio en particular, el vendedor debe 

obtener, a sus propias expensas, un seguro de la carga que cumpla con la 

cobertura proporcionada por las cláusulas (A) de las Cláusulas de Carga del 

Instituto (LMA/IUA) o cualesquiera cláusulas semejantes que sean apropiadas 

para los medios de transporte utilizados. El seguro deberá contratarse con 

aseguradores o una compañía de seguros de buena reputación y dar derecho al 

comprador, o a cualquier otra persona que tenga un interés asegurable sobre la 

mercancía a reclamar directamente al asegurador”. 

[6] En la nota de orientación previa a las obligaciones de las partes en el 
término DAT, la CCI estableció que “terminal incluye cualquier lugar, cubierto o 
no, como un muelle, almacén, estación de contenedores o terminal de carretera, 
ferroviaria o aérea”. Publicación de la ICC  715/S, p. 61.019 de 16 de diciembre 
de 2019. 
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ASPEKTY PRAWNE KORZYSTANIA Z DRONÓW 

Agnieszka FORTOŃSKA 
 
ABSTRAKT 
Autorka abstraktu przedstawi problematykę odpowiedzialności za lot drona. Na początku autorka 
opisze jakie są zasady odpowiedzialności cywilnej. Pierwsza z nich to zasada winy, która jest 
najczęściej występującą podstawą odpowiedzialności. Pomimo braku definicji winy w ustawie, 
możemy ją rozumieć jako bezprawne działanie naruszające pewne wymogi i zasady 
obowiązujące w stosunkach międzyludzkich. Należy zaznaczyć, że winę badamy zawsze w 
odniesieniu do sprawcy czynu i możemy ją przypisać jedynie wtedy, gdy działał on z pewnym 
rozeznaniem i mógł przewidzieć skutki swojego zachowania. Kolejna z nich to zasada ryzyka. 
Zgodnie z nią odpowiadamy za wszelkie skutki swojego działania, bez względu na to, czy 
ponosimy za nie winę. Z uwagi na tak szeroki zakres odpowiedzialności, tę zasadę stosujemy 
wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie, np. odpowiedzialność za zawalenie się 
budowli. Ostatnia to zasada słuszności – jest ona stosowana bardzo rzadko i przejawia się w 
sytuacjach, gdy mimo braku winy po stronie sprawcy, poszkodowanemu należy się 
odszkodowanie biorąc pod uwagę np. jego stan majątkowy, czy zdrowotny. Kolejno autorka 
omówi jak wygląda odpowiedzialność operatorów dronów za szkody. Po pierwsze drony w 
polskim prawie są uznawane za statki powietrzne i podlegają bezpośrednio ustawie Prawo 
lotnicze. Zgodnie z art. 206 odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków 
powietrznych podlega przepisom prawa cywilnego o odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przy posługiwaniu się mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił 
przyrody. W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność operatorów dronów jest taka sama, jak 
odpowiedzialność osób prowadzących pojazdy mechaniczne, np. samochody. Odpowiedzialność 
tej grupy podmiotów jest opisana w art. 435 i 436 kodeksu cywilnego. Jest to odpowiedzialność 
na zasadzie ryzyka. W konsekwencji tego osoba sterująca dronem odpowiada za wszystkie 
szkody wyrządzone na osobach lub mieniu, chyba że: a) szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej 
(np. nagły porywisty wiatr – w tym przypadku sytuacja nie jest jasna, bowiem należy pamiętać, 
że użytkując drona należy brać pod uwagę warunki meteorologiczne, o czym później), b )szkoda 
nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub innej osoby, za którą nie ponosimy 
odpowiedzialności (np. jeżeli poszkodowany specjalnie rzucał w czymś w drona, a w efekcie rzecz 
ta uległa zniszczeniu albo jeżeli ktoś przeszkadzał nam w sterowaniu drona). Trzeba również 
podkreślić, że odpowiedzialność ponosi osoba sterująca dronem w chwili wyrządzenia szkody, a 
nie właściciel drona. Na końcu autorka omówi też jak wygląda odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone w powietrzu oraz przedstawi orzeczenia, dotyczące tej tematyki. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: 
Drony, bezzałogowe statki powietrzne, operator, pilot, Agencja Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Lotniczego, odpowiedzialność, zasada winy, zasada słuszności, zasada ryzyka 
 
ABSTRACT 
Legal aspects of the use of drones 
The author of the abstract will present the problem of responsibility for drone flight. At the 
beginning, the author will describe the rules of civil liability. The first one is the principle of guilt, 
which is the most common basis for liability. Despite the lack of a statutory definition of guilt , we 
can understand it as an illegal act that violates certain requirements and rules applicable to human 
relations. It should be noted that guilt is always investigated in relation to the perpetrators of a 
given deed and can only be attributed to them if they have acted with some knowledge and could 
have foreseen the consequences of their behaviour. Another of these is the principle of risk. 
According to this, we are responsible for all the consequences of our actions, whether or not we 
are guilty of them. Because of this wide range of responsibilities, we apply this principle only in 
cases specified in the law, such as the responsibility for the collapse of a building. The last is the 
principle of equity - it is applied very rarely and manifests itself in situations where, despite the 
lack of guilt on the part of the perpetrator, the aggrieved party should be compensated, taking into 
account, for example, their financial or health condition. Next, the author will discuss what the 
liability of drone operators for damages looks like. Firstly, drones in Polish law are recognised as 
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aircraft and are directly subject to the Aviation Law. According to Article 206, the liability for 
damage caused by aircraft traffic is subject to the provisions of civil law on liability for damage 
caused when using mechanical means of transportation moved by natural forces. In practice, this 
means that the liability of drone operators is the same as that of persons driving motor vehicles, 
e.g. cars. The liability of this group of entities is described in Articles 435 and 436 of the Civil 
Code. It is a strict liability. As a consequence, the person who controls the drone is liable for all 
damage caused to persons or property, unless: a) the damage was caused by force majeure (e.g. 
a sudden gusty wind - in this case the situation is not clear, because it should be remembered 
that when using the drone, meteorological conditions should be taken into account, which will be 
discussed later), b) the damage was caused exclusively by the aggrieved person or another 
person for whom we are not responsible (e.g. if the aggrieved person threw something at the 
drone and as a result the thing was destroyed or if someone interfered with the control of the 
drone). It should also be stressed that the responsibility lies with the person who was controlling 
the drone at the time the damage was caused, and not with the owner of the drone. Finally, the 
author will also discuss what the liability for airborne damage looks like and will present judgments 
on this subject. 
 
KEY WORDS: 
Drones, unmanned aircraft, operator, pilot, European Union Aviation Safety Agency, liability, 
principle of guilt, principle of equity, principle of risk 

 
1. Definicja bezpieczeństwa  
Według M. Bujnowskiego bezpieczeństwo może być definiowane w 

odmienny sposób i jest uzależnione od pozycji oceniającego1. Jedną z definicji 
przedstawił S. Koziej, który określił bezpieczeństwo zarówno jako stan, jak i 
proces2. R. Zięba wiąże bezpieczeństwo z potrzebą podmiotową. Uważa, że to 
zjawisko może dotyczyć jednostek, a także grup społecznych. Również 
zaznacza, iż brak zagrożeń oraz kreatywna działalność podmiotu stanowią 
pewność istnienia i przetrwania. Oprócz tego podkreśla, że pewność jest 
zmienna w czasie i jest procesem społecznym3. Należy podkreślić, iż istnieją 
zarówno negatywne, jak i pozytywne definicje bezpieczeństwa. Rozumienie 
bezpieczeństwa w ujęciu negatywnym jest utożsamiane z brakiem zagrożeń. Z 
kolei pozytywna definicja obejmuje aktywne kształtowanie bezpieczeństwa jako 
pewności przetrwania i rozwoju4. Ponadto trzeba wskazać, iż w Podręczniku 
Zarządzania Bezpieczeństwem 5  znajduje się definicja bezpieczeństwa, 
opisująca to zjawisko jako stan, w którym możliwość uszkodzenia ciała lub mienia 
jest zredukowana i utrzymywana na akceptowalnym poziomie, lub poniżej tego 
poziomu poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem 
dotyczącym bezpieczeństwa 6 . Natomiast na gruncie Rozporządzenia nr 

 
1  M. Bujnowski, Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego, Aspekty współpracy międzynarodowej, 
Warszawa 2016, s. 22. 
2 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, 
Bezpieczeństwo narodowe, II – 2011 / 18, s. 19. 
3 R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Zeszyty naukowe AON, nr 1(86) 2012, s. 7-8. 
4  J. Barcik, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Aspekty prawne i polityczne, 
Bydgoszcz-Katowice 2008, s. 17. 
5 Wytyczne Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 9859, Dz.Urz.ULC.2015.66, https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzienniki-resortowe/wprowadzenie-do-stosowania-wymagan-ustanowionych-przez-
organizacje-35027806, [dostęp: 19.11.2020 r.]. 
6 Wytyczne Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 9859, Dz.Urz.ULC.2015.66, https://sip.lex.pl/akty-

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/wprowadzenie-do-stosowania-wymagan-ustanowionych-przez-organizacje-35027806
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2320/2000 bezpieczeństwo lotnictwa oznacza połączenie środków oraz zasobów 
ludzkich i naturalnych przeznaczonych do ochrony lotnictwa cywilnego przed 
bezprawnymi aktami ingerencji7.  

 
2. Drony jako zagrożenie bezpieczeństwa lotniczego 
Wedle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 

z dnia 3 kwietnia 2014 r. zagrożenie to sytuacja lub przedmiot z potencjałem 
możliwości spowodowania śmierci lub urazów ciała osoby, uszkodzeń sprzętu 
lub konstrukcji, straty materiału lub zmniejszenia możliwości wypełnienia przez 
osobę określonych funkcji8. Inną definicję zagrożenia została zamieszczona w 
Załączniku nr 19 do Konwencji chicagowskiej. Na podstawie tego dokumentu 
zagrożenie (Hazard) to stan lub obiekt, który potencjalnie może spowodować lub 
przyczynić się do wystąpienia incydentu lub wypadku statku powietrznego 9 . 
Trzeba wskazać, że zagrożenia możemy podzielić na różne grupy, np. na obecne 
oraz potencjalne 10 . Ponadto Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem  
wskazuje podział zagrożeń na grupy: zagrożenia naturalne, techniczne oraz 
ekonomiczne. Do pierwszej grupy należą zagrożenia, będące następstwem 
otoczenia, np. trudne warunki pogodowe lub zdarzenia klimatyczne (np. 
huragany, susze); niekorzystne warunki atmosferyczne (np. ulewne deszcze); 
zdarzenia geofizyczne (np. erupcje wulkanów); warunki geograficzne (na 
przykład trudny teren lub rozległe powierzchnie wody); zdarzenia w środowisku 
naturalnym (na przykład pożary, dzika przyroda oraz plagi insektów i zarazy); 
zdarzenia z zakresu zdrowia publicznego (na przykład epidemie grypy i innych 
chorób) 11 . W drugiej grupie znajdują się zagrożenia techniczne, np. awarie 
statków powietrznych i ich systemów, podsystemów, czy urządzeń. Ostatnia 
grupa to zagrożenia ekonomiczne, takie jak: a) wzrost gospodarczy, b) recesja; 
c) koszty materiałów i sprzętu. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, iż 
bezzałogowe statki powietrzne są zagrożeniem dla lotnictwa cywilnego. Ze 
względu na łatwy dostęp do ich zakupu mogą stanowić narzędzie, za pomocą 
którego można przeprowadzić atak terrorystyczny12. Należy wskazać, iż Państwo 
Islamskie stosowało drony w celu przenoszenia swojego uzbrojenia, ale także 

 
prawne/dzienniki-resortowe/wprowadzenie-do-stosowania-wymagan-ustanowionych-przez-
organizacje-35027806, [dostęp: 19.11.2020 r.].  
7Rozporządzenie (WE) NR 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 
r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, 30.12.2002 
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 355/1, https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-
/publication/89fe2ceb-4b2c-4491-b62a-d8cbd77615e0/language-pl, [dostęp: 19.11.2020 r.]. 
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z 
nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0376&from=PL, [dostęp: 19.11.2020 r.]. 
9 Załącznik nr 19 do Konwencji Chicagowskiej, https://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_ 
miedzynarodowe/konwencje/Zalacznik_19_ICAO.pdf, [dostęp: 19.11.2020 r.]. 
10T. Schóber, I. Koblen, S. Szabo, Present and potential security threats posed to civil aviation, 
INCAS BULLETIN, Volume 4, Issue 2/ 2012, pp. 169 – 175. 
11 http://www.ulc.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/standardy_sms/podrecznik_zarzadzania_
bezpieczenstwem_wydanie_ii_pl.pdf, [dostęp: 19.11.2020 r.]. 
12 Szerzej: J. Marszałkiewicz, Zagrożenie dla portów lotniczych ze strony bezzałogowych statków 
powietrznych, Przegląd komunikacyjny,12/2017, s. 2,3. 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/wprowadzenie-do-stosowania-wymagan-ustanowionych-przez-organizacje-35027806
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/wprowadzenie-do-stosowania-wymagan-ustanowionych-przez-organizacje-35027806
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/89fe2ceb-4b2c-4491-b62a-d8cbd77615e0/language-pl
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/89fe2ceb-4b2c-4491-b62a-d8cbd77615e0/language-pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0376&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0376&from=PL


48 

 

wojska używały drony w celu ataków na bazy obcych sił zbrojnych13. Ponadto 
użytkownicy dronów, np. dzieci, czy dorośli mogą wywoływać incydenty lotnicze 
poprzez nakierunkowanie drona na pas startowy lotniska albo na statek 
powietrzny. W 2015 roku doszło do incydentu na Lotnisku Chopina, w którym 
mały UAV znalazł się w odległości 100 m od statku powietrznego14. Na uwagę 
zasługuję fakt, iż wedle Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2019/947 z 
dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji 
bezzałogowych statków powietrznych, każdy operator bezzałogowego systemu 
powietrznego zgłasza właściwemu organowi wszelkie zdarzenia związane z 
bezpieczeństwem oraz przekazuje informacje dotyczące swojego 
bezzałogowego systemu powietrznego. Nie można nie zauważyć, iż wszelkie 
zgłoszenia incydentów, czy wypadków z udziałem dronów zgłaszamy przez 
Centralną Bazę Zgłoszeń 15 , do której dostęp ma zarówno Prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego (ULC), jak i Państwowa Komisja Badania Wypadów 
Lotniczych (PKBWL).  

 
3. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej 
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 216/2008 (art. 4 ust.4) oraz ze załącznikiem 

nr II, Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) posiada 
kompetencje w stosunku do statków bezzałogowych o masie operacyjnej 
przekraczającej 150 kg. Z uwagi na brak szczegółowej regulacji bezzałogowych 
statków (ang. Unmanned Aircraft Systems, UAS) podjęto decyzję o stworzeniu 
przepisów prawnych odnoszących się do różnych kategorii BSP. W 2005 roku 
Agencja opublikowała opinię odnośnie do zmiany Rozporządzenia bazowego nr 
216/2008 16 , w której zaznaczono, że EASA powinna ponosić większą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo - we współpracy z państwami 
członkowskimi i za ich zgodą - w tym w odniesieniu do specjalnych przepisów 
dotyczących sytuacji nadzwyczajnych. Ponadto stwierdzono, iż EASA powinna 
mieć przyznane odpowiednie zasoby umożliwiające skuteczne wykonywanie jej 
zadań w tej dziedzinie. Oprócz tego EKES podkreślił, że rozporządzenie (WE) nr 
300/2008 powinno zostać poddane przeglądowi w celu uwzględnienia zmian, 
jakie miały miejsce od 2008 r. oraz postulował włączenie bezzałogowych statków 
powietrznych w zakres rozporządzenia i podkreśla znaczenie określenia 
wysokich standardów. Również 8 lutego 2018 roku została opublikowana Opinia 
nr 01/200817, która odnosiła się do operacji UAS18. Na uwagę zasługuje też fakt, 
iż zostały wydane dwa akty dotyczące bezzałogowych statków powietrznych: 

 
13 https://www.newsweek.pl/swiat/wbrytania-przypuscila-pierwsze-ataki-dronow-na-panstwo-isla 
mskie/cbb2fqd, [dostęp: 19.11.2020 r.]. 
14 https://spidersweb.pl/2015/07/lotnisko-chopina-dron-samolot-lufthansa.html, [dostęp: 19.11.20 
20 r.]. 
15 https://cbz.gov.pl, [dostęp: 19.11.2020 r.]. 
16 Opinion no 01/2015, European Commission policy initiative on aviation safety and a possible 
revision of Regulation (EC) No 216/2008 https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Opini 
on%20No%2001-2015.pdf, dostęp 30 lipca 2020. 
17Opinion No 01/2018, Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned 
aircraft systems 
in the ‘open’ and ‘specific’ categories, https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Opinion 
%20No%2001-2018.pdf, dostęp 30 lipca 2020. 
18Szerzej: Śliwoska Aleksandra, Opinia EASA dotycząca bezzałogowych statków powietrznych – 
próba ujednolicenia przepisów unijnych, Elżbieta Dynia, Pączek Marcin (red.) Prawo lotnicze i 
kosmiczne oraz technologie – nowe wyzwania, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 2019, s. 85-103. 

https://spidersweb.pl/2015/07/lotnisko-chopina-dron-samolot-lufthansa.html,
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Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r.19 
oraz Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 
r20. 

 
4. Bezzałogowe statki powietrzne w polskim prawie  
Zgodnie z art.126 ustawy Prawo lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej 

mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV), które 
muszą być wyposażone w takie same urządzenia umożliwiające lot, nawigację i 
łączność jak załogowy statek powietrzny wykonujący lot z widocznością (VFR) 
lub według wskazań przyrządów (IFR) w określonej klasie przestrzeni 
powietrznej. Odstępstwa mające zastosowanie w tym zakresie dla załogowych 
statków powietrznych stosuje się jednakowo do bezzałogowych statków 
powietrznych (UAV). Ponadto należy zaznaczyć, iż Minister właściwy do spraw 
transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej są uprawnieni do 
określenia w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i warunki 
wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni 
powietrznej oraz procedury współpracy operatorów tych statków z instytucjami 
zapewniającymi służby ruchu lotniczego, uwzględniając zasady bezpiecznego 
korzystania z przestrzeni powietrznej. Nie ulega wątpliwości, iż na podstawie art 
126 a ustawy Prawo lotnicze bezzałogowy statek powietrzny, w tym model 
latający, może zostać zniszczony, unieruchomiony albo nad jego lotem może 
zostać przejęta kontrola. Ustawodawca do takich sytuacji zaklasyfikował: 

1)przebieg lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrznego: 
a) zagraża życiu lub zdrowiu osoby, 
b) stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów, 
c) zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej 

uczestników, 
d) stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku 

terrorystycznego; 
2)bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej w 

części, w której wprowadzono ograniczenia lotów albo znajdującej się nad 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest 
zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości. 

Należy podkreślić fakt, iż ustawa określa ściśle określony katalog osób, które 
mogą dokonać zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku 
powietrznego albo przejęcia kontroli nad jego lotem (w zależności od danej 
podgrupy uprawnieni mogą być, np. uprawnieni funkcjonariusze Policji, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej i Służby 
Więziennej, strażnicy Straży Marszałkowskiej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej 
i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownicy specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych). 

 

 
19 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie 
bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów 
powietrznych z państw trzecich C/2019/1821, Dz.U. L 152 z 11.6.2019, str. 1—40. 
20  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie 
przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych 
C/2019/3824, Dz.U. L 152 z 11.6.2019, str. 45—71. 
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5. Zasady odpowiedzialności w polskim porządku prawnym 
Pierwszą z zasad odpowiedzialności w porządku prawnym jest zasada winy. 

Według M. Sośniaka winą jest ujemna, negatywna ocena zachowania się 
sprawcy szkody, umożliwiająca postawienie mu zarzutu z powodu jego 
bezprawnego zachowania się. W przypadku zasady winy możemy mówić o 
wzorcu należytej staranności, czyli o tym jak powinien zachowywać się pomiot 
prawa. Jeżeli stwierdzimy, że zachowanie konkretnego podmiotu w konkretnej 
sytuacji odbiega od wzorca możemy uznać, że albo doszło do wystąpienia winy 
umyślnej – lekceważenie wzorca albo do niedbalstwa. Należy także stwierdzić, 
że odpowiedzialność konkretnego podmiotu zaczyna się od niedbalstwa, chyba 
że odpowiedzialność ta zostanie złagodzona. Ponadto konieczne jest 
rozróżnienie tego, iż wzorce należytej staranności są odmienne w zależności, czy 
mamy do czynienia z profesjonalistą, czy amatorem. Tym samym obszar 
odchyleń od przyjętego wzorca należytej staranności jest obszarem winy. W 
doktrynie istnieją też dwa stanowiska odnoszące się do przesłanek winy. 
Pierwsze z nich określa, że bezprawność i poczytalność są przesłankami 
wstępnymi winy. Z kolei w drugim podkreślono, że na winę składa się zarówno 
element obiektywny, jak i subiektywny.  

Drugą zasadą odpowiedzialności jest zasada ryzyka21. Zgodnie z nią podmiot 
będzie ponosił odpowiedzialność bez względu na winę lub w przypadku braku 
winy. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo wprawiane za pomocą siły przyrody 
w ruch powinien liczyć się z tym, iż jako profesjonalista ponosi zawodowe ryzyko 
w szczególności, gdy jego przedsiębiorstwo używa mechanicznych środków 
komunikacji takich jak: samolot. Tym samym przedsiębiorca powinien liczyć się 
z niebezpieczeństwem wynikającym z wykonywania transportu osób 
mechanicznym środkiem komunikacji. W przypadku, gdy zostanie wyrządzona 
szkoda w skutek ruchu mechanicznego środa komunikacji odpowiedzialność 
ponosi samoistny posiadacz tego środka na zasadzie ryzyka. W ten sposób 
podmiot może ponosić odpowiedzialność bez względu na to, czy ponosił winę, 
czy winę za szkodę ponoszą jego pracownicy, a nie on sam. Jednakże można 
się uwolnić od odpowiedzialności tylko wtedy, gdy wykaże się, iż wina leży 
wyłącznie po stronie poszkodowanego podróżującego lub osoby trzeciej, za 
której działanie lub zaniechanie nie odpowiada posiadacz samoistny. Drugą 
przesłanką egzomeracyjną jest siła wyższa. Oprócz wyżej wymienionych zasad 
istnieje też zasada słuszności, która jest stosowana rzadko. Jest stosowana w 
przypadku, gdy mimo braku winy po stronie sprawcy, poszkodowanemu należy 
się odszkodowanie ze względu na jego np. stan majątkowy, czy zdrowotny. 
 

6. Zasady odpowiedzialności operatorów drona 
Mimo braku legalnej definicji bezzałogowego statku powietrznego, nie ulega 

wątpliwości, iż za szkody oraz bezprawne działania związane z lotem drona 
odpowiedzialny jest operator, czyli osoba, która używa i kieruje dronem. Tym 
samym operator ponosi zarówno odpowiedzialność cywilną, jak i karną. W art. 
206 ustawy Prawo lotnicze zostało podkreślone to, iż odpowiedzialność za 
szkody spowodowane ruchem statków powietrznych podlega przepisom prawa 
cywilnego o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy posługiwaniu się 
mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił przyrody, z 

 
21  Zob. M. Stec, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody w przesyłce – geneza, 
charakter prawny, granice, Rozprawy habilitacyjne nr 250, s. 16-24, Zob. W. Górski, Z. 
Dominiczak, Problematyka prawna przewozu osób, Szczecin 1987, s. 106-107. 
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zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 207 odpowiedzialność osoby eksploatującej 
statek powietrzny. Jednakże odpowiedzialność nie powstanie, jeżeli szkoda 
wynikła z samego faktu przelotu statku powietrznego odbywającego się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Z kolei w art. 207 ustawy Prawo lotnicze pojawia 
się termin „osoby eksploatującej statek powietrzny”. Osoba ta w przypadku 
zaistnienia szkody poniesie odpowiedzialność za ruch bezzałogowego statku. 
Ponadto ustawodawca jako osobę eksploatującą statek powietrzny 
zakwalifikował osobę, która używała w czasie spowodowania szkody, czy 
przekazała prawo używania statku powietrznego innej osobie, jeżeli zachowała 
prawo decydowania w sprawach wykonywania lotu. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy wskazać, iż 
odpowiedzialność operatorów dronów jest taka jak odpowiedzialność osób 
prowadzących pojazdy mechaniczne (art. 435 i 436 kodeksu cywilnego). Jest to 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Analizując treść powyższych przepisów 
trzeba stwierdzić, iż osoba sterująca dronem odpowiada za wszystkie 
szkody wyrządzone na osobach lub mieniu. Jednakże można uwolnić się od 
odpowiedzialności w następujących sytuacjach: szkoda nastąpiła wskutek siły 
wyższej oraz szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub innej 
osoby, za którą nie ponosimy odpowiedzialności.  

Na tym etapie należy podkreślić, iż sytuacji, gdy jakakolwiek osoba dozna 
uszczerbku majątkowego lub osobistego może dochodzić swoich praw od 
podmiotu, który naruszył jej dobra osobiste. Powstanie odpowiedzialności 
odszkodowawczej jest uzależnione od wystąpienia trzech przesłanek: 

• zdarzenie, z którym ustawa, umowa wiąże odpowiedzialność; 

• wystąpienie szkody; 
W znaczeniu wąskim szkoda to uszczerbek majątkowy (różnica między 

stanem przed powstaniem szkody,  a stanem obecnym). Z kolei w znaczeniu 
szerszym, pojęcie szkody obejmuje szkodę majątkową oraz niemajątkową, czyli 
uszczerbek każdego dobra chronionego przez prawo, w tym także dobra 
osobiste (krzywda)22. 

• adekwatny związek przyczynowy między zdarzeniem prawnym, a 
szkodą23.  

Nie można nie zauważyć, iż w sytuacji naruszenia przez bezzałogowy statek 
powietrzny przepisów prawa można ponosić odpowiedzialność zarówno cywilną, 
jak i karną. Tym samym możemy wyróżnić dwie grupy, do których 
zakwalifikujemy przepisy prawne, na podstawie których można dochodzić swoich 
roszczeń przed sądami. Pierwszą grupę stanowią przepisy, których naruszenie 
będzie powodować odpowiedzialność cywilną: odpowiedzialność za 
wyrządzenie szkody spowodowanej lotem drona (art. 435 i 436 Kodeksu 
cywilnego), odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych (art. 23 i 24 
Kodeksu cywilnego), odpowiedzialność za bezprawne rozpowszechnianie 
wizerunku (art. 81 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych). Do drugiej 
grupy możemy zakwalifikować przepisy, które będą stanowiły źródło 
odpowiedzialności karnej: odpowiedzialność za naruszenie przepisów 
dotyczących ruchu lotniczego (art. 211 i 212 ustawy Prawo lotnicze), 
odpowiedzialność za spowodowanie katastrofy lub sprowadzenie 

 
22Zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2010, s.  90-97; 
Zob. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska – Bocian, Zobowiązania – zarys 
wykładu, Warszawa 2009, s. 84-99. 
23Op. cit. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania…, s.  86-90. 
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niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym (art. 173 i 174 Kodeksu 
karnego), odpowiedzialność za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (art. 156 i 
157 Kodeksu karnego), odpowiedzialność za uporczywe nękanie (art. 190a 
Kodeksu karnego) oraz odpowiedzialność za naruszenie miru domowego (art. 
193 Kodeksu karnego). 

 
7. Podsumowanie 
Bezzałogowe statki powietrzne to statki powietrzne, które wykonują lot bez 

pilota na pokładzie i są zdalnie sterowane. Nie ulega wątpliwości, iż mogą 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, ale także dla ludzi 
oraz ich mienia. Obecnie dochodzi do coraz większej ilości incydentów z 
udziałem dronów, dlatego też ważne jest propagowanie wiedzy w tym zakresie. 
Urząd Lotnictwa Cywilnego przeprowadza kampanie informacyjne, dotyczące 
wykonywania bezpiecznych lotów dronem. Należy zaznaczyć też fakt, iż operator 
drona może ponosić zarówno odpowiedzialność cywilną, jak i karną. Ponadto na 
poziomie europejskim EASA reguluje kwestie dotyczące obszarów 
bezzałogowych statków powietrznych. Również na poziomie krajowym zostały 
stworzone przepisy, które odnoszą się do dronów, np. Art. 126, 126 a, 206, 207 
ustawy Prawo lotnicze. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, iż rozwój 
technologiczny może spowodować potrzebę stworzenia nowych regulacji 
bezzałogowych statków powietrznych, aby bezpieczeństwo zarówno operacji 
lotniczych, jak i obywateli oraz ich mienia było na wysokim poziomie.  
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BEZPIECZEŃSTWO KOMERCYJNYCH PRZEWOZÓW 
LOTNICZYCH W JEDNOOSOBOWYM SKŁADZIE ZAŁOGI 

LOTNICZEJ 
SAFETY OF COMMERCIAL AIR TRANSPORT IN SINGLE PILOT 

FLIGHT CREW 

Tomasz BALCERZAK 
 
SUMMARY 
Commercial aviation is the safest mode of transport in the world. Safety statistics improve year 
by year in a situation where there is a continuous increase in passenger traffic. The increase in 
air transport relates to the situation before the COVD-19 coronavirus pandemic in the world, i.e. 
until the end of 2019. 
Air crews play an unquestionable role in the safety system of flight operations. Their appropriate 
qualifications and experience show that despite the increasingly crowded skies, the increase in 
the level of complexity of cruises, activity practically 24 hours a day, in all weather conditions, air 
operations are carried out safely. 
At the same time, along with the increase in aviation technology, there is a tendency to reduce 
the number of flight crew members necessary to ensure a minimum crew composition for a single 
flight. Recently, the possibilities of single-pilot and unmanned flights have been increasingly 
analyzed. 
KEYWORDS: air transport, single crew, unmanned aerial vehicles. 
 
STRESZCZENIE  
Lotnictwo komercyjne jest najbezpieczniejszym środkiem transportu na świecie. Statystyki 
bezpieczeństwa z roku na rok się poprawiają w sytuacji, kiedy następuje ciągły wzrost ruchu 
pasażerskiego. Wzrost przewozów lotniczych dotyczy sytuacji sprzed pandemii koronawirusa 
COVD-19 na świecie, a więc do końca 2019 roku.  
Niewątpliwą rolę w systemie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych odgrywają załogi 
lotnicze. Ich odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie wskazują, że mimo coraz bardziej 
zatłoczonego nieba, wzrostu poziomu skomplikowania realizacji rejsów, aktywności praktycznie 
24 godziny na dobę, w każdych warunkach atmosferycznych, operacje lotnicze wykonywane są 
bezpiecznie. 
Jednocześnie, wraz ze wzrostem również technologii lotniczej, obserwuje się tendencje do 
redukcji liczby członków załogi lotniczej niezbędnej do zapewnienia minimalnego składu załogi 
realizującej pojedynczy rejs. W ostatnim czasie coraz dogłębniej analizuje się możliwości 
wykonywania lotów w załogach z jednym pilotem oraz w załogach bezpilotowych. 
SŁOWA KLUCZOWE: transport lotniczy, załoga jednoosobowa, bezpilotowe statki powietrzne. 

 
Stanowisko promujące operacje lotnicze z jednym pilotem argumentowane 

jest tym, że zmniejszenie liczebności załogi doprowadzi m.in. do oszczędności 
kosztów.  

Historycznie samolot typu Airbus A320 był pierwszym samolotem z dwoma 
pilotami w kokpicie zamiast trzech. Dziś firmy produkujące samoloty takie jak 
Boeing i Airbus mówią o możliwości zmniejszenia liczebności załogi do jednej 
osoby. Natomiast szwajcarski bank UBS oszacował, że linie lotnicze mogłyby 
zaoszczędzić ok. 35 mld dolarów rocznie dzięki autonomicznym-bezpilotowym 
samolotom. 

Istnieją, jednakże również opinie oraz badania prowadzone m.in. przez 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) oraz Federal Aviation 
Administration (FAA), pokazujące, że zagrożenia bezpieczeństwa i wyzwania 
związane z operacjami z jednym pilotem, nie mówiąc już o bezpilotowych rejsach, 
przewyższają potencjalne korzyści. 

Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica 



56 

 

Nie mniej jednak, jak już zostało wspomniane, większość producentów 
samolotów oraz systemów awionicznych pracuje i rozwija technologie 
wspierające implementację operacji lotniczych bazujących na jednoosobowym, 
bądź też bezpilotowym składzie załogi lotniczej. Embraer przekazał informację, 
że producent przewiduje osiągnąć technologiczne możliwości operacji lotniczych 
w składzie z jednym pilotem już w przeciągu 2020-2025 roku. Boeing oraz Airbus 
oraz inni producenci samolotów przeprowadzają również analizy w zakresie 
wykonywania długodystansowych operacji lotniczych na odcinkach przelotowych 
z wykorzystaniem tylko jednego pilota. NASA jednocześnie wyraża również 
przekonanie, że operacje lotnicze realizowane przez jednego pilota są tylko 
początkiem zmian, ponieważ docelowo wszystkie operacje lotnicze będą 
wykonywane przez samoloty bezpilotowe. 

Rozwój technologii bezpilotowych ma wpływ na ekonomiczne oraz 
operacyjne aspekty implementacji kolejnych generacji komercyjnych samolotów. 
W samolotach jednopilotowych należy zwrócić większą uwagę na automatyzację 
oraz autonomiczność 1  procesów realizowanych w czasie lotu samolotu, 
mających na celu redukcję zaangażowania pilota, szczególnie w czasie 
najbardziej wymagających faz lotu samolotu oraz umożliwiać przejęcie kontroli 
nad statkiem powietrznym w sytuacji, gdyby pilot nie był w stanie prowadzić 
bezpiecznie samolot. Do realizacji takiej funkcjonalności wymagana jest 
odpowiednia alokacja pracy pomiędzy maszyną a człowiekiem, zapewniająca 
zachowanie bezpieczeństwa lotu. Samoloty jednopilotowe będą katalizatorem w 
rozwoju nowej technologii, gdzie centralną jednostką będzie człowiek oraz 
współdziałająca z nim maszyna. Czynnik ludzki, tak samo jak obecnie,2 będzie 
kluczowym elementem wspomnianego systemu i będzie on odgrywał 
zwierzchnią rolę nad „hardwerem” (urządzeniem, maszyną) oraz „softwarem” 
(oprogramowaniem). 

Trend w projektowaniu kabiny załogi w ciągu ostatniego półwiecza polegał 
na postępującej redukcji członków załogi. Obecnie w kabinie załogi w 
komercyjnych przewozach pasażerskich jest dwóch pilotów, ale zaledwie 50 lat 
temu na pokładzie samolotu pasażerskiego było pięć osób. Obecnie tylko dwóch 
pilotów, ze znacznie zwiększonym poziomem wsparcia ze strony technologii 
samolotu, wykonuje to samo zadanie. Obecnie, zgodnie z przepisami, w 
komercyjnym przewozie, wymaganych jest przynajmniej dwóch pilotów. Niemniej 
jednak, w niektórych krajach, trwają prace oraz analizy również formalne, w celu 
umożliwienia redukcji załogi lotniczej w przewozach komercyjnych. W 2018 r. 
amerykańskie władze lotnicze FAA przed Kongresem Stanów Zjednoczonych 
zaprezentowały, przegląd swoich badań oraz działań rozwojowych 

 
1 Automatyczne oraz autonomiczne systemy:  
Systemy automatyczne są deterministyczne. Automatyzacja odnosi się do szeregu powiązanych 
funkcji wykonywanych automatycznie. Zakłada się, że pilot inicjuje zautomatyzowaną sekwencję 
działań i musi ponownie przejąć kontrolę na końcu automatycznej sekwencji zadań. Te same 
dane wejściowe zawsze dają te same wyniki. 
Systemy autonomiczne są niedeterministyczne. Sprzęt jest zdolny do wykonywania określonych 
operacji w ramach określonych parametrów bez udziału człowieka lub wskazówek. W 
przeciwieństwie do systemów zautomatyzowanych systemy autonomiczne mają zestaw 
adaptacyjnych, opartych na sztucznej inteligencji możliwości, które umożliwiają odpowiedzi w 
określonych granicach, które nie zostały wstępnie zaprogramowane lub przewidywane w 
projekcie. W rezultacie te same dane wejściowe nie zawsze dają takie same wyniki. 
2 Obecnie szacuje się, że 80% wypadków lotniczych bierze swój początek w tzw. „czynniku 
ludzkim”, a więc bezpośrednią przyczyną jest błąd lub niedopatrzenie człowieka. 
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wspierających wykonywanie lotów towarowych-„cargo” z załogą jednoosobową 
wspomaganą zdalnym pilotowaniem i pilotowaniem komputerowym. Taka 
zmiana w przepisach otworzyłaby drogę do wprowadzenia pasażerskich 
samolotów z jednym pilotem, z tym, że początkowo w operacjach cargo. 

Największą przeszkodą w rozwoju samolotu komunikacyjnego z jednym 
pilotem nie jest sama technologia, ale właściwe jej zastosowanie oraz rozwój 
niezbędnej automatyzacji i interfejsów użytkownika. Głównym problemem są 
wymagania związane z czynnikiem ludzkim, ponieważ wszystko musi być 
zaprojektowane dla jednego operatora-pilota. Można by zatem pokusić się o 
nieco prowokującą analizę i zamiast po prostu zadać pytanie „czy możemy 
zaprojektować i obsługiwać statek powietrzny, korzystając tylko z jednego pilota”, 
zadać również powiązane, ale nieco inne pytanie: „po co nam właściwie dwóch 
pilotów”? Usunięcie drugiego pilota niekoniecznie oznacza zastąpienie jego 
funkcji (przydział funkcji przez zastąpienie). Mogą istnieć inne sposoby 
wykonywania tej pracy. Istotne jest, aby nie wpaść w pułapkę tzw. 
„mechanicznego konia-robota”. Jeśli chcemy podróżować szybciej i / lub 
przewozić większy ładunek, wykonanie „mechanicznego konia-robota” nie jest 
najlepszym sposobem na osiągnięcie tych celów. Wymagane jest inne podejście 
do rozwiązania problemu, na przykład zaprojektowanie i zbudowanie zupełnie 
nowego pojazdu np. latającego samochodu. Aby uniknąć tej pułapki, konieczna 
jest fundamentalna ponowna analiza tego, jakie są potrzeby rynku-pasażerów i 
możliwości technologii, ponieważ zbudowanie samolotu z jedną załogą 
kokpitową to tylko połowa wyzwania, druga połowa dotyczy obsługi tego 
samolotu i przemieszczania się go w przestrzeni powietrznej i realizacji 
przewozów towarowych-cargo oraz pasażerskich. Wiąże się to z kolejnymi 
problemami niezwiązanymi z technologią samego samolotu, które również będą 
musiały zostać uwzględnione w projekcie takiego samolotu. 

 
Czynniki napędzające rozwój samolotów komercyjnych z jednym piloten 
Pierwotnie głównym motorem napędowym operacji z jednym pilotem były 

kwestie finansowe, ale do czasu wybuchu pandemii koronawirusa-COVID19, 
główną rolę odgrywały również kwestie związane z potencjalnym niedoborem 
pilotów komercyjnych w najbliższej przyszłości. 

Branża transportu lotniczego cały czas zmaga się z utrzymaniem 
rentowności, z ciągłymi spadkami cen i nieprzewidywalnymi, zmiennymi kosztami 
paliwa. Raport IATA (International Air Transport Association-Międzynarodowego 
Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych) za drugą połowę 2016 r. pokazuje, że 
średnia opłata za bilet powrotny w 2017 r. (przed dopłatami i podatkami) wyniosła 
351 USD, w porównaniu z 407 USD w 2015 r., i była w rzeczywistości o 68% 
niższa niż w 1995 r. Biorąc pod uwagę średnie globalne dane, zyski linii 
lotniczych po opodatkowaniu spadły z 9,89 USD (na pasażera) w 2015 r. do 
7,546 USD. Koszty personelu linii lotniczych wahają się od około 11% kosztów 
operacyjnych do prawie 25%, w zależności od modelu biznesowego linii lotniczej, 
typu statku powietrznego, długości sektora i zakresu działań zlecanych na 
zewnątrz. Sama załoga może stanowić zatem średnio do 13% kosztów 
operacyjnych (z wyłączeniem paliwa i kosztów obsługi technicznej). 
Zmniejszenie o połowę liczby pilotów może potencjalnie przynieść znaczne 
oszczędności kosztów, zwłaszcza w przypadku mniejszych samolotów 
regionalnych obsługujących krótsze trasy, które mogą nie być opłacalne 
ekonomicznie w przypadku samolotów o większej liczbie miejsc. Bezpośrednie 
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koszty operacyjne przypisywane załodze w kabinie rosną wraz ze zmniejszaniem 
się rozmiaru samolotu. Szacuje się, że w przypadku samolotu pasażerskiego z 
dwoma pilotami i trzema członkami personelu pokładowego, załoga kokpitowa-
piloci stanowią 67% kosztów załogi. Odsetek ten wzrasta do około 76% w 
samolocie z mniej niż 100 miejscami, który wymaga tylko dwóch członków 
personelu pokładowego. 

W raporcie Global Market Forecast (GMF) 2018-2037 Airbus przewidywał, 
według prognoz sprzed koronawirusa, że światowa flota pasażerska wzrośnie 
ponad dwukrotnie do 48 000 w ciągu 20 lat, przy wzroście ruchu o 4,4% rocznie, 
wymagając 37 390 nowych samolotów pasażerskich i towarowych. Z tych 
nowych samolotów 76% będzie tym, co Airbus określa jako „mały” segment rynku, 
z pojemnością do 230 miejsc i zasięgiem do 3000 mil morskich. 

Szacunki Boeinga, według podobnego raportu przygotowywanego przez 
tego producenta, były wyższe - jego prognoza rynku komercyjnego na lata 2019–
2038 przewidywała, że do 2038 r. całkowita globalna flota będzie liczyła 50 660 
samolotów, napędzana wzrostem ruchu pasażerskiego o 4,6%. Z nowych dostaw 
samolotów wspierających ten wzrost, ponad 78% to odrzutowce 
wąskokadłubowe oraz samoloty regionalne. 

 
Wyzwania dla jednopilotowych samolotów 
Wyzwania dla tego typu samolotów są zasadniczo takie same, jak dla 

każdego samolotu przewożącego pasażerów. Musi być on co najmniej tak samo 
bezpieczny, jak równoważny istniejący samolot z załogą wieloosobową, ale z 
perspektywy pilota musi być również bardziej odporny na błędy. Nie może 
nakładać na swojego jednego pilota większego obciążenia pracą niż ta w 
równoważnym samolocie z załogą wieloosobową. Musi zachować ten sam 
poziom komunikacji i wspierania świadomości pilota w kwestiach takich jak: 
zobrazowanie przestrzeni powietrznej, taktyczne i strategiczne planowanie lotu, 
systemy i monitorowanie pracy statku powietrznego, świadomości otoczenia lotu 
oraz samolotu. Pilot musi być zdolny do działania we wszystkich kategoriach 
przestrzeni powietrznej i na wszystkich lotniskach bez konieczności specjalnej 
pomocy ze strony kontroli ruchu lotniczego (ATC-Air Traffic Control). Wiele 
aspektów aktualnej relacji operacyjnej ATC-pilot-statek powietrzny, opiera się na 
dwuosobowym kokpicie załogi lotniczej. Samoloty certyfikowane i uprawnione do 
lotu z jednym pilotem często wymagają specjalnej dodatkowej funkcjonalności, 
aby uniknąć przeciążenia członka załogi np. komunikacją samolot-ATC. Projekty 
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takie jak SESAR 3 , NEXTGEN 4  i podobne inicjatywy, które będą wspierać 
zwiększoną łączność, mogą w przyszłości w tym zakresie pomóc w operacjach z 

 
3 SESAR (Single European Sky ATM Research) jest technologicznym filarem inicjatywy Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky, SES). To publiczno-prywatny 
program łączący obszar badań i rozwoju z procesem wdrożeniowym. Celem Programu SESAR 
jest opracowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, zdolnego do 
zapewnienia bezpieczeństwa transportu lotniczego i jego efektywności w całej Europie w długim 
horyzoncie czasowym. 
Kluczowym narzędziem realizacji Programu SESAR jest Centralny Plan ATM (ATM Master Plan), 
dokument wyznaczający etapy wdrażania i określający ramy współpracy między uczestnikami 
sektora lotniczego i żeglugi powietrznej dla terminowej, skoordynowanej i zsynchronizowanej 
realizacji nowych funkcji ATM. 
Realizację Centralnego Planu ATM wspiera Program Wdrożenia (Deployment Programme), który 
stanowi projektowe zobrazowanie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 716/2014 z 
dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia wspólnego projektu pilotażowego 
wspierającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Dokument 
ten systematyzuje działania w ramach projektów wdrożeniowych, ze wskazaniem powiązanych 
zagrożeń i działań łagodzących, zakresu geograficznego, ram czasowych i zainteresowanych 
stron zaangażowanych w działalność operacyjną, które są odpowiedzialne za prowadzenie 
projektów wdrożeniowych. Program wskazuje projekty, które muszą zostać zrealizowane przez 
podmioty zaangażowane w działalność operacyjną (ANSPs, linie lotnicze, porty lotnicze, wojsko, 
dostawcy usług meteorologicznych), by w pełni zrealizować technologiczne założenia SES 
4 Ruch lotniczy – zarówno "duże lotnictwo" (przewozy pasażerskie, towarowe, itp.), jak i "general 
aviation" nieustannie rośnie. Przestrzeń powietrzna jest "nasycona", co może prowadzić do wielu 
niebezpiecznych sytuacji grożących wręcz zderzeniem w powietrzu. Ponadto zarządzanie 
"tradycyjną" przestrzenią powietrzną wymaga sieci radiolokacyjnej z radarami pierwotnymi (ang. 
PSR) i wtórnymi (ang. SSR). Radary te są stosowane do wykrywania, śledzenia i identyfikacji 
samolotów lecących w korytarzach lotniczych, czyli specjalnie zdefiniowanych trasach. 
Powyższe czynniki spowodowały, że amerykański nadzór lotniczy (FAA) opracował koncepcję 
ruchu lotniczego pod nazwą "Next Generation Air Transportation System" (zwany skrótowo 
NextGen). Plan zakłada stopniowe wprowadzenie nowej organizacji ruchu lotniczego etapami w 
latach 2012 – 2025 i zastąpienie istniejących korytarzy lotniczych indywidualnymi optymalnymi 
trasami lotu każdego samolotu. Obrazowo mówiąc, zamiast systemu autostrad, powstanie coś w 
rodzaju siatki, której węzłami będą statki powietrzne, lecące optymalną (co często znaczy 
najkrótszą) trasą. Spowoduje to oprócz podanej powyżej poprawy bezpieczeństwa znaczne 
oszczędności (szacowane na 22 mld dolarów rocznie) na skutek mniejszego zużycia paliwa oraz 
mniejsze natężenie hałasu, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza spalinami, itp. 
System NextGen składa się z czterech składników: 
1. Systemu automatycznego nadzoru i powiadamiania o położeniu statku powietrznego (ADS-B). 
System ten wykorzystuje system nawigacji satelitarnej GPS dla zapewniania bardzo dokładnych 
informacji o położeniu statku powietrznego załogom i kontrolerom ruchu lotniczego. 2. 
Automatycznego systemu przesyłania danych nowej generacji. Zastąpi on w znacznej mierze 
komunikację głosową pomiędzy załogami, a kontrolą ruchu lotniczego, co odciąży tę ostatnią 
pozwalając na nadzór nad większą liczbą statków powietrznych. 3. Sieci automatycznych 
informacji pogodowych, co przyczyni się do znacznego zmniejszenia opóźnień spowodowanych 
zjawiskami atmosferycznymi (np. burzami na trasie lotu) 4. Systemu komunikacji głosowej nowej 
generacji. 
ADS-B to system podający położenie „własnego” statku powietrznego innym statkom 
powietrznym oraz kontroli ruchu lotniczego (ADS-B out), a także odbierający sygnały od innych 
uczestników ruchu lotniczego (ADS-B in). Urządzeniem przekazującym dane jest transponder 
pracujący w trybie Mode-S. Transmitowana co 1 – 2 s w zakresie częstotliwości 1030 – 1090 
MHz informacja zawiera położenie statku powietrznego (współrzędne geograficzne), wysokość 
lotu, jego prędkość i kierunek, a także dane identyfikacyjne statku powietrznego. Dodatkową 
korzyścią tak przesyłanych informacji jest ich uniezależnienie od zakłóceń sygnału i związanej z 
tym dokładności określenia położenia samolotu spowodowanych ukształtowaniem terenu, czy też 
odległością pomiędzy radarem, a statkiem powietrznym. System uzupełnia wskaźnik sytuacji w 
powietrzu (ruchu lotniczego), na którym zobrazowane są inne statki powietrzne w pobliżu 
własnego samolotu czy śmigłowca. 



60 

 

jednym pilotem poprzez wykorzystanie nie głosowej komunikacji ATC. Z 
perspektywy linii lotniczych jej całkowite koszty operacyjne muszą ostatecznie 
być niższe niż w przypadku samolotu z załogą wieloosobową. Obejmuje to zakup, 
szkolenie, obsługę techniczną oraz wsparcie operacyjne. Koszty początkowe 
podczas wprowadzania technologii mogą wzrosnąć, ale aby propozycja była 
opłacalna, należy je ostatecznie zmniejszyć. Nie chodzi tylko o technologię 
potrzebną do budowy samolotu, ale również o jego obsługę. 

Jednak największe wyzwanie może nie mieć nic wspólnego z pilotowaniem 
samolotu lub bezpieczeństwem jego technologii. Odnosząc się do bezpilotowych 
komercyjnych lotów samolotów John Hansman, profesor aeronautyki i 
astronautyki z Massachusetts Institute of Technology, powiedział: „Problemem 
nigdy nie było: „czy można zautomatyzować samolot i latać nim 
autonomicznie? ”problem brzmi: „czy mógłbyś umieścić płacących za bilety 
klientów z tyłu tego samolotu?”, innymi słowy, czy uda nam się sprzedać bilety 
pasażerom, którzy będą mieli świadomość, że będą lecieć samolotem 
bezpilotowym? To samo podstawowe pytanie dotyczy samolotów z jedną załogą: 
czy ludzie będą płacić za latanie takim samolotem? Ostatnie badania opinii 
pasażerów przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych przyniosły większość 
odpowiedzi brzmiących: „może…”. Młodsi pasażerowie zwykle bardziej 
akceptują tę technologię. 

 
Podejście do rozwoju technologii 
Badane są różne podejścia technologiczne do opracowania samolotu z 

jednym pilotem. Niektóre koncentrują się na rozwoju znacznie zwiększonych 
poziomów automatyzacji (na przykład inteligentne systemy oparte na wiedzy, 
systemy autonomiczne i automatyzacja adaptacyjna). Inne podejścia przyjmują 
bardziej ostrożne technologicznie podejście do korzystania z dużej ilości 
komputerów pokładowych. Wykorzystują one filozofię projektowania opartą na 
systemach rozproszonych, wykorzystującą wiele istniejących technologii 
wywodzących się z jednomiejscowych samolotów wojskowych i technologii UAS 
(Uninhabited Aviation Systems-Zautomatyzowane Systemy Lotnicze). 

Niewłaściwe byłoby opisywanie tych podejść jako opcji „albo / albo”: istnieje 
wiele wspólnych cech technologii, które mają być opracowane oraz wyzwań 
operacyjnych, przed którymi staną operatorzy linii lotniczych. Jednak warto w ten 
sposób scharakteryzować podejścia do opracowania samolotu z jedną załogą, 
aby zilustrować wyjątkowe zalety i wyzwania, przed którymi stoi każda strategia 
technologiczna. 

 
Wprowadzenie systemu ADS-B odbywa się od roku 2011 w ramach programu CASCADE 
nadzorowanego przez europejską agencję kontroli ruchu lotniczego EUROCONTROL. Ma to 
doprowadzić do jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES – Single European Skies). 
Obecnie coraz więcej państw wprowadza systemy ADSB w bezradarowym środowisku służb 
ruchu lotniczego ADS-B-NRA, czy też kombinację systemu ADS-B z radarami wtórnymi, czy 
systeem transmisji danych WAM (Wide Area Multirateration). Są to np. Niemcy, Portugalia, 
Holandia, Bułgaria, Islandia, Włochy, Szwecja i Wielka Brytania. Praktycznie wszystkie samoloty 
linii lotniczych mają zabudowane wyposażenie ADS-B. 
Do czerwca 2016 r. wszystkie nowe samoloty sprzedawane i rejestrowane w Europie powinny 
być wyposażone w systemy ADS-B, a do 2020 r. wyposażenie to powinno być zabudowane na 
starszych maszynach. 
W lotnictwie -i to nie tylko „dużym”, czyli komunikacyjnym, ale także „general aviation”(lotnictwo 
ogólne-małe), bezwzględnym wymogiem jest bezpieczeństwo operacji lotniczych, tak więc nie do 
przecenienia jest znaczna poprawa świadomości sytuacyjnej, a co za tym idzie zwiększenia 
bezpieczeństwa lotu. 



61 

 

 
Podejście do systemów autonomicznych 
Wczesne podejścia do rozwoju samolotu z jedną załogą opierały się głównie 

na technologii pokładowej. Nacisk położono na adaptacyjną automatyzację i 
pomoce decyzyjne w postaci „inteligentnych współpilotów” lub „asystentów w 
kokpicie”. 

Większość z tych systemów została opracowana na podstawie programów 
wojskowych, w których piloci doświadczali szeregu zagrożeń i byli w okresach 
wyjątkowo dużego obciążenia pracą. Systemy te zazwyczaj monitorowały 
działania pilota, porównując je z danymi dotyczącymi położenia samolotu, stanu 
systemów pokładowych i zewnętrznych czynników środowiskowych. 
Zastosowano algorytmy, aby określić, czy istnieje jakakolwiek różnica między 
stanem oczekiwanym a stanem faktycznym. 

Te wczesne systemy zapewniające wsparcie pilota były prawdopodobnie 
najlepiej scharakteryzowane jako „wysoce zautomatyzowane”, a nie posiadające 
jakikolwiek rzeczywisty stopień inteligencji / autonomii maszyny. Niedawne 
postępy w technologii autonomicznej sprawiają, że podejście to jest bardziej 
opłacalne przy opracowywaniu samolotu z jednym pilotem. 

Automatyzacja obejmuje zestawy zadań, które mogą być rozległe, złożone i 
rozgałęzione, a po uruchomieniu wymagają niewielkiego wkładu. Są to jednak 
dobrze zdefiniowane zadania oparte na regułach z wcześniej określonymi 
odpowiedziami. Systemy automatyczne są deterministyczne. Z drugiej strony 
systemy autonomiczne wykorzystują sztuczną inteligencję (AI-Artificial 
Intelligence) i mają zdolności adaptacyjne, które pozwalają im reagować (w 
określonych granicach) na sytuacje, których nie przewidziano, a zatem nie 
zostały wstępnie zaprogramowane. Mają pewien stopień samorządności i 
samokierowania, który dostosowuje się do kontekstu i się uczy. W 
przeciwieństwie do automatyzacji, system autonomiczny może przewidywać i 
przejawiać pojawiające się zachowania; wykorzystuje sprzężenie zwrotne do 
uczenia się i adaptacji, w wyniku czego może później inaczej reagować na 
identyczne dane wejściowe. Ponieważ takie systemy mogą reagować na 
nieprzewidziane sytuacje (w przeciwieństwie do deterministycznych systemów 
zautomatyzowanych), mogą zmniejszać obciążenie poznawcze, a nawet 
zastępować ludzkich decydentów. Jednak w konsekwencji systemy 
autonomiczne mogą również popełniać błędy w percepcji i ocenie. 

Zmienny (lub pół-) autonomiczny system będzie zmieniał poziomy uprawnień, 
które posiada, zgodnie z określeniem albo przez operatorów (którymi mogą być 
piloci), albo kontekst operacji. Na przykład, system unikania kolizji statku 
powietrznego, w wykrywaniu nieuchronnej kolizji, może mieć delegowane 
uprawnienia do wykonywania manewrów awaryjnych w sytuacjach, gdy człowiek 
jest niezdolny do pracy lub nie jest w stanie zareagować na czas. Takie podejście 
odzwierciedla naturę „skalowalnej autonomii”. Samolot pasażerski z jednym 
pilotem prawdopodobnie będzie takim półautonomicznym systemem. 

 
Podejście do załogowych systemów rozproszonych 
Podejście do projektowania rozproszonego załogi wykorzystuje wiele 

istniejących technologii. Ta filozofia projektowa została przyjęta przez brytyjskie 
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programy „Future Flight Deck”5 i Open Flight Deck6 oraz przez NASA w USA w 
koncepcji komercyjnego samolotu z jednoosobową załogą. Koncepcja ta traktuje 
statek powietrzny z jedną załogą jako część szerszego systemu składającego się 
z kilku elementów, obejmujących sam statek powietrzny (w tym pilota) oraz część 
naziemną, w tym stację wsparcia „drugiego pilota” / „pilota naziemnego” (lub 
„Super Dispatcher” w koncepcji NASA); wsparcie inżynieryjne w czasie 
rzeczywistym oraz wsparcie i ułatwienie nawigacyjne / planowania lotu. W tego 
typu systemach drugiego pilota nie zastępuje automatyka pokładowa ani 
autonomia, są oni przemieszczani. 

Podejście to jest również współmierne do koncepcji wsparcia operacyjnego 
w liniach lotniczych, w których samoloty są obsługiwane przez 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu przez dedykowany personel w centrum operacyjnym. 
Funkcje w tych centrach obejmują: planowanie lotów; monitorowanie w czasie 
rzeczywistym danych i parametrów technicznych samolotów oraz operacyjnych 
lotu; wsparcie dla zmiany planu lotu podczas rejsu oraz koordynacja obsługi 
naziemnej. Duże linie lotnicze często posiadają również ciągłe wsparcie 
inżynierów od producentów samolotów lub producentów silników. Na przykład 
firma Rolls-Royce oraz GE posiadają takie własne dedykowane centrum 

 
5 Opracowanie nowych technologii interfejsów skoncentrowanych na pilotach w celu poprawy 
świadomości sytuacyjnej, podejmowania decyzji i poprawy wykorzystania statków powietrznych 
w niekorzystnych warunkach pogodowych. Głównym celem jest opracowanie nowatorskich 
architektur systemów, które umożliwią bezpieczną i celową eksploatację samolotów 
komercyjnych przy zmniejszonej liczbie załogi. Projekt nowej generacji budowy kokpitów, 
wyposażenia awionicznego opiera się na wymaganiach dotyczących obsługi statków 
powietrznych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej / przestrzeni powietrznej NextGen. 
Konstrukcja kabiny załogi musi wspierać takie koncepcje, jak planowanie lotu 4-D 
(czterowymiarowe) i lądowanie przy zerowej widzialności, co rozszerzy zakres operacyjny i 
zapewni znaczne oszczędności paliwa. Te zaawansowane możliwości poprawią dostępność-
użyteczność statków powietrznych, zapewniając pilotowi pełniejszy obraz sytuacji i wspierając 
jego procesy decyzyjne. 
Przyszły projekt technologii kabiny załogi opracuje nową architekturę kabiny załogi i powiązane 
technologie, w tym wyświetlacze-monitory, sieci danych, grafikę i ogólne przetwarzanie danych 
w celu wdrożenia tych funkcji. W całym projekcie uwzględnienie aspektów czynnika ludzkiego w 
nowych rozwiązaniach technologicznych będzie stanowić podstawę decyzji projektowych, 
umożliwiając ocenę bardziej radykalnych podejść do operacji lotniczych. Wymagania dotyczące 
czynnika ludzkiego będą decydować o konstrukcji nowej kabiny załogi, a nie technologia. Jednym 
z głównych celów projektu będzie również opracowanie nowatorskich architektur systemów 
opartych na zasadach rozproszonego poznania, które pozwolą na bezpieczną i celową 
eksploatację samolotów komercyjnych przy zmniejszonej liczbie załogi w kabinie.  
6  Open Flight Deck to projekt prowadzony przez konsorcjum z udziałem partnerów 
przemysłowych i akademickich, mający na celu stworzenie najbardziej zaawansowanej na 
świecie kabiny załogi. 
Samoloty są używane od dziesięcioleci, ale istnieje ogromna bariera dla przyjęcia nowej 
technologii pokładowej ze względu na wysokie koszty zmian i certyfikacji. Projekt ten ma na celu 
zabezpieczenie kabiny załogi w przyszłości poprzez stworzenie platformy o otwartej architekturze 
w celu ciągłego dostarczania najnowszych osiągnięć w dziedzinie obliczeń, sieci, usług w 
chmurze, sztucznej inteligencji i automatyzacji - umożliwiając producentom samolotów 
budowanie i dostosowywanie własnej kabiny. Projekt ten wykorzysta mocne strony pięciu 
partnerów, aby zapewnić technologie, które będą możliwe do wykorzystania na wszystkich typach 
platform lotniczych. 
Partnerzy przemysłowi w zespole to GE Aviation, BAE Systems i Rolls-Royce. Partnerzy 
akademiccy - Coventry University i University of Southampton. Projekt jest współfinansowany 
przez brytyjski program badań i technologii kosmicznych; partnerstwo między Departamentem 
Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS), brytyjskim Instytutem Technologii Lotniczych 
(ATI) i Innovate UK. 
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operacyjne, z którego mogą zdalnie, w sposób ciągły monitorować samoloty oraz 
ich najnowszej generacji silniki i zapewniać pilotom wsparcie w czasie 
rzeczywistym oraz koordynować obsługę techniczną i naprawy. Pracownicy 
takiego centrum operacyjnego mają znacznie szerszy dostęp do zakresu 
informacji na temat stanu technicznego i osiągów silników niż piloci będący w 
kokpicie i lecący danym samolotem. 

Celem pracy takich centrów operacyjnych jest zapewnienie w pełni 
zintegrowanego, multidyscyplinarnego wsparcia pilotów, odciążenie ich od 
rutynowej pracy administracyjnej i zapewnienie im pomocy podczas operacji o 
dużym obciążeniu, szczególnie w sytuacjach nienormalnych-nadzwyczajnych 
oraz awaryjnych. Zapewnienie szeregu specjalistycznej wiedzy umożliwia 
podejmowanie lepszych decyzji oraz pomaga przewidywać i zarządzać wpływem 
nieplanowanych zdarzeń. W podejściu rozproszonej załogi koncepcja ta została 
rozszerzona, aby objąć rzeczywiste wsparcie pilota, zwłaszcza podczas 
krytycznych faz lotu. 

 
Porównanie podejść alternatywnych 
Filozofia projektowania systemów autonomicznych i podejście do 

rozproszonej załogi oferują różne korzyści i wyzwania dla rozwoju i eksploatacji 
samolotu z jedną załogą. 

Przyjęcie autonomicznego podejścia systemowego, w którym samolot ma 
wiele technologii pokładowych, oznacza, że statek powietrzny jest znacznie 
bardziej samowystarczalny - mniej zależny od wsparcia naziemnego, a tym 
samym istnieją większe możliwości ogólnego zmniejszenia liczby personelu w 
linii lotniczej niezbędnej do obsługi statku powietrznego. 

Koncepcja ta reprezentuje jednak znacznie bardziej złożony problem 
rozwojowy. Samolot musi być łatwy w obsłudze, z dużo uproszczonymi i 
intuicyjnymi interfejsami w kabinie załogi (co przyniesie również korzyści w 
postaci skrócenia czasu szkolenia, obciążenia pracą i możliwością popełnienia 
błędu). Konieczny będzie system monitorowania pilota w celu sprawdzenia stanu 
pilota (nie tylko zdrowia, ale także innych czynników, takich jak stres, obciążenie 
pracą i zmęczenie). Taki samolot będzie wymagał wysokiego poziomu autonomii, 
co prawdopodobnie będzie głównym celem każdego programu rozwojowego. 
Jednak te wyższe poziomy autonomii będą stanowić trudniejsze problemy 
certyfikacyjne. 

Podejście z załogami rozproszonymi stwarza znacznie łatwiejszą 
perspektywę rozwoju, ponieważ wykorzystuje wiele istniejących technologii i 
koncepcji operacyjnych, dzięki czemu będzie szybciej wprowadzane na rynek i 
potencjalnie będzie mniej wyzwań certyfikacyjnych (jednak nie należy ich 
lekceważyć). Kwestie związane z tzw. „czynnikiem ludzkim” są w dużej mierze 
już zaimplementowane, ponieważ wiele koncepcji operacyjnych (takich jak 
bieżące, ciągłe wsparcie operacyjne przez inżynierów producentów płatowców i 
silników samolotów; planowanie lotów w czasie rzeczywistym i wsparcie 
nawigacyjne) jest już obecnie realizowane w centrach operacyjnych linii 
lotniczych. W samolocie jest również większe prawdopodobieństwo korzystania 
z deterministycznych, zautomatyzowanych systemów, więc łatwiej będzie 
wykazać równoważny poziom bezpieczeństwa samolotom z załogą 
wieloosobową, a tym samym przedstawić argument bezpieczeństwa. Procesy 
projektowania, produkcji i obsługi technicznej w tym modelu są już również znane 
i zaimplementowane. 
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Jednak taki samolot byłby znacznie bardziej zależny od wsparcia 
naziemnego i bezpiecznych łączy danych o wysokiej integralności. W tej 
koncepcji załoga jest podzielona na tą w powietrzu w samolocie i tą na ziemi, a 
tym samym istnieją mniejsze możliwości redukcji kosztów operacyjnych. 

Może występować mniejsza elastyczność w działaniu, a taka konfiguracja 
może powodować złożone problemy organizacyjne, szkoleniowe i licencyjne 
(mogą być wymagane nowe kwalifikacje dla personelu obsługującego elementy 
stacji naziemnej systemu). Ostatecznie technologia może zostać szybko 
zastąpiona przez samoloty z jedną załogą, wykorzystujące podejście systemów 
autonomicznych. Niemniej jednak taki rozproszony system może stanowić 
zasadniczy krok naprzód we wprowadzeniu samolotów wykorzystujących 
autonomiczne systemy do wspierania pilota. Wyniki badań wśród pasażerów 
wykazały, że samolot z jednoosobową załogą kokpitową w tej konfiguracji okazał 
się bardziej akceptowalny niż bezpilotowy samolot pasażerski. 

 
Rola czynnika ludzkiego 
Wspólnym wyzwaniem między systemami zautomatyzowanymi i 

autonomicznymi jest potrzeba wyznaczania przez człowieka celów nadrzędnych 
i monitorowania systemu. Błędem jest twierdzenie, że przy systemach 
„bezzałogowych” nie jest wymagane zaangażowanie człowieka. Nowoczesna 
kabina załogi, choć odznacza się wysokim stopniem automatyzacji, nadal 
wymaga dużego stopnia nadzoru i monitoringu ze strony załogi lotniczej, a piloci 
muszą mieć możliwość interwencji, gdy czynniki zewnętrzne wymagają np. zmian 
w pierwotnym planie lotu. To samo dotyczy samolotu z jednym pilotem, 
niezależnie od tego, w jaki sposób technologia zostanie wdrożona. 

Nawet w systemach o mniejszym lub większym stopniu autonomii ważne jest, 
aby zdać sobie sprawę z tego, że rola człowieka jest krytyczna nie tylko pod 
względem nadzorowania systemu, ale także zapewniania kluczowych danych 
wejściowych, które poprawiają wynik działania systemu. Zastrzeżenie polega na 
tym, że automatyzacja i / lub autonomia powinna być budowana wokół tego, w 
czym człowiek może ustępować maszynie (na przykład zadania, które wymagają 
długich okresów czujności, wiążą się ze zmęczeniem i przeciążeniem 
psychicznym), a także w tym, w czym człowiek jest zbędny, ze względu na 
prostotę i powtarzalność operacji (na przykład, taktyczne podejmowanie decyzji). 

Istnieją trzy główne problemy ludzkie-czynnika ludzkiego, którymi należy się 
zająć w przypadku operacji z jednym pilotem, są to: obciążenie pracą, 
zarządzanie systemem i lotem; taktyczne i strategiczne planowanie lotu oraz 
unikanie błędów. 

Konstrukcja kabiny załogi samolotu nie powinna nakładać na pilota 
nadmiernego obciążenia pracą. Z pewnością źle zaprojektowana kabina pilota 
zwiększa obciążenie pilota, jednak dobry projekt ograniczają również wymagania 
dotyczące obciążenia pracą narzucone przez środowisko zewnętrzne (np. ATC i 
pogoda) oraz procedury ruchu lotniczego. W przypadku samolotu z 
jednoosobową załogą wymagana będzie prostota obsługi. Nie tylko zmniejszy to 
obciążenie pracą, ale także zmniejszy możliwość popełnienia błędu (i 
potencjalnie zmniejszy koszty szkolenia). Posiadanie dwóch pilotów umożliwia 
wykonywanie zadań równolegle lub dzielenie bardziej złożonych zadań między 
dwie osoby. Drugi pilot pomaga rozłożyć obciążenie pracą i jest jednym ze 
środków zmniejszania błędów, działając jako mechanizm sprawdzania błędów 
(np. przy wykonywaniu list kontrolnych). Istnieje jednak koszt pracy związany z 
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wykorzystaniem dwóch pilotów, ponadto praca zespołowa wymaga dodatkowego 
obciążenia pracą. Wymóg koordynacji pilotów, współpracy i komunikacji wiąże 
się z obciążeniem pracą. Podwojenie liczby załogi nie zmniejsza o połowę 
obciążenia pracą każdego pilota. Ponadto słaby CRM-Crew Resource 
Management (zarządzanie zasobami załogi) został uznany za czynnik 
powodujący wiele wypadków. W latach 2002-2011 piątym najczęściej 
podawanym czynnikiem powodującym wypadki śmiertelne był „wykorzystanie 
przez załogę automatyki lub narzędzi - wadliwa CRM (kontrola krzyżowa / 
koordynacja)”. Miało to wpływ na 21% wszystkich wypadków śmiertelnych. 
Oznaczałoby to, że zarówno projekt automatyki, jak i jej wykorzystanie można 
ulepszyć. Jednak należy również zauważyć, że prawie niemożliwe jest określenie, 
ile razy jeden z pilotów wychwycił błąd popełniony przez drugiego pilota i 
zapobiegł wypadkowi. 

Świadomość sytuacyjna, czy to związana z systemowym zarządzaniem 
sytuacją lotu, jest produktem dobrego projektu interfejsu. Rozwój komercyjnego 
statku powietrznego z jednym pilotem będzie napędzany przede wszystkim 
wymaganiami dotyczącymi czynnika ludzkiego. W wyniku ponownej analizy 
zadań pilota, która będzie wymagana do określenia wyposażenia kabiny załogi, 
możliwe będzie przyjęcie całkowicie nowego podejścia. Obecnie dostępne są 
nowe technologie (takie jak HUD- Head-Up Display; wyświetlacze 3D; dźwięk 3D; 
technologia poleceń głosowych; dotykowe interfejsy sterujące), które mogą 
wspierać pilota na nowe sposoby, sprawiając, że interakcja z systemami 
samolotu jest znacznie bardziej naturalna. Automatyzacja / autonomia musi być 
rozwijana i rozbudowywana, aby była bardziej przejrzysta w swoim działaniu 
(często charakteryzowana jako lepszy „gracz zespołowy” - a nie „typ silnego i 
cichego”) i aby była bardziej odporna na błędy, sprawdzając pilota w razie 
potrzeby. Kluczem jest tutaj właściwe wykorzystanie potencjalnych korzyści 
płynących z technologii, nie tylko działających indywidualnie, ale w połączeniu z 
działaniem człowieka, przy podejściu, gdzie pilot stanowi centrum decyzyjne. 

 
Organizacyjne oraz operacyjne uwarunkowania 
Oprócz technologicznej, ekonomicznej, regulacyjnej i społecznej akceptacji 

koncepcji jednego pilota w kokpicie jest jeszcze jedna ważna kwestia do 
rozwiązania: aspekty organizacyjne eksploatacji takiego statku powietrznego w 
liniach lotniczych. 

Usunięcie jednego z pilotów ma konsekwencje w wielu obszarach 
organizacyjnych. Przyjmując podejście polegające na integracji człowiek-system, 
taka redystrybucja zadań wiąże się z poważnymi problemami w obszarach takich 
jak siła robocza, dobór personelu i szkolenie. Na przykład kluczowym pytaniem 
dotyczącym siły roboczej jest to, ile osób będzie potrzebnych na ziemi do obsługi 
pilotów w powietrzu (w dowolnej konfiguracji samolotu)? 

Pojawia się szereg problemów związanych z doborem personelu. W 
obecnym systemie piloci początkowo szkolą się i kwalifikują jako współ-piloci. 
Kwalifikują się do selekcji i szkolenia jako kapitan dopiero po uznaniu, że zdobyli 
wystarczające doświadczenie w roli drugiego pilota. Ponieważ rola drugiego 
pilota przestaje istnieć w koncepcji jednego pilota w kokpicie, pojawia się pytanie, 
w jaki sposób samotni piloci zdobędą niezbędne doświadczenie, aby bezpiecznie 
działać jako kapitan i jak byliby szkoleni? Wszyscy piloci musieliby być faktycznie 
kapitanami. Dowódca statku powietrznego jest odpowiedzialny nie tylko za 
latanie statkiem powietrznym, ale także za podejmowanie właściwych decyzji 
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dotyczących bezpieczeństwa operacji, zarządzania załogą i sytuacją pasażerów. 
Powstaje również pytanie, jakie doświadczenie i kwalifikacje byłyby wymagane 
od personelu naziemnego i czy trzeba go rekrutować spoza istniejącej puli 
zasobów linii lotniczych? 

Wpływ nowych systemów pokładowych i koncepcji operacyjnych będzie 
wymagał innego podejścia do szkolenia, zarówno indywidualnego, jak i 
zespołowego. Rozwiązanie rozproszone wymagałoby zaplecza szkoleniowego 
(symulatorów, szkolenia komputerowe, symulacji sal operacyjnych, w tym 
stanowisk wsparcia, itp.) dla personelu naziemnego oraz pilotów, co 
zwiększyłoby złożoność szkolenia. Z perspektywy społecznej i organizacyjnej 
pojawia się pytanie, jaki wpływ będzie miał ten nowy rodzaj operacji na istniejącą 
kulturę organizacyjną linii lotniczych (np. awans i staż pracy)? Może nawet 
zaistnieć potrzeba zmiany wymaganej wiedzy, umiejętności i zdolności z 
tradycyjnego zestawu umiejętności (np. latanie manualne) na taki, który kładzie 
nacisk na przekazanie uprawnień (np. systemy nadzoru i monitorowania). 
Stanowi to znaczące przesunięcie roli z wysoce wyćwiczonych umiejętności do 
rozumowania opartego na wiedzy. 

Operowanie samolotem komercyjnym z jedną załogą kokpitową będzie 
wymagało ponownego podziału zadań między przestrzeń powietrzną i naziemną 
oraz pilota i maszynę. Na przykład będzie wymagane uproszczenie odprawy 
załogi. Piloci nadal będą musieli przejrzeć plan lotu biorąc pod uwagę pogodę i 
dodatkowe komunikaty-powiadomienia dla pilotów (NOTAM7) na trasie oraz na 
lotniskach docelowych / zapasowych, zrobić przedlotowy przegląd techniczny 
(„walkaround”) itp. Jednak zadania, takie jak obliczenia zużycia paliwa, masy i 
wyważenia, krytycznych prędkości itp., mogą zostać przekazane na ziemię lub 
maszynę. Powstaje zatem pytanie, czy pilot chciałby to zrobić? W bieżących 
operacjach zadania te mogą zająć nawet godzinę dla dwuosobowej załogi: 
zmniejszenie o połowę liczby pilotów na pokładzie miałoby niedopuszczalny 
wpływ na postój samolotu (TAT-Turnaround Time-czas pomiędzy lądowaniem z 
poprzedniego i startem do następnego rejsu) i dostępny czas służby pilota. Na 
samolocie piloci przed każdym rejsem muszą wykonywać wspomniany już 
przedlotowy przegląd techniczny („walkaround”), mimo że inżynier obsługi 
technicznej jest zobowiązany do wykonania obsługi technicznej i podpisania 
dziennika technicznego. Jedną z opcji może być przekazanie tego zadania 
właśnie inżynierowi, ale pojawia się pytanie, kto ostatecznie akceptuje stan 
techniczny samolotu do lotu i odpowiedzialność za rejs? Czy pilot z 
jednoosobowego składu załogi kokpitowej bez zrobienia przedlotowego 
przeglądu technicznego („walkaround”), będzie akceptował taki stan i ponosił 
odpowiedzialność za rejs? 

Dlatego należy szukać rozwiązań w każdym aspekcie problemu. Chociaż nie 
są one bezpośrednio związane z projektowaniem samolotu z jednoosobową 
załogą kokpitową, kwestie takie jak te decydują o wykonalności tej koncepcji, 
ponieważ ogólne koszty operacyjne muszą zostać zmniejszone poprzez 
korzystanie z jednego pilota, a nie po prostu redystrybuowane w całej linii 
lotniczej. Takie kwestie operacyjne i organizacyjne należy rozwiązywać w sposób 

 
7 NOTAM (z ang. Notice To AirMen) – wydawana na żądanie zwięzła depesza rozpowszechniana 
za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje ustanowienia, stanie lub 
zmianach urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o utrudnieniach i niebezpieczeństwie, 
których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami 
lotniczymi. 
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bezpieczny, efektywny kosztowo i organizacyjnie akceptowalny. Może być 
konieczne przygotowanie dyspozytorów i członków personelu pokładowego do 
przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym. Będzie to wymagało intensywnego 
szkolenia i personel ten z pewnością będzie oczekiwał dodatkowego 
wynagrodzenia za dodatkową pracę i odpowiedzialność. 

 
Podsumowanie 
Realizacja rejsów komercyjnych z jednoosobową załogą kokpitową jest 

możliwa w perspektywie najbliższych 20 lat. W odniesieniu do rozpoczętych już 
prac legislacyjnych np. w Stanach Zjednoczonych wydaje się, że w pierwszej 
kolejności nastąpi to w lotniczym przewozie towarów-cargo. To niezmiennie 
utoruje drogę dla operacji lotniczych z jedną załogą w przewozach pasażerskich 
i zapewni możliwość opracowania wymaganej technologii. 

Niezależnie od tego, czy operacje z jednym pilotem kiedykolwiek trafią do 
służby komercyjnej jako ćwiczenie projektowe samolot z jednym pilotem zapewni 
możliwość ponownej oceny zadań pilota w kabinie załogi, przyjmując podejście 
prawdziwie skoncentrowane na człowieku. Prawie nieuchronnie przyniesie to 
nowe wymagania dotyczące wsparcia pilotów i rozwoju awioniki oraz 
oprzyrządowania w kokpitach samolotów, które będą miały zastosowanie w 
jedno i dwupilotowych samolotach. Zapewni stanowisko testowe dla nowych 
podejść do bezpieczeństwa, certyfikacji i procesów projektowania, a także 
pomoże w rozwiązaniu kwestii bezpiecznej naprawy i kontroli statku 
powietrznego w przypadku niedyspozycji pilota.  

Kluczowe czynnikami będące motorem napędowym dalszych redukcji 
personelu lotniczego w lotniczych operacjach komercyjnych będą 
prawdopodobnie pochodzić ze źródeł innych niż technologia (koszty operacji linii 
lotniczych, dane demograficzne, popyt i dostępność załogi). 

Przejście w kierunku bardziej zautomatyzowanych lub autonomicznych 
kokpitów będzie okazją do dalszego zwiększenia bezpieczeństwa lotniczego i 
wspierania nowych osiągnięć w kluczowych obszarach technologii samolotów 
oraz ich kokpitów. Nie należy lekceważyć wysiłku potrzebnego do umożliwienia 
tego rozwoju i należy unikać pokusy rozważenia w jakikolwiek sposób możliwości 
zastąpienia załogi-personelu lotniczego bez całkowitego przeprojektowania 
systemów sterowania lotem w kokpicie. 
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ABSTRACT: The prerequisite for the safe and precise execution of the task by an unmanned flying 

system is preliminary and direct navigational preparation. This was confirmed by the 

establishment of fire-fighting operations carried out in April 2020 in Biebrza National Park. In 

addition to 79 Fire Protection Units and 380 firefighters, 2 helicopters, 6 aircraft and four 

unmanned aircraft systems were additionally supported by operational operations. Experience 

gained and lessons learned have enabled the development of a navigational preparation concept 

for unmanned aircraft systems. 

 

KEY WORDS: unmanned aircraft system, navigational preparation, fire services, firefighting, 

unmanned aerial vehicles 

 

STRESZCZENIE: Warunkiem bezpiecznego i precyzyjnego wykonania zadania przez bezzałogowy  

system latający jest wstępne i bezpośrednie przygotowanie nawigacyjne. Potwierdzono to 

założenie podczas przeprowadzonych w kwietniu 2020 r. działań ratowniczo-gaśniczych w 

Biebrzańskim Parku Narodowym. Oprócz 79 zastępów Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej i 

380 strażaków, 2 śmigłowców, 6 samolotów, dodatkowo działania operacyjne wspierały cztery 

bezzałogowe systemy latające. Zdobyte doświadczenia i wnioski umożliwiły opracowanie 

koncepcji przygotowania nawigacyjnego dla bezzałogowych systemów latających. 

 

KLUCZOWE SŁOWA: bezzałogowy system powietrzny, przygotowanie nawigacyjne, straż pożarna, 

gaszenie pożarów, bezzałogowe statki powietrzne 

 

1. Wprowadzenie 
Tematyka użycia BSP w działaniach gaśniczych podczas 

wielkoobszarowych pożarów lasów jest opisywana w literaturze naukowej. 

Przykładowo, w serwisie Web of Science dla okresu 1990-2018 odnotowano 308 

publikacji związanych z BSP i pożarami lasów1. Głównie są to analizy i badania 

dotyczące zdalnego wykrywania pożarów, monitorowania, tworzenia map, 

architektury i integracji technologii. Zauważalne jest coraz częstsze 

zainteresowanie badaczy tematyką wykorzystania uczenia maszynowego do 

wykrywania i przewidywania rozprzestrzeniania się pożarów przy użyciu 

bezzałogowych statków powietrznych 2 . Równolegle prowadzone są analizy 

dotyczące tworzenia ad-hoc za pomocą dronów lokalnych sieci przesyłania 

 
1 Bailon-Ruiz, R., Lacroix, S., Wildfire remote sensing with UAVs: A review from the autonomy 
point of view.  International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS 2020), s. 9. 
2 Alexandrov, D., Pertseva, E., Berman, I., Pantiukhin, I., Kapitonov, Analysis of machine learning 
methods for wildfire security monitoring with an unmanned aerial vehicles, 24th Conference of 
Open Innovations Association (FRUCT). „IEEE”, 2019, s. 3-9.  

Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica 
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danych3, czy dronów jako elementu Internetu Rzeczy (Internet of Things - IoT)4. 

W kontekście operacyjnym dopiero testowane są takie koncepcje i rozwiązania, 

jak przenoszenie wody i gaszenie z BSP5. 

Rzadko w literaturze przedmiotu podejmowana jest problematyka działań 

operacyjnych z użyciem BSP, taktyki działań, procedur operacyjnych, 

naziemnego przygotowania do lotów specjalistycznych (operacyjnych), 

przygotowania nawigacyjnego.  

Należy zauważyć, że upowszechnianie i rozwijanie technologii związanych z 

bezzałogowymi systemami powietrznymi na potrzeby działań straży pożarnej, 

czy szeroko rozumianych służb pierwszego reagowania (First Responders - FR) 

są przedmiotem projektów naukowo-badawczych i rozwojowych takich jak: 

ASSISTANCE6, FIRE-IN7, ResponDrone8, INGENIOUS9, DRIVER+10, FASTER11. 

Jednakże w wyżej wymienionych projektach brakuje celu, jakim byłoby 

opracowanie (na podstawie testów, demonstracji, warsztatów) zaleceń, 

rekomendacji czy standardów dla operacyjnych lotów BSP. Przy czym poprzez 

sformułowanie „operacyjne” należy rozumieć: wykonywane przez profesjonalne 

służby państwowe lub zawodowe, możliwe do wykonania 24 godziny na dobę. 

Niniejszy artykuł na celu opisanie przygotowania nawigacyjnego i użycia BSP 

podczas pożaru wielkoobszarowego łąk, terenów leśnych, trzcinowisk i torfowisk 

w Polsce, w Biebrzańskim Parku Narodowym w kwietniu 2020 r. Wykorzystaną 

metodą badawczą jest zatem studium przypadku. Ze względu na operacyjnych 

charakter opisywanych działań, niektóre dane i informacje będące własnością 

PSP, nie mogły zostać upublicznione i przytoczone w niniejszym artykule. 

Podejmowane w pracy zagadnienie jest mocno osadzone w kontekście teorii 

zarządzania kryzysowego, ale odnosi się do ściśle określonego obszaru 

badawczego. Zarządzanie kryzysowe obejmuje 4 fazy 12 : zapobiegania, 

przygotowania, reagowania i odbudowy. Międzynarodowy standard cyklu 

reagowania grup poszukiwawczo- ratowniczych USAR (ang. Urban Search and 

Rescue) wyróżnia natomiast 6 faz13: gotowość, mobilizacja, tranzyt, działania 

 
3 Nawaz, H., Ali, H. M., Laghari, A., UAV Communication Networks Issues: A Review. „Archives 
of Computational Methods in Engineering”, 2020, doi.org/10.1007/s11831-020-09418-0, s. 1-21. 
4 Ejaz, W., Azam, M. A., Saadat, S., Iqbal, F., Hanan, A., Unmanned aerial vehicles enabled IoT 
platform for disaster management. „Energies”, 12(14) 2706, 2019, doi:10.3390/en12142706, s. 
2-18. 
5  Balcerzak T., Kostur, K., Żmigrodzka, M., Unmanned Aerial Vehicles in Fire Protection 
[Bezzałogowe statki powietrzne w ochronie przeciwpożarowej]. „Revista europea de derecho de 
la navegación marítima y aeronáutica”, n. 36 (2019), s. 39-62. 
6 ASSISTANCE project website online: https://assistance-project.eu, dostęp: 25.11.2020. 
7 FIRE-IN project website online: https://fire-in.eu/pl, dostęp: 25.11.2020. 
8  ResponDrone project website online: https://respondroneproject.com/about-us/overview, 
dostęp: 25.11.2020. 
9 INGENIOUS project website online: https://ingenious-first-responders.eu, dostęp: 25.11.2020. 
10 DRIVER+ project website online: https://www.driver-project.eu, dostęp: 25.11.2020. 
11 FASTER project website online: https://www.faster-project.eu, dostęp: 25.11.2020. 
12  Asghar, S., Alahakoon, D., Churilov, L., A comprehensive conceptual model for disaster 
management. „Journal of Humanitarian Assistance”, 1360(0222), 2006, s. 1-15. Przewodnik po 
Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 
2018, s. 6. 
13 INSARAG Guidelines, Volume II: Preparedness and Response, Manual B: Operations, United 
Nations Office for the Coordination of Humanitarians Affairs (OCHA), 2020, s. 6. 
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(operacyjne), demobilizacja, odtworzenie gotowości po-misji14. W niniejszym 

artykule ograniczono się do fazy reagowania czyli realizacji działań operacyjnych. 

Artykuł choć odnosi się do lokalnego zdarzenia, zawiera treści i wnioski, 

mogące mieć zastosowanie w innych formacjach mundurowych, także 

zagranicznych. 

 

2. Charakterystyka działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru w 

Biebrzańskim Parku Narodowym 

Wg informacji przekazywanych przez rzecznika KG PSP, w dniu 19.04.2020 

r. od godz. 16:01 do 20.57 odnotowano 5 kaskadowych zgłoszeń pożarów na 

terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (zdjęcie 1). Działania gaśnicze w 

nomenklaturze strażackiej realizowane siłami i środkami powiatu zakończono 

20.04. o godz. 7:21. W tych działaniach uczestniczyły 24 zastępy Jednostek 

Ochrony Przeciwpożarowej (tzw. JOP) oraz 129 strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej/Ochotniczej Straży Pożarnej łącznie. Niestety okazało się, że 20.04 już 

o godz. 7:42 do stanowiska kierowania straży wpłynęło kolejne zgłoszenie o 

pożarze w tym rejonie. Tym razem w działaniach gaśniczych uczestniczyło 51 

zastępów JOP oraz 223 strażaków PSP/OSP. Gdy po zakończeniu głównych 

działań gaśniczych zabezpieczano pogorzeliska o godz. 8.55 w dniu 21.04 

wpłynęło zgłoszenie o kolejnym pożarze na terenie Parku. Tym razem w 

działaniach gaśniczych uczestniczyły 62 zastępy JOP, 348  strażaków PSP/OSP, 

cztery samoloty patrolowo-gaśnicze (PZL M18 Dromader) oraz bezzałogowe 

systemy latające PSP i jeden WOT. Po zakończeniu głównych działań 

gaśniczych od godzin nocnych zabezpieczano pogorzeliska, a powierzchnię 

pożaru określono na 3 000 ha.  

 

   
Zdjęcie 1. Czoło pożaru oznaczone na zdjęciu terenu i na zdjęciu 

satelitarnym   

 

W godzinach porannych dnia 22.04. w Goniądzu zawiązał się Sztab 

Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a kierowanie działaniami 

ratowniczymi na poziomie strategicznym (najwyższym po interwencyjnym i 

taktycznym) objął Podlaski Komendant Wojewódzki PSP. W tym samym czasie 

Komendant Główny PSP polecił zadysponować siły i środki podległego mu 

 
14  Chomoncik, M., Feltynowski, M., Smolarczyk, L., Działania ratownicze komponentu 
medycznego Polskiej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (HUSAR Poland) podczas 
akcji po trzęsieniu ziemi w Nepalu w roku 2015. „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety 
& Fire Technique”, Vol. 51 Issue 3,, s. 107. 
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Centralnego Odwodu Operacyjnego, w tym 170 strażaków, 75 ratowników, w tym 

zespół operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Stanowisko 

Kierowania Komendanta Głównego PSP (SK KG PSP)  koordynowało 

dysponowanie siłami i środkami ponad wojewódzkimi na miejsce zdarzenia. 

Poprzez SK KG PSP, które realizuje zadania międzynarodowego punktu 

kontaktowego uruchomiono europejski mechanizm reagowania w przypadku 

klęsk i katastrof a w nim poprzez system COPERNICUS pozyskano 

zobrazowania satelitarne obszaru (zdjęcie 2).  

 

 
Zdjęcie 2. Obraz rozpoznania satelitarnego Copernicus z zaznaczonym 

obszarem objętym pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Źródło: 

https://emergency.copernicus.eu/mapping/system/files/components/EM

SR436_AOI01_FEP_PRODUCT_r1_RTP01_v1.jpg, dostęp: 

26.11.2020 r. 

 

Należy zaznaczyć, że nad obszarem objętym pożarem znajdowały się 

następujące struktury przestrzeni powietrznej (Zdjęcie 3.):  

- strefa ograniczona EPR23 BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY- aktywna 

H24, wysokość od GND do 4000 ft AMSL15, 

- DRAR - Drone Airspace Restriction – strefa ograniczona U-space16. 

 

 
15 AIP Polska, rozdz. ENR 5.1.2-3, PAŻP, 2020, s. 216. 
16 Podręcznik użytkownika aplikacji dFPL, SUM-SUTM-dFPL-1.1.-25022020, PAŻP, 2020, s. 3. 

https://emergency.copernicus.eu/mapping/system/files/components/EMSR436_AOI01_FEP_PRODUCT_r1_RTP01_v1.jpg
https://emergency.copernicus.eu/mapping/system/files/components/EMSR436_AOI01_FEP_PRODUCT_r1_RTP01_v1.jpg
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Zdjęcie 3. Mapa poglądowa struktur przestrzeni powietrznej (EPR23, DRAR) w 

przybliżonym obszarze objętym pożarem. Źródło: PANSA-UTM 

 

W celu kontynuowania działań gaśniczych na miejsce zdarzenia 

zadysponowano Grupę Operacyjną KG PSP. Teren akcji podzielono na 5 

odcinków bojowych: Kuligi, Grzędy, Wroceń, Kopytkowo, Kanał. Prowadzone 

działania na wszystkich odcinkach polegały na dogaszaniu pogorzelisk i 

pojawiających się zarzewi ogni. W związku ze skrajnie trudnymi warunkami 

terenowymi związanymi z występowaniem terenów bagiennych oraz cieków 

wodnych do przemieszczania się sił i środków używane były amfibie ARGO 8x8 

oraz wszędołazy. Równocześnie na poszczególnych odcinkach wodnych 

rozpoznawano możliwość budowania magistrali wodnych, utworzenia tzw. 

„lotniska polowego” w celu przyśpieszenia procesu tankowania gaśniczych 

statków powietrznych. Zamiar taktyczny polegał na przelewaniu wodą czterech 

kompleksów leśnych i trzcinowisk w okolicach miejscowości: Wroceń, Wólka 

Piaseczna, Grzędy i Kuligi. Od dnia 24.04. w dalszym ciągu prowadzone były 

działania gaśnicze i dozorujące, a nocą sprawdzano za pomocą BSP z kamerami  

termowizyjnymi pogorzelisko w celu wychwycenia kolejnych zarzewi ognia 

(zdjęcie 4).  

 

     
Zdjęcia 4. Dozorowanie pożaru w dzień (z prawej) i w nocy (termowizja) za 

pomocą BSP. 

 

Okazało się, że całkowita powierzchnia pożaru wynosiła 5280 ha, a podjęte 

w ciągu dnia działania przynosiły rezultaty, bo już prowadzone były działania na 

trzech odcinkach bojowych, przy czym na jednym o powierzchni 1500 ha 

prowadzono przelewanie tlących się zarzewi ognia, a na dwóch pozostałych 
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prowadzono dozorowanie. Jednak z powodu obniżeniem się stanu wody w 

Biebrzy, na miejsce zadysponowano przedstawiciela wojsk inżynieryjnych, w 

celu opracowania rozwiązań związanych z przeprawą wodną ratowników i 

sprzętu. W kolejnym dniu kontynuowane były działania gaśnicze i dozorujące na 

trzech odcinkach. Użycie kamer termowizyjnych umożliwiało lokalizację punktów 

o wysokiej temperaturze, a tym samym nie dopuszczanie do powstania nowych 

ognisk pożaru oraz pożaru podpowierzchniowego (torfu) na dużym obszarze. 

Dnia 26.04. dokonano sprawdzenia pogorzeliska pod względem nowych zarzewi 

ognia z użyciem śmigłowca policyjnego Bell oraz trzech dronów PSP 

wyposażonych w systemy termowizyjne. Przeprowadzone patrole nie ujawniły 

zagrożeń. Toteż o godz. 17:00 zakończono działania gaśnicze i teren akcji 

przekazano władzom Biebrzańskiego Parku Narodowego. W tych działaniach 

ratowniczo gaśniczych uczestniczyły:  2 śmigłowce i 6 samolotów patrolowo-

gaśniczych typu „Dromader” Lasów Państwowych, 2 śmigłowce Policji, 1 

śmigłowiec Straży Granicznej. Dodatkowo zastosowano 4 bezzałogowe systemy 

powietrzne do rozpoznania terenu działań, precyzyjnego określania 

pojedynczych ognisk pożaru w oparciu o standardowe kamery RGB oraz 

termowizyjne. BSP były wykorzystywane praktycznie od rana do późnych godzin 

wieczornych. Skuteczność i precyzja podczas wykonywania zadań przez 

wymienione statki powietrzne w dużej mierze zleżała od wstępnego i 

bezpośredniego lotniczego przygotowania nawigacyjnego oraz wskazała na 

zasadność i sensowność opracowania odpowiedniej metodyki dla BSP. 

Ponowną kontrolę wykonano po zakończeniu akcji w dniu 30.04.2020 przy 

wsparciu opracowań wojskowych z Ośrodka Rozpoznania Obrazowego.   

 

3. Charakterystyka operacyjnie używanych bezzałogowych systemów 
powietrznych 

Podczas działań gaśniczych prowadzonych w dniach 19.04. - 26.04. na 

terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, operacyjnie stosowano od rana do 

późnych godzin wieczornych bezzałogowe statki powietrzne typu: 

- czterowirnikowce DJI Matrice 210 wyposażone w różne wersje kamer (na 

światło widzialne RGB oraz termowizyjne), 

- sześciowirnikowce Yuneec H520 (na światło widzialne RGB).  

- WOT stosował  po zmroku płatowiec BSP Flyeye 

Wymienione wirnikowe BSP dokonywały rozpoznania terenu działań, 

precyzyjnie określały pojedyncze ogniska oraz pożaru w oparciu o pokładowe 

kamery monitorowały wyniki działań gaśniczych i dozorowały podejmowane 

przedsięwzięcia. Również umożliwiały kontrole pogorzelisk po zakończeniu akcji 

gaśniczych (zdjęcie 5).  

Podczas działań użyto trzy bezzałogowe statki powietrzne typu DJI Matrice 

210 (zdjęcie 5), a  wybrane  parametry główne zawiera tabela 1. Wyposażone 

były w: aparaturę sterującą CENDENCE-S (GL900A) z monitorem CrystalSky 

DJI CrystalSky 7.85" o rozdzielczości 2048×1536, jasności 2000 cd/m2, Android 

5.1o pamięci: 128GB, dolny system pozycjonowania, przedni system 

pozycjonowania, górne czujniki podczerwieni, akumulator (TB55-7660mAh-

22.8V), ładowarka (IN2C180), hub do ładowania (IN2CH). Niewątpliwie do 

kluczowych cech Matrice 210 V2 zalicza się: 
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✓ IP43; 
✓ nowy system transmisji OcuSync 2.0 pozwalający na stabilny lot dzięki 

wykorzystaniu automatycznego przełączania się między pasmami 2.4 GHz i 5.8 
GHz oraz zasięgowi wynoszącemu do 5 km w optymalnych warunkach; 

✓ system TimeSync monitorujący w czasie rzeczywistym ustawienie 
kontrolera lotu, kamery, modułu GPS/RTK oraz urządzeń dedykowanych, 
akcesoriów; 

✓ dokładność zbierania danych; 
✓ technologia DJI AirSense - dzięki wbudowanemu odbiornikowi ADS-B ta 

technologia automatycznie zapewnia operatorowi w czasie rzeczywistym 
informacje o pobliskim ruchu powietrznym; 

✓ zasilanie systemu, które stanowią dwa akumulatory TB55 z systemem 
podgrzewania, dzięki czemu BSP może osiągnąć czasu lotu do 34 minut (bez 
obciążenia) i pracować w zakresie temperatur od -20 do +50°C; 

✓ oświetlenie antykolizyjne: dolna i górna dioda sygnalizacyjna, 
umożliwiająca zlokalizowanie BSP w nocy i słabo oświetleniowych warunkach, a 
tym samym poprawienie bezpieczeństwa wykonywanych lotów; 

✓ kamerę FPV; 
✓ możliwość zdalnego wyłączania oświetlenia (tzw. tryb dyskretny); 
✓ kalibrację/trymerowanie w przypadku gdy zamontowano na pokładzie kilka 

urządzeń – wtedy operator może przestawić środek ciężkości BSP w aplikacji, 
zwiększając bezpieczeństwo i stabilność lotu; 

✓ kompatybilność z: oprogramowaniem Mobile SDK, technologia DJI 
SkyPort, oprogramowaniem Onboard SDK; 

✓ Podwójne dolne mocowanie gimbala; 
✓ Kompatybilność z sensorami Zenmuse: XT2, X5S, X7, Z30, X4S, XT 

(adapter i kamera  w wersji V2), urządzeniami innych producentów (poprzez 
Payload SDK);  
 

 
 

Zdjęcie. 5. DJI Matrice 210 oraz czasy lotu w jego poszczególnych 

konfiguracjach 

 

Tabela 1. Specyfikacja techniczna bezzałogowego statku powietrznego DJI 

Matrice 210 

Wymiary 883×886×398 mm (rozłożony + śmigła i 
podwozie) 

Waga 4.8 kg (z dwoma bateriami TB55) 

Maks. masa startowa  6.14 kg 

Maks. Udźwig 1.34 kg 

Dokładność zawisu (P-mode, pionowo: ±0.5 m lub ±0.1 m (włączony 
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GPS) dolny system pozycjonowania) 
poziomo: ±1.5 m lub ±0.3 m (włączony 

dolny system pozycjonowania) 

Częstotliwość pracy 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz 

EIRP (moc nadajnika) 
2.4 GHz: ≤ 20 dBm (CE/MIC) 

5.8 GHz: ≤ 14 dBm (CE) 

Maks. prędkość obrotu Pitch: 300°/s, Yaw: 120°/s 

Maks. prędkość wznoszenia 5 m/s 

Maks. kąt nachylenia S-mode: 35°(górny gimbal, dolny 
podwójny gimbal: 30°); 

P-mode: 30° (włączony przedni system 
czujników: 25°); 

A-mode: 30° 

Maks. prędkość opadania  3 m/s 

Maks. prędkość S-mode/A-mode: 81 km/h (górny gimbal, 
dolny podwójny gimbal: 73 km/h) 

P-mode: 61.2 km/h 

Maks. pułap n.p.m 3000 m (ze śmigłami 1760S) 

Maks. zasięg transmisji (obszar 
wolny od zakłóceń, teren otwarty) 

CE/MIC: 5 km 

Maks. odporność na wiatr 12 m/s 

Maks. czas lotu (dwie baterie 
TB55) 

34 min (bez obciążenia),  
24 min (masa startowa: 6.14 kg) 

Obsługiwane gimbale DJI Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 

GNSS GPS+GLONASS 

Indeks odporności (woda / ciała 
stałe 

IP43 

Temperatura pracy -20° do 50° C)  

Również stosowano bezzałogowy statek powietrzny Yuneec H520 a jego 

specyfikację techniczną prezentuje tabela 2. Heksakopter H520 z kamerą E90 

przygotowany jest do zastosowań profesjonalnych, umożliwia lot po 

wyznaczonych punktach, wykonywanie map 2D i 3D oraz wyposażony jest w 

Software Development Kit (SDK). Urządzenie ST16S z procesorem Quadcore i 

7" wyświetlacz Low-Glare umożliwia kompleksowe zaplanowanie misji a czujnik 

1*CMOS z rozdzielczością 20 megapikseli stanowi kompaktowe urządzenie. 

Dzięki niemu możliwe jest wykonywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Wideo 

rejestrowane jest w 4K przy 60fps, dzięki czemu materiał jest bardzo płynny i 

umożliwia pozyskiwanie płynnych ujęć typu slow-motion. Obraz na żywo 

przesyłany jest do stacji naziemnej ST16S w jakości 720p z 5.8GHz. Sprawdzony 

trójosiowy gimbal Yuneec z rotacją 360º zapewnia maksymalną stabilizację. 

Stosowana jest stacja naziemna ST16S Ground Station, a jej bazę stanowi 

procesor Intel Quadcore, dostarczający niezbędną moc obliczeniową. Podstawę 

dla wszystkich funkcji lotu stanowi oprogramowanie DataPilot, oferujące 

komunikaty głosowe a poprzez gniazdo USB może streamować obraz do 

osobnego urządzenia w celu wyświetlania, np. na monitorze LCD. Nawigacja w 

menu przebiega w sposób intuicyjny a używając Mission Mode można na 

zintegrowanej mapie zaznaczyć współrzędne niezbędne podczas wykonywania 

misji, ustawić pokrycie (wzajemne dwu sąsiednich zdjęć). Jednak dla każdego 
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punktu zainteresowania (Point Of Interest - POI)  należy określić wysokość lotu, 

ustawienie kamery lub boczne odchylenie. Po ukończeniu misji, lądowaniu 

możliwy jest powrót do miejsca startu, powtórzenie misji oraz odbycie misji 

wielokątnej, czyli określenie obszaru w którym dron ma latać (zdjęcie 6). Program 

DataPilot, automatycznie oblicza całkowitą odległość, czas lotu, a także wielkość 

(powierzchnię) danego obszaru. Po załadowaniu ustawień, BSP automatycznie 

rozpoczyna misję, realizuje ją, powraca do miejsca startu. Bezzałogowy statek 

powietrzny Yuneec H520 posiada tryby lotu: Angle Mode, Manual Mode, Return 

to Launch, Mission Mode. Natomiast oprogramowanie Mobile SDK umożliwia 

dostęp do funkcji związanych ze stabilizacją lotu, telekomunikacją, zarządzaniem 

czujnikami, kontrolą kamery, misjami lotniczymi. W oparciu o SDK można tworzyć 

nowe aplikacje. Transfer danych (telemetria) umożliwia dostęp w czasie 

rzeczywistym do takich parametrów, jak: pozycja GPS, prędkość, statusu lotu, 

wysokość, podgląd 720p na żywo poprzez RTSP, zgrywanie materiałów poprzez 

WiFi, dostęp do logów w czasie rzeczywistym. 

Tabela 2. Specyfikacja techniczna bezzałogowego statku powietrznego 

Yuneec H520 i aparatury sterującej ST 16S Ground Station 

Yuneec H520  

Czas lotu do 25 minut (z kamerą E90) 

Waga     1633 g (z baterią bez kamery E90) 

Maksymalna ładowność Maksymalna ładowność:  500 g 

Nadajnik ST16S 16-kanałowa 2.4Ghz 5.8 GHz 
transmisja video 

Zasięg 1.6 km ( 1mile) 

Max.  Wysokość (względna 500 m 

Max. prędkość kątowa obrotu 120 stopni/s 

Max. Wychylenie 35 stopni 

Max. Prędkość wznoszenia 7 m/s 

Max. Prędkość opadania 6 m/s 

Max. Prędkość w poziomie 48,6 km/h (13,5 m/s) 

Częstotliwość Radiowa Sterowania  2,4 Ghz 

GNSS GPS+GLONASS 

Indeks odporności (woda / ciała stałe Brak 

Temperatura pracy Od -10°C do 40°C 

ST16S Ground Station 

System operacyjny: Android 

Zasięg transmisji sterowania: 1.6 km w optymalnych warunkach 

Rozdzielczość transmisji video HD 720p Yuneec Protocol 

Częstotliwość transmisji video  5.8 GHz 

Zasięg transmisji video:do 1.6 km (1 
mila) w optymalnych warunkach 

Zasięg transmisji video: do 1.6 km (1 
mila) w optymalnych warunkach 

Dane telemetryczne lotu tak 

Rozmiar ekranu LCD 7“ 

Sygnały dotykowe, wibracje, 
dźwiękowe  

tak 

Bateria 3,6V 8700mAh, 31,32 Wh, Lithium 
Ion 

Komunikaty głosowe tak 
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Zdjęcie 6. Bezzałogowy system powietrzny: aparatura sterująca ST16S Ground 

Station oraz bezzałogowy statek powietrzny Yuneec H520 z kamerą E90. 

 

Wskazywanym mankamentem bezzałogowego systemu powietrznego 

Yuneec H520 jest stosunkowo długi czas nawiązywania połączenia między 

aparaturą sterującą a BSP.  

 

4. Wstępne i bezpośrednie nawigacyjne przygotowanie dronów do lotu 
Podczas przeprowadzonych przez straż pożarną w kwietniu 2020 r. działań 

ratowniczo gaśniczych w Biebrzańskim Parku Narodowym, prawdopodobnie po 
raz pierwszy lub jeden z pierwszych, wzorem lotnictwa, zastosowano wstępne i 
bezpośrednie przygotowanie nawigacyjne do lotów bezzałogowych systemów 
powietrznych. Zdobyte doświadczenia i wstępne wnioski umożliwiły opracowanie 
odpowiedniej dla BSP koncepcji takiego przygotowania. Okazało się, że jest ono 
warunkiem bezpiecznego i precyzyjnego wykonania założonych zadań. Również 
podczas rozpoznawania terenu działań, precyzyjnego określania pojedynczych 
ognisk pożaru oraz monitorowania rozległości pożaru w oparciu o pokładowe 
kamery i dozorowania rezultatów podejmowanych przedsięwzięć, zastosowano 
opcję dronowej misji wielokątnej – określając obszar, w którym dron ma latać. Na 
tej podstawie implementowano podczas działań metodę drabinkową. Była ona 
opracowana        i zweryfikowana podczas testów lotniczych w 1998 r17 (wtedy 
żaden z militarnych systemów satelitarnych GPS NAVSTAR, GLONASS nie był 
jeszcze w pełni operacyjny) w zakresie prowadzenia akcji poszukiwawczo – 
ratowniczych, niesienia pomocy podczas walki z klęskami żywiołowymi. W 
oparciu o pokładowe odbiorniki lotnicze możliwe było wykonywanie lotu metodą 
drabinkową (rys. 1), która była skuteczna i wygodna podczas prowadzenia 
powyższych działań. Metoda ta została szczególnie sprawdzonych powodzi, gdy 
śmigłowce wyposażone w pokładowe odbiorniki satelitarne „Garmin” (rys. 2), w 
oparciu o dane otrzymywane z naziemnej mobilnej stacji referencyjnej/różnicowej 
(rys. 3), mogły precyzyjnie dotrzeć do potrzebujących pomocy. Obecnie 
wystarczy korzystać z europejskiej sieci stacji permanentnych RTK DGP ASG 
EUPOS.  

 

 
17 Fellner A., Analiza   systemów   nawigacyjnych i   koncepcja  stacji  permanentnych  RTK  
DGPS   dla potrzeb   lotnictwa, WSOSP, Dęblin 1999, s. 87, 89. 
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Rys. 1. Schemat prowadzenia akcji poszukiwawczo – ratowniczej w oparciu o 

metodę drabinkową. 

 
Rys. 2. Śmigłowiec uczestniczący w lotach testowych 

 

 

Rys. 3. Schemat stacji DGPS używanej podczas eksperymentów 
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Zdobyte doświadczenia, przeprowadzone w latach 1998-2019 badania 

naukowe i testy lotnicze wskazały, że metodę drabinkową można stosować 
podczas operacyjnych misji bezzałogowych systemów/platform latających, 
szczególnie podczas akcji poszukiwawczo – ratowniczych, monitoringu. Również 
podczas przeprowadzonych w kwietniu 2020 działań ratowniczo gaśniczych w 
Biebrzańskim Parku Narodowym okazało się jak istotne jest  wykonanie 
wstępnego i bezpośredniego przygotowania nawigacyjnego operatorów do lotów 
bezzałogowych systemów. W ramach działań operacyjnych z uprawnieniami bez 
widzialności BVLOS. Na tej podstawie autorzy postanowili zaproponować 
algorytm takiego przygotowania, umożliwiającego bezpieczne, precyzyjne i 
optymalne wykonanie założonych zadań, przedsięwzięć podczas komercyjnych 
lub operacyjnych działań. 

Nawigacyjne przygotowanie personelu obsługującego bezzałogowy system 
powietrzny (obserwatorzy, operatorzy, piloci) do lotu obejmuje czynności 
wykonywane w okresie od otrzymania zadania do startu i dzieli się na wstępne i 
bezpośrednie.  

Przygotowanie wstępne i bezpośrednie do lotu to przestrzeganie ustalonych 
przepisami zasad opracowania mapy oraz sporządzania planu lotu na określoną 
trasę, gdyż ma decydujący wpływ na pomyślne i bezpieczne wykonanie lotu 
operacyjnego systemu bezzałogowego. Graficzne opracowanie mapy polega na 
uwzględnieniu: 

- przebiegu trasy i jej opis;  
- czasu lotu wpisany dla każdego odcinka;  
- wszystkich stref: niebezpieczne - "D" (danger), ograniczone - "R" (restricted), 

zakazane - "P" (prohibited); jak wskazano w rozdziale 2, nad terenem działań 
obowiązywała strefa EPR23. 

- oznaczenia przeszkód naturalnych i sztucznych (zaznaczenie wysokości 
nad terenem oraz nad poziomem morza);  

- oznaczona najwyższego wzniesienia w pasie trasy w postaci prostokącików; 
- zaznaczenie wektorem ogólnym kierunku i siły wiatru;  
- zapisaniu wartość deklinacji w rejonie lotów.    

 

Wstępne przygotowanie nawigacyjne do lotu obejmuje zapoznanie personelu 

latającego z misją i wytycznymi nawigacyjnymi związanymi z wykonaniem 

zadania oraz:  

✓ przygotowanie mapy do lotu, czyli wybór, wykreślenie i opis trasy lotu 
(przekrój poziomy trasy) – należy uwzględnić: rodzaj zadania i lotu, dogodność 
prowadzenia orientacji geograficznej, możliwość dogodnego wyjścia nad 
punkty trasowe, położenie stref zakazanych, niebezpiecznych i ograniczonych, 
rzeźbę terenu, dogodność lądowania. Należy wyznaczyć nowe POI (ang. Point 
of Interest), punkty do których chcemy się dostać lub skorzystać z bazy danych 
GPS oraz podstawowe i pomocnicze punkty trasy:: 

WPT – wyjściowy, charakterystyczny obiekt orientacyjny, w czasie lotów 

nocnych pomoc świetlna lub pirotechniczna. Punkt ten powinien być osiągalny. z 

dowolnego kierunku startu po najkrótszej drodze i wybierany dla każdego 

kierunku startu oddzielnie, 

PZK – zmiany kierunku lotu, charakterystyczny obiekt orientacyjny a w lotach 

nad morzem lub nad terenem bez obiektów orientacyjnych, jako PZK należy 
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wybierać taki obiekt, który umożliwiałby dolot do tego punktu z kierunku 

najdogodniejszego do wykonania zadania, 

KPT – końcowy 

KO - kontrolne obiekty, pomocnicze punkty trasy lub zmiany nawigacyjnych 

parametrów lotu, korekcji wskazań przyrządów). 

✓ wybór profilu (przekrój pionowy trasy) i innych nawigacyjnych parametrów 
lotu – istotne są wysokość lotu bezzałogowego systemu na poszczególnych 
odcinkach. Zależy ona od rodzaju zadania, możliwościami i wyposażeniem 
bezzałogowego systemu latającego;, długości trasy lotu i wymagań dotyczących 
ekonomicznego wykonania lotu, a także rzeźby terenu, względów ekologicznych 
i ekonomicznych, dogodności prowadzenia orientacji geograficznej, dogodnego 
wyjścia nad wyznaczone punkty, położenie stref zakazanych, niebezpiecznych, 
ograniczonych;  

✓ wykonanie niezbędnych wstępnych obliczeń – przeprowadza się po 
wykreśleniu trasy lotu i nie uwzględnia się w nim wpływu wiatru. W ramach tych 
obliczeń określa się: długość odcinków trasy lotu i czasy ich przelotu, nakazane 
magnetyczne kąty drogi dla poszczególnych odcinków trasy (zdjęcie 7), ogólną 
długość trasy, czas dolotu do WPT i lotu od KPT, lądowania, ogólny czas 
trwania lotu, czas startu zapewniający wyjście na określony punkt trasy lub 
lądowanie/wymiana baterii w nakazanym czasie, rzeczywistą minimalną 
(bezpieczną) wysokość lotu, zużycie baterii/paliwa w jednostkach czasu. Dane 
wstępnego obliczenia lotu zapisuje się po lewej stronie, w odpowiednich 
rubrykach nawigacyjnego dziennika pokładowego (tabela 3). Z powodu deficytu 
czasu, stosuje się pamięciowe nawigacyjne przeliczanie jednostek np.:  

• z km/godz na węzły:  km/godz : 2 + 10%  np. 20 km/godz = 11 węzłów 
(knotów); 

• węzły na km/godz::  węzły (knoty) x 2 - 10 %   np. 20 węzłów =  36 
km/godz; 

• węzły na m/sek:       węzły : 2    np. 15 węzłów = 7,5 m/sek; 

• metry/sek na węzły:   m/sek x 2     np. 5 m/sek. =  10 węzłów 

• metry/sek na km/godz::  m/sek x 4 - 10 %    np. 5 m/sek = 18 km/godz. 

• km/godz. na m/sek:: km/godz : 4 + 10 % np. 18 km/godz ≈  5 m/sek.    

             
Zdjęcie. 8. Front pożaru z wyznaczoną trasą na mapie (po lewej) oraz 

przygotowana podczas wstępnego przygotowania nawigacyjnego 

trasa z naniesionymi kątami drogi, odległościami do punktów i czasami 

lotu (po prawej) 
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Zdjęcie. 9. Trasa monitoringu pogorzeliska (z lewej) oraz dane dotyczące 

wartości deklinacji magnetycznej dla miejscowości GONIĄDZ 

 

Tabela 3. Przykładowy dzienniki pokładowy niezbędny podczas 

operacyjnego stosowania dronów (wypełniony dla trasy lotu wzdłuż czoła pożaru) 

System bezzałogowy latający (dron) Parametry wiatru (kierunek, 
prędkość)  

Operator/pilot Prędkość rzeczywista lotu (TAS) 

Data lotu       22.04.2020 Wysokość lotu  80 m 

Obliczenia wstępne Trasa Obliczenia bezpośrednie 

KDM S TAS 
(Vr) 

t KB t GS 
(W) 

KM KZ 

do WPT    0      

2400 0,7 
km 

30 
km/h 

1,4 
min 

1      

3100 0,7 
km 

30 
km/h 

1,4 
min 

2      

300 0,7 
km 

30 
km/h 

1,4 
min 

3      

600 0,8 
km 

30 
km/h 

1,6 
min 

4      

3300 1 km 30 
km/h 

2 
min 

5      

300 1 km 30 
km/h 

2 
min 

6      

450 1km 30 
km/h 

2 
min 

7      

od KPT          

NOTATKI POMOCNICZE 

Długotrwałość lotu -  11,8 min 

Ilość paliwa/liczba baterii -  

Bezpieczna wysokość lotu – 80 m 

Deklinacja      +7° 4' 

 
Latitude: 53° 29' 0.5" N 
Longitude: 22° 45' 54.5" E 
GONIADZ 
Magnetic Declination: +7° 4' 
Declination is POSITIVE (EAST) 
Inclination: 69° 12' 
Magnetic field strength: 50704.5 
nT 

https://www.magnetic-declination.com/POLAND/GONIADZ/2083949.html
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Świt -  Zmrok -  

Zapasowe miejsca lądowania bezzałogowego systemu latającego: 
 

 
Bezpośrednie przygotowanie nawigacyjne, wykonywane jest przed 

rozpoczęciem lotu bezzałogowego systemu i głównie polega na uzupełnieniu prawej 
strony dziennika pokładowego (rys. 6) a szczególnie prędkość i kierunek wiatru oraz 
jego wpływ na wykonanie misji. To przygotowanie  obejmuje:  

✓ analizę sytuacji meteorologicznej, 
✓ zapoznanie się z informacjami organu służby ruchu lotniczego 

dotyczącymi sytuacji nawigacyjnej, 
✓  bezpośrednie obliczenia do lotu wykonywane są na podstawie 

uaktualnionych warunków lotu w oparciu o certyfikowane danych meteorologiczne 
(wiatru, temperatury, ciśnienia). Polegają one na wyznaczeniu: kątów znoszenia, 
poprawionych o parametry wiatru  kursów magnetycznych i prędkości podróżnych 
oraz czasów lotu dla poszczególnych odcinków trasy lotu, ogólnej długotrwałości 
lotu, przyrządowej minimalnej (bezpiecznej) wysokości lotu. Wyniki 
bezpośredniego obliczenia lotu zapisuje się w dzienniku pokładowym, a w 
przypadku braku danych o parametrach wiatru (brak), zakłada się dane wstępnego 
obliczenia lotu, 

✓ sprawdzenie wyposażenia nawigacyjnego statku powietrznego. 
Podczas operacyjnego stosowania bezzałogowych systemów latających 

istotne są  certyfikowane dane meteorologiczne zawarte na stronie IMGW18 a 
szczególnie:  

GAMET - prognoza składającą się z dwóch zasadniczych części: 
SECN I – zawiera grupy niebezpiecznych zjawisk pogody mających istotny wpływ 
na przelot, szczególnie dla małego lotnictwa i dronów. Jeśli grupy nie ma to 
oznacza, że zjawisko nie jest prognozowane, jednak zawsze należy sprawdzić 
czy nie zostały wydane informacje AIRMET i/lub SIGMET. 

    SECN II – w tej części znajdują się dodatkowe informacje o prognozowanej 
pogodzie w danym rejonie. 

AIRMET informacja podaje zwięzły opis tekstowy z użyciem obowiązujących 
skrótów, zaobserwowane lub przewidywane wystąpienia istotnych zjawisk 
meteorologicznych na trasie lotu, które nie były włączone w Sekcję I prognozy 
obszarowej GAMET dla lotów na małych wysokościach.  

SIGMET informacje, wydawane przez Meteorologiczne Biuro Nadzoru, 
podają tekstem z użyciem obowiązujących skrótów, zwięzły opis występujących 
lub prognozowanych istotnych zjawisk meteorologicznych na trasie lotu. Mogą 
one wpływać na bezpieczeństwo też bezzałogowych systemów latających, 
podając przewidywany obraz rozwoju tych zjawisk w czasie i w przestrzeni. 

Prognoza obszarowa istotnych zjawisk pogody w formie graficznej, 
obejmująca swym zasięgiem FIR EPWW. W przekroju pionowym prognoza 
zawiera się od powierzchni ziemi do FL100, a w obszarach górskich do FL150 
(SFC-700 hPa). 
Prognoza opracowywana jest przez synoptyków w Centralnym Biurze Prognoz 
Lotniczych – Meteorologicznym Biurze Nadzoru w Warszawie.  

Turbulencja – mapa prezentuje prognozę intensywności turbulencji 
(potencjału turbulencyjnego - PT) w dwóch warstwach: od gruntu do 3 km, 

 
18 Online: http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=airmet-opis, dostęp: 27.11.2020. 
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powyżej 3 km do wysokości 15 km. W obliczeniach modelu został ujęty stosunek 
prognozowanej energii wiatrowej do energii, z jaką oddziaływałby wiatr o 
prędkości 30 m/s (w warstwie od powierzchni do 3 km) lub 40 m/s (w warstwie 
powyżej 3 km) na poziomie morza, na średniej wielkości statek powietrzny. W 
obliczeniach uwzględnia się trzy wielkości fizyczne: siłę wiatru, gradient (pionowy 
i poziomy) wiatru oraz stabilność atmosfery. U dołu mapy wartości intensywności 
turbulencji są przedstawione za pomocą skali barw oraz umownych określeń (np. 
słaba, umiarkowana itp.) Intensywność turbulencji wyrażona jest w skali od 0-
brak do 1-groźna. Wielkość tę można jednocześnie interpretować jako 
prawdopodobieństwo wystąpienia turbulencji. 

Mapa oblodzenia – prezentuje prognozę intensywności oblodzenia (PO) w 
wybranych warstwach atmosfery. W obliczeniach modelu uwzględnione zostały 
następujące parametry: temperatura, wilgotność, wielkość zachmurzenia, opady, 
temperatura wierzchołków chmur a także możliwość wystąpienia głębokiej 
konwekcji. Na mapie zbiorczej prezentowane są maksymalne wartości 
intensywności oblodzenia w warstwie od 0 do 10km (rzut z góry) oraz przekrój 
dolnej warstwy (rzut WW→E). Pojedyncze punkty oznaczone kolorem 
czerwonym prezentują wysokości (w setkach metrów), w których intensywność 
oblodzenia jest największa. Prognozowaną intensywność oblodzenia podawane 
w % oznacza prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

Mapy burzowe – co godzinę zobrazowane są następujące elementy: 
prawdopodobieństwo wystąpienia burz (czyli potencjał burzowy Pb) w skali <0-
1>, siła konwekcji w skali <0-7>, możliwe strefy zagrożenia, zaobserwowane 
burze. Również są zawarte animacje prognozujące możliwość i przemieszczanie 
się burz. 

Jak wynika z powyższego, operacyjne zastosowanie bezzałogowych 
systemów powietrznych wymaga również implementowania norm i przepisów i 
dostosowania ich do dronów. W związku z tym należy: 

✓ stosować zmodyfikowane wstępnego i bezpośrednie nawigacyjne 
przygotowania do lotów; 

✓ zapoznawać się z certyfikowanymi danym meteorologicznymi 
podawanymi przez IMGW – certyfikowany dostarczyciel meteorologicznych 
danych lotniczych; 

✓ kreśląc trasę lotu należy uwzględnić prędkość i kierunek wiatru, możliwe 
jest wniesienie poprawki do wyznaczonych wcześniej kursów i precyzyjne 
osiąganie założonych celów (uwzględnienie kąta znoszenia); 

✓ uwzględnić deklinację magnetyczną (dodać), wiedząc, że z mapy uzyskuje 
się wartości kursów geograficznych (siatka kartograficzna mapy). Dla przykładu 
podkreślić należy, że w przypadku wykonywania lotów monitorujących w ramach 
działań gaśniczych w Biebrzańskim Parku Narodowym konieczne było 
odejmowanie od wyznaczonych z mapy kursów dla poszczególnych odcinków po 
7°4' (KM = KG - ∆M (VAR); 

✓  koniecznie obliczyć podczas działań operacyjnych dronów bezpieczną 
wysokość lotu wg. uproszczonego wzoru : 

Habezp. = ΔHter + ΔHprz + ΔHbar 
ΔHter = różnica poziomów: startu i lądowania a najwyższym punktem terenu 

w odpowiednio szerokim pasie trasy; 
ΔHprz = przewyższenie wierzchołka przeszkody terenowej nad najwyższym 

punktem terenu (w pasie trasy); 
ΔHbar = poprawka na zmianę ciśnienia na trasie,; 
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✓ podczas prowadzenia akcji monitorujących, poszukiwawczo-ratowniczych, 
ratowniczo-gaśniczych, kontrolno-pomiarowych stosować metodę drabinkową. 
Jej przydatność została pozytywnie zweryfikowana podczas monitorowania 
pogorzeliska (zdjęcie 10).  

 

 
Zdjęcie 10. Metoda drabinkowa podczas monitorowania pogorzeliska w 

Biebrzańskim Parku Narodowym. 
 

Ze względu na ograniczony czas lotu (wskazany w tabelach w rozdziale 3.), 
BSP nie dokonały pojedynczego lotu na całej trasie. Odcinek został podzielony 
na kilka mniejszych. Po wykonaniu oblotu operator udawał się w kolejne miejsce, 
aby wykonać następny oblot. 

Zasadne okazało się użycie samolotów bezzałogowych cechujących się  
wydłużonym czasem lotu. Zadysponowany samolot FlyEye firmy Flytronic 
należący do Wojsk Obrony Terytorialnej przekazywał dane do sztabu akcji PSP, 
celem wykorzystania ich do podejmowania optymalnych decyzji przez 
kierującego działaniami ratowniczymi. 

 

  
 
Zdjęcie 11. Obrazy z bezzałogowca FlyEye 1 Podlaskiej Brygady Obrony 

Terytorialnej. Źródło: 
https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/500815/zolnierze-wot-pomagaja-

gasic-pozary-w-biebrzanskim-parku-narodowym-film-z-drona, dostęp: 
26.11.2020 r. 
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5. Wnioski 
Potwierdzono użyteczność użycia BSP w działaniach operacyjnych straży 

pożarnej podczas pożaru wielkoobszarowego łąk, trzcinowisk i terenów leśnych. 
Warto podkreślić, że użytkowanie zróżnicowanej floty, tj. składającej się z modeli 
różnych producentów, wiąże się z koniecznością stosowania różnych systemów 
do integracji i przesyłania w czasie rzeczywistym obrazu z BSP bezpośrednio do 
tzw. centrum dowodzenia czyli sztabu akcji. W praktyce może to spowolnić 
podejmowanie decyzji, opóźnić działania, a nawet przyczynić się do przeoczenia 
istotnych operacyjnie informacji o sytuacji. Nie do przecenienia jest ogromna rola 
koordynacji lotów załogowych i bezzałogowych, w celu zachowania najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa,  w sytuacji konieczności realizacji zadań w tym samym 
obszarze.  

Nie można pominąć aspektu zabezpieczenia obszaru działań operacyjnych, 
np. przez Policję, przed nieuprawnionymi lotami osób postronnych. Jak pokazuje 
historia z USA, istnieje bowiem ryzyko, że amatorzy - chcąc wykonać atrakcyjne 
zdjęcia - naruszą obowiązujące zakazy lotów i strefy, a także stworzą zagrożenie 
dla znajdujących się w powietrzu BSP straży pożarnej19.  

Przedmiotem automatyzacji i wsparcia ze strony aplikacji i systemów 
informatycznych powinny być wszelkie czynności związane zarówno ze 
wstępnym, jak i bezpośrednim przygotowaniem nawigacyjnym, a także analizą 
ryzyka. Pożądaną jest sytuacja, w której jeszcze przed dotarciem na miejsce 
działań, aparatura sterująca pobiera potrzebne dane operacyjne (mapy obszaru 
lotu, wysokość terenu, mapy przeszkód,  dane meteorologiczne, dane dot. 
deklinacji magnetycznej). Zważywszy na fakt, że każda minuta jest cenna, 
nawiązywanie połączenia BSP-aparatura-kamera powinno następować 
błyskawicznie, a kalibracja dokonywać się automatycznie. 

Wśród kolejnych konkluzji, warto wymienić następujące: 
- bezzałogowe systemu powietrzne (a zatem m.in. BSP, aparatura sterująca, 

kamery)  użytkowane w działaniach operacyjnych powinny cechować się długim 
czasem pracy, niezawodnością, solidnością budowy, odpornością na wilgoć, 
wiatr, ujemne i wysokie temperatury, 

- czas lotu BSP typu wielowirnikowiec jest niejednokrotnie niewystarczający 
wobec nie tylko konieczności nieprzerwanych oblotów obszarów o dużej 
powierzchni, ale także w porównaniu z potrzebami na ciągły monitoring odcinków 
bojowych, 

- wskaźniki naładowania/rozładowania baterii powinny uwzględniać: warunki 
atmosferyczne (siła i kierunek wiatru), prędkość lotu, czas potrzebny na powrót 
do miejsca startu tak, aby operator po skierowaniu wzorku na taki wskaźnik od 
razu otrzymał wiarygodną informację, czy w danych warunkach BSP jest w stanie 
dokończyć misję i powrócić do miejsca startu,  

- w związku z powyższym zasadne jest w przyszłości w działaniach służb 
ratowniczych także testowanie i zweryfikowanie technologii BSP typu 
wielowirnikowiec na uwięzi w aspekcie ciągłego, punktowego monitoringu,  

- istnieje zapotrzebowanie na narzędzia wspomagające podejmowanie 
decyzji na miejscu zdarzenia, oparte na transmisji, agregacji i integracji obrazów 
przesyłanych z BSP w czasie rzeczywistym, 

 
19 Djudjic D., Drone operator arrested in Arizona for interfering with firefighters, „Diyphotography”, 
2017, Online: https://www.diyphotography.net/man-gets-arrested-flying-drone-wildfire-hamperin 
g-firefighters, dostęp: 25.11.2020. 
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- zasadne jest wykorzystanie cyfrowych, niezawodnych narzędzi do 
zarządzania flotą BSP. 
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ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z HOLOWANIEM 
DUŻYCH SAMOLOTÓW 

Robert KONIECZKA 
Adrian LEPA 

 
STRESZCZENIE: W artykule zostały zawarte podstawowe informacje na temat procedury kołowania 
oraz sposobu przemieszczanie się statku powietrznego po lotnisku. Przeprowadzono analizę, 
która zidentyfikowała zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo kołowania samolotów o masie 
startowej powyżej 5700 kg. Badaniu zostało poddanych piętnaście przypadków zdarzeń z 
różnych części świata, które miały miejsce w trakcie procedury kołowania. Przeprowadzona 
analiza wykazała, że do powstawania incydentów oraz wypadków przyczyniają się głównie dwa 
czynniki, a są to czynnik ludzki oraz czynnik organizacyjny. Ponadto udało się określić, że 
najczęstszymi bezpośrednimi przyczynami przebadanych wypadków było: nie stosowanie się 
personelu do wydawanych poleceń i przepisów, oraz zła organizacja przestrzeni lotniskowej i 
przemieszczania pojazdów lotniskowych. Wykazano, że do największej liczby zagrożeń dochodzi 
przy jednoczesnym nałożeniu się co najmniej trzech, czterech i więcej czynników, które sprzyjają 
niebezpieczeństwu. Dodatkowo na podstawie badań można było określić, że wskutek incydentu 
najczęściej dochodzi do uszkodzenia końcówki skrzydła lub wingletu oraz steru wysokości. Na 
podstawie badań zostały stworzone sposoby zapobiegania zidentyfikowanym zagrożeniom, które 
mogą przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa procedury kołowania samolotów.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: procedura kołowania, incydenty podczas kołowania, zagrożenie związane z 
procesem kołowania, zalecenia dla procedury kołowania. 

 
1. Wstęp 
Statki powietrzne oprócz poruszania się w atmosferze, wykonują ruch 

bezpośrednio po płycie lotniska. Ruch ten nazywany jest kołowaniem, a 
płaszczyzna po, której odbywa się ruch określana jest mianem drogi kołowania. 
Kołowanie stanowi jedyny na chwilę obecną poza holowaniem sposobów 
przemieszczania statku powietrznego po lotnisku. Umożliwia on przemieszczenie 
statku powietrznego do pasa startowego lub do miejsca postojowego. Odbywa 
się ono tylko i wyłącznie przy pomocy własnego napędu, bez użycia dodatkowych 
pojazdów. Podczas kołowania statek powietrzny porusza się na swoim własnym 
podwoziu, którym w większości przypadków są koła. Może jednak odnosić się 
również do statków, które posiadają podwozie z płozami lub pływakami, choć 
wymaga to ich doposażenia w środki techniczne umożliwiające przemieszczanie 
się.  

 

Rys. 1. Statki powietrzne w trakcie kołowania [11] 

Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica 
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Kołowanie rozpoczyna się w chwili, gdy po wylądowaniu, statek powietrzny 

zjeżdża z pasa startowego na drogę kołowania i trwa, aż do momentu 
zatrzymania. Ponownie rozpoczyna się gdy statek zaczyna przemieszczać się z 
miejsca postojowego do pasa startowego.  

W przedmiotowym artykule ograniczono się do zagrożeń podczas kołowania 
dużych samolotów to jest powyżej 5700 kg. Należy zauważyć, iż zazwyczaj 
użytkownie tych statków powietrznych odbywa się na lotniskach. Nie było wiec 
przedmiotem rozważań zagrożenia wynikające z kołowania na lądowiskach i 
miejscach przystosowanych do startu i lądowania. 
 

2.Oznaczenia dróg kołowania 
Drogi kołowania po, której poruszają się statki powietrzne powinny spełniać 

standardy określone w wytycznych ICAO 1  załącznik 14 do Konwencji o 
międzynarodowym lotnictwie cywilnym, dotyczący projektowania i eksploatacji 
lotnisk. Drogi te posiadają odpowiednie oznakowania, które pomagają w 
naprowadzaniu statków do miejsc postojowych lub pasów startowych, a także 
innych obszarów niezbędnych do wykonywania operacji lotniczych. Standardowe 
oznaczenie drogi kołowania to pojedyncze litery alfabetu dla każdej drogi 
kołowania z osobna. Na przykład „A” dla drogi kołowania Alpha, „B” dla Bravo itd. 
Litery takie jak „O”,”I” i „X” nie są wykorzystywane. Na dużych lotniskach, gdzie 
występuje więcej dróg kołowania niż liter alfabetu używa się dodatkowych 
oznaczeń. 

Standardowymi oznaczeniami stosowanymi w portach lotniczych zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi projektowania lotnik, są oznaczenia poziome 
(umieszczone na drodze) oraz pionowe (umieszczone przy drodze). Znaki te są 
klasyfikowane w dwóch kategoriach: jako obowiązkowe lub informacyjne. Poniżej 
wymienione zostały wszystkie typy znaków używanych na lotniskach: 

• Znaki poziome 
o środkowe, 
o pozycji zatrzymania drogi startowej RTHP 2, 
o pośredniej pozycji zatrzymania ITHP3, 
o oznakowanie krawędzi, 
o oznakowania informacyjne. 

• Znaki pionowe 
o pozycji zatrzymania drogi startowej RTHP, 
o pośredniej pozycji zatrzymania ITHP, 
o znaki informacyjne. 

Powyższe oznaczenia mają na celu zapewnienie prostego naprowadzania i 
kontroli ruchu powietrznego, w szczególności, gdy obowiązują procedury 
ograniczonej widzialności (LVP4). Zarówno znaki informacyjne jak i obowiązkowe 
muszą posiadać oświetlenie wewnętrzne lub zewnętrzne. W przypadku 

 
1 ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation 
Organization),  organizacja specjalistyczna zajmująca się opracowywaniem i wdrażaniem 
międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo międzynarodowej żeglugi 
powietrznej oraz wspieraniem rozwoju transportu lotniczego w celu zapewnienia bezpiecznego i 
uporządkowanego rozwoju 
2 RTHP – Runway Taxi-Holding Position – Pozycja zatrzymania się na drodze kołowania 
3  ITHP – Intermediate Taxi-Holding Position – Pośrednia pozycja zatrzymania się podczas 
kołowania 
4 LVP – Low Visibility Procedures – Procedury działania przy ograniczonej widoczności  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacje_wyspecjalizowane_ONZ
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przeprowadzania operacji przy ograniczonej widzialności i operacji nocnych 
znaki są oświetlone zewnętrznie. Na rysunku 2 zostały zaprezentowane rodzaje 
znaków zgodnych z wymaganiami ICAO.  

  

Rys 2. Po lewej rodzaje oznakowania poziomego stosowanego na drodze, po 
prawej natomiast oznakowanie informacyjne stosowane przy drogach 

kołowania [ICAO Załącznik 14 do konwencji  
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Lotniska, Tom I Projektowanie i 

eksploatacja lotnisk] 
 
3. Bezpieczeństwo w trakcie kołowania statków powietrznych 
Przy odpowiednim oznakowaniu oraz oświetleniu na lotniskach, gdzie ruch 

naziemny odbywa się z przepustowością adekwatną do infrastruktury bez 
większych problemów można utrzymać bezpieczeństwo w warunkach 
ograniczonej widoczności. Statek powietrzny na ziemi najbardziej narażony jest 
na zagrożenia szczególnie podczas startu lub lądowania, ponieważ w tych fazach 
uniknięcie jakiejkolwiek napotkanej przeszkody jest bardzo ograniczone. 
Przeprowadzanie startu i lądowania odbywa się przy użyciu nie tylko przyrządów, 
ale również wzrokowo, dlatego piloci muszą zachowywać świadomość 
sytuacyjną oraz poprawnie używać wszelkich dostępnych zewnętrznych 
wskazówek wizualnych, tzn. oświetlenia drogi startowej i oznakowań na całej 
długości pasa startowego. 

Największe ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji związanych z 
ograniczoną widzialnością występuje na terenie lotnisk posiadających złożony 
układ dróg kołowania z dużą ilość punktów dostępowych do drogi startowej. 
Jedynym sposobem zapobiegania przypadkowym zderzeniom i zapewniającym 
bezpieczeństwo przemieszczania się, jest zastosowanie odpowiednich procedur 
dla pilotów. Muszą to być jasne, jednoznaczne wskazówki odnoszące się do 
przemieszczania statku na drogach kołowania; respektowanie punktów 
sygnalizacyjnych i prawidłowego egzekwowania przepisów ruchu naziemnego. 

 
4. Analiza identyfikująca zagrożenia przyczyniające się do powstania 

zdarzeń podczas kołowania 
W celu zidentyfikowania zagrożeń oraz czynników ryzyka przeprowadzono 

analizę 15 zdarzeń i incydentów jakie miały miejsce na dużych lotniskach 
komunikacyjnych w różnych częściach świata oraz różnych warunkach. Każdy z 



92 

 

przypadków został przebadany pod względem przyczyn powstania sytuacji 
niebezpiecznych oraz ich okoliczności. Pod uwagę wzięto również skutki 
zaistniałych incydentów. Przeanalizowano incydenty z lotnisk w: Khartoum, 
Lisbon, Hobart Tasmania, Chopina Warszawa, Gdańsk Rębiechowo, Toronto, 
Frankfurt, East Midlands, Paris-Charles De Gaulle, South Tenerife, Aeoroporto 
Internacional De Belem Brasil, London City. 

W przeprowadzonych badaniach uwzględniono następujące czynniki 
determinujące powstanie zdarzenia: warunki atmosferyczne, pora dnia, kierunek 
kołowania, uszkodzenia (odniesione przez statek powietrzny), ilość uszkodzeń 
(jakie odnosiły statki po incydencie), czynnik ludzki (kto i w jaki sposób przyczynił 
się do powstania incydentu), czynnik organizacyjny (przez jakie błędy organizacji 
ruchu lub terenu lotniska doszło do incydentu). Dokonano kluczowego podziału 
tych czynników jako zewnętrznych oraz wewnętrznych zależnych od zachowań 
ludzkich. Jako czynnik zewnętrzne należy rozumieć taki, na które człowiek nie 
ma wpływu jak np.: warunki atmosferyczne czy pora dnia. Natomiast jako czynniki 
zależne od zachowań ludzkich, należy przyjąć czynniki na które przekłada się 
praca ludzi i błędy z nią związane. Wszystkie powyższe warunki przyczyniają się 
do powstawania incydentów lub wypadków podczas kołowania. 

 
4.1 Ilość czynników zagrożenia  
Zebrane dany wykazały, że do wypadków oraz incydentów podczas 

procedury kołowania dochodzi, gdy nakładają się czynniki zagrażające 
bezpieczeństwu. Im większa ilość nałożonych na siebie czynników sprzyjających 
niebezpieczeństwu tym większe ryzyko powstania wypadku. Badania wykazały, 
że największa liczba zagrożeń powstaje przy pojawieniu się czterech lub więcej 
czynników. Jednocześnie stosunkowo mały procent zdarzeń charakteryzuje się 
występowaniem jednej przyczyny sprawczej, co ilustruje rys.3. 

 

 

Rys. 3. Ilość czynników mających wpływ na  zaistnienie incydentu [1] 
 
4.2 Warunki atmosferyczne 
Wykres nr 4 przedstawia procentowy udział korzystnych, umiarkowanych i 

niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas procedury kołowania. 
Uwzględniono również fakt kiedy pogoda nie miała wpływu na powstanie 
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incydentu. Z przedmiotowej  analizy wynika, iż w 33% warunki pogodowe 
zupełnie nie miały wpływu na zaistnienie incydentu 

 

 

Rys. 4. Rodzaje warunków atmosferycznych i ich wpływ procentowy [1] 
 
Z powyższych danych wynika jednoznacznie, że warunki atmosferyczne w 

większości rozpatrywanych incydentów, nie miały wpływu na bezpieczeństwo 
przeprowadzania kołowania.  

 
4.3 Pora dnia 
W tym celu dla oceny czy pora doby ma wpływ  na zaistnienie incydentu 

stworzono wykres przedstawiający podział godzinowy i ilość zajść jakie miały 
miejsce o określonych porach (rys. 5). 

 

 
 

Rys. 5. Pory dnia i ilość przypadków jakie miały miejsce [1] 
 
Analizując otrzymane wyniki należy zwrócić uwagę, że tak samo jak w 

przypadku warunków atmosferycznych, pora dnia nie wyróżnia się jako 
bezpośredni czynnik w stwarzaniu niebezpieczeństwa podczas kołowania. 
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Spośród pór nieznacznie dominuje okres przypadków w godzinach pomiędzy 
9:00 a 12:00. Wynika to jednak z faktu, iż w tych godzinach na terenie lotnisk 
występuje największy ruch statków powietrznych. Jednocześnie wbrew 
oczekiwaniom okazało się, że w godzinach nocnych nie wystąpiło wiele zdarzeń 
związanych z kołowaniem. 

 
4.4 Cel przemieszczania statku powietrznego 
Kryterium tego czynnika to cel przemieszczania statku powietrznego tzn. na 

stoisko postojowe po lądowaniu lub ze stoiska do progu pasa startowego. Jak 
wynika to z przebiegu wykresu nr 6. 

 

 
Rys.6. Podział zdarzeń w zależności od celu przemieszczania samolotu. [1] 

 
Tylko nieznacznie dominują sytuacje kolizyjne podczas kołowania na 

stanowisko postojowe. Powodem tego może być słaba znajomość pilotów, w 
zakresie organizacji ruchu na lotnisku oraz błędy obsługi naziemnej. Przyczynia 
się to do wydawania niebezpiecznych poleceń, czy też do poruszania się wbrew 
otrzymanym rozkazom. Rozpatrywana baza incydentów nie uwzględnia 
przemieszczania się statku powietrznego pomiędzy miejscami postojowymi, lub 
między miejscem postojowym a bazą obsługową. Wynika to ze śladowej ilości 
zdarzeń zaistniałych w tych okolicznościach 
 

4.5 Ilość uszkodzeń odniesionych przez statki powietrzne 
Incydenty gdzie statek powietrzny odniósł uszkodzenia stanowią około 67 % 

przypadków, natomiast tylko w 33 % podczas kolizji statek nie został uszkodzony, 
co zostało przedstawione na rysunku 7. Relatywnie wysoki procent braku 
uszkodzeń podczas kolizji może wynikać z małej prędkości kołowania. Dzięki 
temu statki powietrzne po zaistniałym incydencie wymagają nieznacznych prac 
serwisowych i przywracane są do stanu zdatności w szybkim czasie. 
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Rys. 7. Zestawienie ilości uszkodzeń w czasie incydentu [1] 

 
4.6 Rodzaje uszkodzeń odniesionych przez statki powietrzne 
Zdarzają się również przypadki gdy uszkodzenia statków są bardziej rozległe 

i wymagają gruntownych prac serwisowych. Wiąże się to z kosztami oraz 
opóźnieniami lub brakiem wykonania lotów przez firmy lotnicze. Wykres nr 8 
przedstawia do jakich uszkodzeń dochodzi podczas kolizji. 

 

 
Rys. 8. Rodzaje uszkodzeń i ich procentowy udział. [1] 

 
Najczęściej dochodzi do uszkodzeń najbardziej wystających elementów 

samolotów, a więc końcówek skrzydeł lub wingletów. Stanowią one aż 21% 
badanych przypadków. Kolejnym elementem jest ster wysokości, co wynika 
również z faktu . iż najbardziej wystają poza linie boczne drogi kołowania. 
Konsekwencją nieświadomości odległości od linii bocznych jest wystąpienie 
sytuacji, w których piloci przeprowadzający kołowanie nie zawsze potrafią dobrze 
ocenić długości skrzydeł ich statku.  

Najmniejszą wartość procentową występowania osiągnęły uszkodzenia 
kadłuba, podwozia, radaru oraz głównych odcinków skrzydeł. Część nosowa 
statków również, tak jak i część ogonowa, ulega awarii w wyniku natarcia na nią 
końcówkami skrzydeł. Sytuacje konsekwencją których następuje uszkodzenie 
silnika oraz infrastruktury lotniskowej także są ze sobą powiązane. Analizowana 
baza danych, udowadnia, że w większości powstałych incydentów, uszkodzenia 
silnika wynikają z uderzenia o infrastrukturę lotniska lub, z faktu uderzenia 
pojazdu lotniskowego w statek powietrzny. 

Aż w 17% incydentów udało się uniknąć uszkodzenia jakiejkolwiek części 
statku powietrznego pomimo zaistnienia kolizji. 
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33%
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5. Czynniki mające główny wpływ na bezpieczeństwo holowania  
Czynnik ludzki rozpatrywany w ujęciu procedury kołowania ma bardzo duże 

znaczenie, ponieważ to piloci prowadzą statki powietrzne. Kontrolerzy 
odpowiadają za kontrolowanie ruchu naziemnego, wydając pilotom wytyczne 
wraz z instrukcjami do kołowania. Oprócz pilotów i kontrolerów, należy w tym 
procesie jeszcze wyróżnić Marshallerów i personel naziemny, odpowiadający za 
bezpieczeństwo na drogach kołowania i serwisowych. Mimo wszystkich 
wymagań odnośnie organizacji i przebiegu operacji lotniskowych jakie są 
stawiane personelowi lotniska, zdarzają się incydenty, których główną przyczyną 
jest  czynnik ludzki, a w szczególności łamanie obowiązujących przepisów. Na 
rysunku nr 9 przedstawiono procentowy udział czynnika ludzkiego oraz 
organizacyjnego . 

 

 
Rys. 9. Udział poszczególnych czynników w procedurze kołowania [1] 

 
5.1 Czynnik ludzki 
Biorąc pod uwagę czynnik ludzki na podstawie przeprowadzonej analizy 

wyodrębniono kilkanaście zdarzeń bezpośrednio wpływających na 
bezpieczeństwo przeprowadzania procedury kołowania. Poniżej, zamieszczono 
wykres nr 10 przedstawiający podział czynnika ludzkiego na poszczególne 
zdarzenia oraz częstotliwość ich występowania w grupie zdarzeń poddanej 
badaniu. 
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Rys. 10. Podział czynnika ludzkiego na rodzaje i ilość występowania [1] 
 
Dominujące znaczenie w zaistnieniu kolizji ma niestosowanie się pilotów do 

wydawanych poleceń czy przepisów. Przyczynia się do powstawania sytuacji 
niebezpiecznych. Może to wynikać z mało precyzyjnych szkoleń lub 
niedokładnych instrukcji jakimi posługuje się personel. Dodatkowo przyczynia się 
do tego fakt nieprzestrzegania lotniskowej instrukcji operacyjnej przez personel 
naziemny, poruszający się po drogach serwisowych. Kolejnym istotnym 
czynnikiem jest niedostateczna uwaga poświęcana tej procedurze. Brak 
dostatecznego doświadczenia pilotów lub personelu naziemnego jest kolejną 
przyczyną powstawania zagrożeń. Zdarzały się też przypadki, kiedy kołowanie 
przeprowadzane było bez kontroli ATC5.  

Większość z wyżej wymienionych przypadków wpływających na czynnik 
ludzki przy procedurze kołowania, nie występuje pojedynczo. Najczęściej są to 
minimum dwa czynniki, których dopiero wspólne połączenie doprowadza do 
incydentu lub wypadku. 

 
5.2 Czynnik organizacyjny 
Czynnik organizacyjny ma mniejszy wpływ (41%) niż czynnik ludzki. Został 

on podzielony na odrębne przypadki, mające bezpośredni wpływ na kołowanie. 
Rys nr 11 prezentuje podział procentowy różnych czynników organizacyjnych na 
ilość zdarzeń.  

 

 

Rys. 11. Podział czynnika organizacyjnego na rodzaje i ilość występowania [1] 

Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej dominującym czynnikiem, 
jest zła organizacja przestrzeni lotniskowej i przemieszczania pojazdów 
lotniskowych. Dotyczy głównie lotnisk, gdzie nie zostały zachowane wymiary na 
drogach kołowania zgodnie  
z wytycznymi lub lotnisko nie jest przystosowane do jednoczesnego obsługiwania 
statków powietrznych o największych możliwych wymiarach. Następnym 
czynnikiem organizacyjnym jest złe rozmieszczenie oznaczeń lub ich brak. 

 
5  ATC – kontrola ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Control) służby powołane do kontroli i 
utrzymywania ruchu lotniczego w tym do zapobiegania  kolizji  
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Część oznakowania umieszczana jest w niewłaściwych odległościach lub 
złych miejscach. Wynika to głównie z następstw przebudowy lotniska. Złe 
rozmieszczenie przyczynia się znacząco do tworzenia niebezpieczeństw na 
drogach.  

Kolejnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo jest połączenie 
równoczesnej złej organizacji przebiegu procedury kołowania oraz 
niezachowanie przestrzeni pomiędzy statkami. 

 
6. Propozycje działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń 
Mając na względzie przeprowadzoną analizę w poniższych tabelach 

przedstawiono propozycje działań profilaktycznych mających na celu obniżenie 
wpływu czynnika ludzkiego i organizacyjnego. Wynikają one wprost z 
zidentyfikowanych zagrożeń. 

 
Tabela 1 Zestawienie zagrożeń i profilaktyki w zakresie czynnika ludzkiego. 

[1] 

Zagrożenie Propozycja zapobiegania 

Błędnie wydane 
polecenia przez ATC 

• Potwierdzenie przez pilotów oraz Marshallera, 
czy wydane wytyczne przez ATC są adekwatne  dla 
danego statku powietrznego i lotniska. 

• Instrukcje wydane dla statku powietrznego 
powinny być sprawdzane przez dodatkowego 
kontrolera. 

• W przypadku dużego natężenia ruchu, kontroler 
zobligowany jest do poproszenia o pomoc w 
zarządzaniu statkami (pomaga mu drugi kontroler). 

• Kontroler ruchu naziemnego na stanowisku 
pracy posiada dodatkowe instrukcje z parametrami 
oraz wymiarami statków powietrznych, które lotnisko 
może przyjąć. 

Brak kontroli przez 
ATC 

• Kontroler przejmując statek pod kontrolę, 
zapewnia stały nadzór do momentu, aż statek 
powietrzny nie zatrzyma się na miejscu postojowym lub 
na pozycji startowej. 

• W trakcie przemieszczania się, piloci są w stałej 
komunikacji radiowej z kontrolerem, gwarantując ciągły 
przepływ informacji. 

• Kontroler sprawuje kontrolę nad statkiem przy 
pomocy przyrządów wizualnych lub radarowych, w tym 
jak przebiega proces kołowania, ograniczając zaufanie 
do radaru i systemów lotniskowych. 

Brak doświadczenia 
pilotów lub personelu 

naziemnego 

• Szkolenia dla personelu muszą być 
rozbudowane o: 

−  Kontrolowanie przebiegu kołowania i pozycji 
samolotu, w przypadku, gdy nastąpiła sytuacja 
odbiegająca od normalnej. 

−  Sposoby kołowania dla każdej klasy oraz typu 
statku i zachowanie personelu w odniesieniu do 
różnych sytuacji mogących wystąpić na lotnisku. 
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−  Cykliczne szkolenia z przepisów 
organizacyjnych lotniska dla personelu 
funkcjonującego na danym lotnisku. 

• Personel biorący udział w procedurze kołowania 
musi posiadać odpowiednie doświadczenie (co 
najmniej 10 bezpiecznie przeprowadzonych 
manewrów kołowania) i być odpowiednio 
wykfalifikowana (posiada certyfikaty ze wszystkich 
powyższych szkoleń). 

• W przypadku niedoświadczonego personelu 
należy zagwarantować wykonywaną pracę pod 
nadzorem doświadczonego personelu w celu 
osiągniecia praktyki. 

Postępowanie 
Marshallera 
niezgodnie z 
wytycznymi 

• Zwiększyć częstotliwość odświeżania szkoleń 
Marshallerów (co najmniej raz na rok). 

• Zapewnić dodatkowe szkolenia z instrukcji 
operacyjnych lotnisk na których pracują koordynatorzy. 

• Przed przystąpieniem do naprowadzania, 
kontroler musi zapoznać się z parametrami statku, 
który będzie naprowadzać oraz drogi po jakiej się będą 
poruszać. 

• Gdy nakierowywany jest samolot klasy D i E6, 
należy zapewnić koordynowanie przez dwóch 
Marshallerów. 

• Manewry oraz instrukcje wykonywane przez 
koordynatora powinny być nadzorowane przez ATC. 

Kołowanie z 
niewystarczająca 

uwagą 

• Personel biorący udział w procedurze kołowania 
musi posiadać odpowiednie udokumentowane 
doświadczenie praktyczne. 

• Podczas przeprowadzania kołowania, personel 
biorący w nim udział musi być w ciągłej komunikacji, 
zapewniając szybki przepływ informacji. 

• Gdy na lotnisku występuje duże natężenie 
ruchu, piloci powinni poświęcić całkowitą uwagę 
procedurze kołowania. W trakcie przeprowadzania 
manewrów nie powinni zajmować się innymi 
czynnościami. 

• Piloci mogą poprosić o chwilową ciszę radiową 
lub przełączenie kanału komunikacyjnego podczas 
przeprowadzania manewrów obarczonych dużym 
ryzykiem. 

Brak komunikacji 
pomiędzy pilotami a 

Marsahllem 

• Stworzenie wewnętrznego systemu komunikacji 
radiowej pomiędzy kontrolerem-pilotem-Marshallem. 

 
6 Samolot klasy C i D – Litera C definiuje klasę statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł od 24 
do 36m i rozstawie kół między 6 a 9m. Litera D określa statki o rozpiętości skrzydeł większej niż 
36m ale nie mniejszej niż 52m oraz rozstawie podwozia pomiędzy 9 a 14m, np. Boeing 757.  
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• Wprowadzenie wymogu ciągłej komunikacji 
werbalnej między Marshallerami, a pilotami podczas 
manewrowania statkami klasy C, D i E7. 

• Podczas wykonywania manewrów z pomocą 
asystentów skrzydłowych, należy zapewnić 
komunikację werbalną pomiędzy pilotami-Marshallem-
asystentem. 

Nieświadomość 
pilotów o łamaniu 

przepisów 

• Umieszczenie sygnalizacji świetlnej lub 
oznakowania dodatkowego, które przekaże pilotom 
informacje o złamanych przepisach. 

• Należy zapewnić pilotom dokładne instrukcje 
operacyjne lotnisk na których będą się poruszać przed 
rozpoczęciem operacji. 

• Piloci powinni mieć przeprowadzane cykliczne 
szkolenia na temat ograniczonego zaufania do 
systemów lotniskowych oraz koordynatorów. 

Niestosowanie się do 
wydanych poleceń i 

przepisów 

• Wprowadzenie ograniczenia prędkości na 
drogach serwisowych przecinających drogi kołowania. 

• Zastosowanie dodatkowego oznakowania 
pionowego, które wzmoży uwagę kierowców. 

• Piloci muszą zapoznać się z instrukcją 
operacyjną lotniska za nim zaczną przeprowadzać 
manewry na jego terenie. 

• W przypadku gdy piloci nie reagują na 
wydawane rozkazy, kontroler zobowiązany jest do 
natychmiastowego zatrzymania  statku i zgłoszenia tej 
informacji do operatora. 

Rutynowe 
postępowanie 

• Załogi należy cyklicznie wysyłać na szkolenia 
odświeżające (np. dla kierowcy holownika, szkolenie z 
poruszania się po drogach wewnętrznych oraz o 
holowaniu statków). 

• Zmiana planu lotów, aby piloci nie latali stale na 
tych samych trasach. 

 
Tabela 2 Zestawienie zagrożeń i profilaktyki w zakresie czynnika 

organizacyjnego. [1] 

Zagrożenie Propozycja zapobiegania 

Złe rozmieszczenie 
oznaczeń lub ich brak 

• Stosowanie dodatkowych znaków poziomych i 
pionowych na drogach kołowania. 

• Wprowadzenie większej ilości oświetlenia dróg 
kołowania oraz podświetlenia znaków, tak aby 
oznaczenia były bardziej widoczne dla pilotów i 
kierowców pojazdów. 

• Zapewnienie cyklicznych kontroli dróg 
lotniskowych, które będą weryfikować czy 

 
7 Samolot klasy E – Statki powietrzne klasy E posiadają rozpiętość skrzydeł od 52m do 65m oraz 
rozstaw podwozia od 9 do 14m. 
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oznakowanie jest rozmieszczone zgodnie z 
przepisami ICAO. 

• Sprawdzenie dostosowania znaków pod 
względem ich umiejscowienia oraz rozmiaru dla 
różnych klas statków. 

Nie zachowana 
przestrzeń pomiędzy 

statkami 

• Należy wprowadzić ograniczenie poruszania 
się jednoczesnego statków klas C, D i E po drogach 
kołowania umieszczonych równolegle. 

• Lotniska muszą zapewnić bezpieczne 
odległości dla statków powietrznych na miejscach 
postojowych, biorąc pod uwagę większe ilości miejsca 
na manewrowanie dla największego typu statku jaki 
mogą przyjąć. 

• Wydzielone miejsca i drogi muszą zostać 
sprawdzone oraz zatwierdzone dla danego typu 
statku, w przeciwnym razie nie wolno kierować tam 
statku, który nie został uwzględniony. 

• Nie wyznaczać miejsc postojowych dla statków 
szerokokadłubowych obok siebie, należy pozostawić 
przynajmniej jedno miejsce postojowe przestrzeni 
pomiędzy statkami. 

Zła organizacja 
przestrzeni 
lotniskowej i 

przemieszczania 
pojazdów 

lotniskowych 

• Dostosowanie dróg kołowania do każdej klasy 
statku powietrznego. 

• Przed przystąpieniem do kołowania kontroler 
powinien upewnić się czy wyznaczona droga 
kołowania pozwala na kołowanie danego statku 
powietrznego z zachowaniem bezpiecznych 
odległości. 

• Drogi do przemieszczania się pojazdów 
naziemnych, powinny przecinać się z drogami 
kołowania w jak najmniejszej ilości punktów. 

• W punktach przecięcia się dróg, zastosować 
dodatkowe oznakowanie pionowe oraz poziome, 
mające na celu zwiększenie uwagi personelu. 

• Dla każdego typu statku należy uwzględnić 
odległości bezpieczeństwa podczas manewrowania, 
przed rozpoczęciem operacji. 

Lotnisko nie spełnia 
wymagań ICAO 

• Porty lotnicze muszą być regularnie 
kontrolowane pod względem spełnienia wymagań (co 
najmniej raz na dwa lata). 

• W szczególności gdy został przeprowadzony 
remont lub zmiana infrastruktury. 

• Zwiększyć częstotliwość kontroli (raz do roku) 
mniej rozbudowanych lotnisk (z jedną lub dwoma 
drogami startowymi). 

Błędy systemów 
lotniskowych i ich 

ograniczenia 

• Systemy wprowadzone na terenie lotniska 
muszą zostać zatwierdzone przez organizacją 
zarządzającą (np. EASA, FAA). 
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• Zwiększyć częstotliwość weryfikacji 
poprawnego działania systemu ( co najmniej raz w 
miesiącu). 

• Piloci powinni być informowani o problemach  
lub ograniczeniach systemu wspomagającego 
działania na terenie lotniska, przed przystąpieniem do 
operacji na danym lotnisku. 

• System lotniskowy musi zostać sprawdzony dla 
każdego typu statku oraz dla czynników dodatkowych 
(różne barwy poszycia, zmienne warunki pogodowe). 

Zła organizacja 
przebiegu procedury 

kołowania 

• Plan kołowania powinien zostać sprawdzony 
przez kontrolera oraz Marshallera, ponadto 
wymagane jest zatwierdzenie planu przez ATC. 

• Jeśli zachodzi zmiana w wyznaczonej 
dotychczas drodze kołowania, to koordynatorzy 
zobowiązani są do sprawdzenia i upewnienia się, że 
nowa droga będzie spełniała wymagania 
bezpieczeństwa (należy przeprowadzić pomiary co 
najmniej dwukrotnie w celu potwierdzenia 
poprawności wyliczeń). 

• Poprawność wyznaczonej drogi należy 
sprawdzać przez inną osobą niż ta, która daną drogę 
wyznaczała. 

Prace remontowe 

• Podczas prac remontowych należy zapewnić 
dodatkowe instrukcje operacyjne dla personelu 
naziemnego i powietrznego przed przystąpieniem do 
operacji. 

• Należy zapewnić dodatkowe oznakowanie na 
całym terenie lotniska, aby zapobiec przypadkowym 
wtargnięciom. 

 
7. Podsumowanie 
Przeprowadzone badania wykazały, że do największej liczby zagrożeń 

dochodzi przy jednoczesnym pojawieniu się i nałożeniu trzech, czterech lub 
więcej czynników sprzyjających niebezpieczeństwu. Czynniki takie jak warunki 
atmosferyczne oraz pora dnia rozpatrywane oddzielnie nie stwarzają 
szczególnego zagrożenia, natomiast ich połączenie może znacząco wpływać na 
poprawność przeprowadzania procedury kołowania.  

Duża liczba pilotów polega tylko i wyłącznie na instrukcjach wydawanych 
przez koordynatora w trakcie kołowania, co nie zawsze jest dobrym 
rozwiązaniem i może doprowadzić do wypadku. Wynika, to z faktu, że część z 
Marschallów nie posiada dostatecznej ilości szkoleń i doświadczenia.  

W toku badań okazało się, że nie w każdym przypadku dochodzi do 
jakichkolwiek uszkodzeń statku powietrznego. Jednak mimo to wykazano, że 
ponad połowa incydentów podczas kołowania kończy się uszkodzeniem statku. 
Najbardziej podatny na uszkodzenia element statku to końcówki skrzydeł lub 
winglety oraz ster kierunku i wysokości. 

Możliwe jest zapobieganie zidentyfikowanym zagrożeniom poprzez ich 
właściwą identyfikację i na tej podstawie ich stopniowe eliminowanie. W 
przypadku czynnika ludzkiego można zapobiec istotnej części przypadków 
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poprzez uświadomienie personelu stopnia zagrożeń.. Nie jest możliwa ich pełna 
eliminacja. Zagrożenia wynikające z czynnika organizacyjnego są możliwe do 
prawie całkowitego wyeliminowania. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że czynniki 
te wzajemnie się przenikają. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń możliwe jest 
sformułowanie właściwej i skutecznej profilaktyki, która  przyczyni się do 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa podczas procedury kołowania. 
Ograniczenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem podczas kołowania jest 
możliwe poprzez: wprowadzenie obszerniejszych szkoleń dla personelu  
i rozbudowanie instrukcji operacyjnych oraz zwiększenie częstotliwości kontroli 
infrastruktury lotnisk. Dzięki zastosowaniu powyższych propozycji możliwe jest 
uniknięcie wielu uszkodzeń statków powietrznych lub co najmniej ich 
minimalizacja, co umożliwi zredukowanie i ograniczenie kosztów napraw statków 
powietrznych. 
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MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE I PRAWNE REALIZACJI 

PRZEWOZÓW CARGO Z WYKORZYSTANIEM 
BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

TECHNOLOGICAL AND LEGAL POSSIBILITIES OF CARGO 
TRANSPORT WITH THE USE OF UNMANNED AERIAL 

VEHICLES 

Tomasz BALCERZAK 
 
STRESZCZENIE: Wartość rynku logistyki i transportu towarów przy pomocy dronów szacuje się 
na 11,20 mld USD w 2022 r. i przewiduje się, że do 2027 r. osiągnie 29,06 mld USD, przy CAGR 
na poziomie 21,01% w okresie prognozy.  Metodologia badawcza wykorzystana do oszacowania 
i prognozy wielkości rynku logistyki i transportu dronów, na której oparto te informacje polegała 
na pozyskiwaniu danych o przychodach kluczowych graczy rynkowych z takich źródeł jak strony 
internetowe firm, dokumenty korporacyjne, raporty roczne, prezentacje inwestorskie oraz płatne 
bazy danych.  
Oczekuje się, że rosnące zapotrzebowanie na coraz szybsze dostawy w branży logistycznej 
będzie napędzać rozwój rynku logistyki i transportu towarów przez drony. Siły zbrojne 
wykorzystują również drony do zaopatrywania żołnierzy w sprzęt, części zamienne, żywność i 
amunicję na polu bitwy. 
W artykule w zamienny sposób używa się nazw bezzałogowe statki powietrzne, UAV-Unmanned 
Aerial Vehicle oraz „drony” dla oznaczenia tej samej technologii maszyn latających.1 Jest to 
spowodowane tym, że nie ma jednolitego, międzynarodowego standardu w tym zakresie i w 
różnych krajach używa się formalnie czy też bardziej popularne są w powszechnym użyciu różne 
nazwy.2 
 
SUMMARY: The value of the drone logistics and freight transport market is estimated at $ 11.20 
billion in 2022 and is projected to reach $ 29.06 billion by 2027, with a CAGR of 21.01% over the 
forecast period. The research methodology used to estimate and forecast the size of the drone 
logistics and transport market, on which this information was based, consisted in obtaining data 
on the revenues of key market players from sources such as company websites, corporate 
documents, annual reports, investor presentations and paid databases. 
It is expected that the growing demand for ever faster deliveries in the logistics industry will drive 
the development of the logistics market and the transport of goods by drones. The armed forces 
also use drones to supply soldiers with equipment, spare parts, food and ammunition on the 
battlefield. 

 
1 Bezzałogowy statek powietrzny (ang. unmanned aerial vehicle, UAV), bezzałogowy system 
powietrzny (ang. unmanned aerial system), dron– statek powietrzny, który nie wymaga do lotu 
załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie 
lub wykonujący lot autonomicznie. 
2 W obowiązującym jeszcze prawie polskim, w szczególności w tzw. rozporządzeniu w sprawie 
wyłączenia zastosowania niektórych przepisów Prawa lotniczego, stosuje się pojęcie operatora 
na oznaczenie osoby zdalnie pilotującej bezzałogowy statek powietrzny (lub model latający). Od 
1 lipca 2020 r. osobę tę, tj. odpowiedzialną za pilotowanie drona określamy mianem pilota. 
Przepis art. 3 pkt 31 rozporządzenia bazowego 2018/1139 definiuje pilota bezzałogowego statku 
powietrznego jako osobą fizyczną odpowiedzialną za bezpieczne wykonanie lotu przez 
bezzałogowy statek powietrzny poprzez ręczne sterowanie lotem albo - w przypadku, gdy 
bezzałogowy statek powietrzny lata automatycznie - poprzez monitorowanie jego kursu i 
utrzymywanie zdolności do interwencji i zmiany kursu w każdej chwili. 
Od pilota bezzałogowego statku powietrznego odróżnić należy pojęcie operatora statku 
powietrznego (także bezzałogowego). Jest to każda osoba prawna lub fizyczna eksploatująca 
jeden lub większą liczbę statków powietrznych lub składająca ofertę eksploatacji jednego lub 
większej liczby statków powietrznych. Jest to zatem zarówno właściciel, najemca lub inny 
posiadacz statku powietrznego – praktycznie każdy, kto włada statkiem powietrznym pod różnym 
tytułem prawnym. 
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The article uses the terms unmanned aerial vehicles, UAV-Unmanned Aerial Vehicle and "drones" 
interchangeably to denote the same technology of flying machines. This is due to the fact that 
there is no uniform, international standard in this respect and different names are used formally 
or more commonly in different countries. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: lotnicze przewozy cargo, bezpilotowe statki powietrzne, bezzałogowe 
statki powietrzne, bezpieczeństwo lotnicze. 
 
KEYWORDS: air cargo transportation, unmanned aerial vehicles, UAV, aviation safety. 

 
Możliwości technologiczne rozwoju dronów 
W ciągu ostatniej dekady bezzałogowe statki powietrzne, popularnie zwane 

dronami ewoluowały od słabo rozwiniętych maszyn latających do bycia jednym z 
kluczowych elementów głównego nurtu sektora logistycznego. Drony, znane 
bardziej formalnie jako bezzałogowe statki powietrzne (UAV-Unmanned Aerial 
Vehicle), to autonomiczne lub półautonomiczne roboty, którymi można sterować 
zdalnie lub mogące poruszać się samodzielnie po wybranym torze lotu. 

Chociaż drony były używane od dziesięcioleci do celów wojskowych, 
pierwsze komercyjne zezwolenia na loty dronów zostały wydane przez Stany 
Zjednoczone. Amerykańskie Władze Lotnicze FAA-Federal Aviation 
Administration w 2006 roku, po raz pierwszy w historii zezwalając wydały zgodę 
na loty dronami w celach biznesowych. Zaledwie kilka lat później, w 2010 roku, 
francuska początkująca firma –„startup” Parrot wyprodukowała maszynę latającą  
o nazwie „Parrot”. Był to pierwszy dron sterowany przez Wi-Fi i smartfony - 
ogromny krok w rozwoju dronów zarówno dla konsumentów, jak i dla firm. W 
2013 roku Amazon pojawił się ze swoją koncepcją systemu dostaw opartego na 
dronach, aczkolwiek firma wciąż nie ujawniła szczegółów, kiedy faktycznie 
zacznie realizować dostawy komercyjne na dużą skalę za pośrednictwem 
dronów, realizując cały czas fazę testów. W 2016 roku inna firma DJI wypuściła 
swojego drona o nazwie Phantom 4. Był to pierwszy dron, który zawierał 
technologię uczenia maszynowego do inteligentnego śledzenia obiektów zamiast 
podążania za sygnałem GPS lub zaprogramowaną trasą. Te postępy 
technologiczne o oferowane produkty prowadzą nas do dzisiejszej sytuacji, w 
którym dziesiątki nowych początkujących firm „start-upów” producentów dronów 
pojawiają się na całym świecie, starając się wprowadzić dostawy dronów do 
codziennego życia. 

W międzyczasie, ponieważ zrównoważone dostawy towarów na tzw. 
ostatnim odcinku, czy też ostatniej mili stały się w ostatnich latach tematem coraz 
większego zainteresowania logistyką, coraz więcej firm zaczęło szukać dronów 
jako opłacalnej i przyjaznej dla środowiska odpowiedzi. Okazuje się, że 50% 
całkowitego podziału kosztów przesyłki można przypisać dostawie ostatniej mili 
- co można radykalnie zmniejszyć dzięki zastosowaniu komercyjnych dronów. 
Dlatego jedna z kluczowych firm doradczych-McKinsey przewiduje, że 
dostawcze drony będą stanowić ok. 80% latających dronów w przyszłości, 
podczas gdy NASA szacuje, że w 2020 roku w powietrzu będzie znajdować się 
ok. 2,6 miliona komercyjnych dronów. 

Chociaż z pewnością istnieje jeszcze wiele przeszkód technologicznych oraz 
regulacyjnych do pokonania na całym świecie, większość graczy w branży 
logistycznej uważa, że przy dużej liczbie korzyści, jakie ta technologia może 
przynieść, oprócz łatwości skalowalności, organy regulacyjne ostatecznie 
utworzą ścieżkę dla masowego komercyjnego wykorzystanie dronów 
dostawczych.  
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Rok 2019 był przełomowy dla postępów regulacyjnych dotyczących dronów: 
firma Alphabet oraz Wing we współpracy z takimi partnerami jak FedEx, 
Walgreens po raz pierwszy uruchomiła swoje drony w Stanach Zjednoczonych, 
w stanie Wirginia,. Wing uruchomił również swoją pierwszą usługę lotniczą w 
Australii, która umożliwia klientom składanie szybkich zamówień na jedzenie, 
kawę i produkty apteczne dostępne bez recepty za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej i dostarczanie ich bezpośrednio do ich domów dronem w ciągu kilku 
minut.  

W międzyczasie UPS stał się pierwszą w Stanach Zjednoczonych linią 
lotniczą wykorzystującą drony, zatwierdzoną przez Amerykańskie Władze 
Lotnicze-FAA. Zatwierdzenie nastąpiło po udanej współpracy UPS w zakresie 
dostaw dronów medycznych z firmą Matternet . Obecnie UPS planuje rozszerzyć 
swoje usługi dronów, aby wspierać kampusy szpitalne w całym kraju, a w 
przyszłości zacząć dostarczać produkty spoza branży opieki zdrowotnej. 

Zarówno konsumenci, jak i firmy również szeroko oczekiwali 
wyprodukowania i wypuszczenia na rynek Amazon Prime Air, dronów 
elektrycznych, których celem jest dostarczanie 5-funtowych paczek w promieniu 
15 mil do klientów w niecałe 30 minut. W pracach od 2013 r., kiedy po raz 
pierwszy ogłoszono projekt drona, firma zakomunikowała w czerwcu 2019 r., że 
nowy dron, który może wykonywać pionowe starty i lądowania, rozpocznie 
wysyłanie paczek do konsumentów „w ciągu kilku miesięcy”, chociaż ten rozwój 
jeszcze się nie skończył.  

To, co jest intrygujące w dzisiejszym krajobrazie start-upów (producentów-
firm początkujących) dronów, to różnorodność podejść, które firmy przyjmują, 
aby tworzyć rozwiązania dronowe: od operacji magazynowych po drony 
dostawcze na ostatniej mili po bezzałogowe samoloty transportowe. Te 
tendencje będą miały wpływ na przyszłe tendencje w branży logistycznej. 

Kolejnym przykładem jest firma Dronamics. Jest to startup zajmujący się 
transportem lotniczym, który wprowadza na rynek bezzałogowe maszyny 
latające, których przykładem jest ich produkt model „Black Swan”. Samolot po 
usunięciu kokpitu, w których znajdowała się kabina załogi, może transportować 
do 350 kilogramów na odległość 2500 kilometrów (lub 1550 mil) za cenę nawet 
o 50% niższą niż w przypadku tradycyjnych samolotów. Imponujący projekt 
sprawił, że firma ta stała się pierwszym strategicznym partnerem 
Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych w sektorze 
bezzałogowych statków powietrznych. 

Inne firmy takie jak GEODIS i Delta Drone dążą do zrewolucjonizowania 
branży magazynowej za pomocą drona, który zastępuje potrzebę ludzkiej pracy 
w magazynach. Współpraca tej firmy z partnerami doprowadziła do stworzenia 
robota zasilanego bateryjnie w połączeniu z dronem quadrokopterem (4 wirniki) 
wyposażonym w cztery kamery o wysokiej rozdzielczości i sterowanym 
technologią geolokalizacyjną. W 2018 roku firmy wykonały 1000 godzin lotów 
testowych i stwierdziły, że rozwiązanie jest w stanie zarządzać zapasami 
magazynowymi ze współczynnikiem powodzenia bliskim 100%. Dzięki robotom 
zarówno na podłodze, jak i w powietrzu, magazyny mogą działać poza 
normalnymi godzinami pracy i zwiększać produktywność i bezpieczeństwo. 

Inne firmy zastanawiają się, jak drony można wykorzystać do celów 
społecznych, takich jak zapewnienie dostępu do leków na odległych obszarach. 
Na tym skupił się wspólny projekt pilotażowy firm DHL, Wingcopter i GIZ w 2018 
r., który testował przez okres sześciu miesięcy wykonalność dostaw przez drony 
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towarów medycznych do odległego obszaru Jeziora Wiktorii w Tanzanii. 
Całkowicie autonomiczny DHL Parcelcopter 4.0 z powodzeniem pokonaływał 60 
kilometrową drogę średnio w zaledwie 40 minut. 

Inny przykład drona firmy UPS o nazwie Flight Forward od marca 2019 
realizuje również usługę dostaw materiałów medycznych na jednym z kampusów 
w Północnej Karolinie. Transportując próbki medyczne, wykonał ponad 1500 
dostaw. UPS ogłosił, że współpracuje również w tym zakresie z firmą CVS 
Pharmacy w celu opracowania różnorodnych sposobów użycia dronów, w tym 
modeli dla klientów indywidualnych. 

Kolejny przypadek użycia dronów w transporcie to wykorzystywanie 
pionowych startów i lądowań do przewożenia ciężkich części i sprzętu na place 
budowy, do fabryk, a nawet na statki na morzu. Volans-i firma z siedzibą w San 
Francisco, przetestowała już drona, który może przenosić do 90 kilogramów 
ładunku przy prędkości 320 kilometrów na godzinę, wykorzystując baterie 
elektryczne do energooszczędnych pionowych startów i lądowań. 

Mówiąc o pionowej logistyce, firmy Bell Helicopter i Yamato nawiązały 
współpracę, aby skupić się na pionowych startach i lądowaniach elektrycznych 
dronów w celu dostaw towarów na żądanie. W sierpniu 2019 roku partnerzy 
zakończyli pierwszy udany test swojego drona o nazwie Autonomous Pod 
Transport 70 w Fort Worth w Teksasie. Podczas testu dron ten wystartował 
pionowo i przez kilka minut przed lądowaniem leciał poziomo 50 metrów nad 
ziemią. Bell twierdzi, że samolot może podróżować z prędkością 160 kilometrów 
na godzinę i przewozić do 32 kilogramów. Firma planowała masową produkcję 
swojego drona w 2020 roku. 

 
Regulacje dotyczące komercyjnych lotów bezzałogowych statków 

powietrznych 
Choć rozwój dronów i ich zastosowań może być ekscytujący, nie będą one 

wiele znaczyły, dopóki rządy państw i stowarzyszenia lotnicze na całym świecie 
nie stworzą przepisów i regulacji dotyczących ich rzeczywistych zastosowań. 
Podczas gdy kilka projektów pilotażowych w odległych lub słabo zaludnionych 
obszarach zostało zatwierdzonych do celów testowych, komercyjne drony 
dostawcze dla konsumentów w obszarach miejskich nadal wymagają maszyn 
obsługiwanych przez ludzi, ponieważ bezzałogowe drony najprawdopodobniej 
będą musiały przejść intensywne testy bezpieczeństwa, zanim będą mogły 
działać w pełni autonomicznie w gęsto zaludnionych obszarach. 

Do niedawna postęp w dziedzinie legislacji w tym zakresie był bardzo 
powolny. Dopiero w 2019 roku podjęto pewne zachęcające kroki, takie jak 
zatwierdzenie przez wcześniej wymieniony nadzór Amerykańskich Władz 
Lotniczych- FAA UPS jako pierwszej dronowej ogólnokrajowej linii lotniczej. 
Firma Alphabet otrzymała również certyfikat przewoźnika lotniczego od FAA, 
który zezwala na autonomiczne loty w celu świadczenia usług dla ludności. W 
czerwcu 2019 roku Amazon Prime Air otrzymał również roczną zgodę na badania 
i testy swoich dronów, ale nie realizację komercyjnych dostaw towarów przez 
drony. 

W czerwcu 2019 roku Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej 
(EASA)3  opublikowała wspólne zasady użytkowania dronów w regionie, aby 

 
3 11 czerwca 2019 zostały opublikowane dwa rozporządzenia unijne dotyczące dronów, które 
ostatecznie ujednolicą prawo na terenie Unii Europejskiej. Mowa o ROZPORZĄDZENIU 
DELEGOWANYM KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych 
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stworzyć uniwersalne wytyczne dotyczące tego, co jest dozwolone, a czego nie 
wolno operatorom dronów. Ten krok jest pierwszym, który stworzył obszerne 
przepisy dla całego regionu, stanowiąc ważny przykład wytycznych dotyczących 
dronów, które mogą być stosowane również w innych regionach.4 

Otoczenie regulacyjne odgrywa kluczową rolę w realizacji lotów przez drony. 
Obecnie wydaje się, że istnieje niewielka wspólna międzynarodowa płaszczyzna 
w opracowywaniu skutecznych zasad ponad granicami, nie mówiąc już o 
kontynentach. Przepisy różnią się znacznie w zależności od kraju. W najbliższych 
latach mogą nastąpić poważne zmiany legislacyjne, zwłaszcza w USA i Europie. 

Na razie większość bezzałogowych statków powietrznych działa poza 
kontrolowaną lub ograniczoną przestrzenią powietrzną, a to minimalizuje 
zakłócenia z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej. Ale jeśli operacje 
dronów mają stać się powszechne w logistyce i innych gałęziach przemysłu, 
integracja będzie niezbędna. Drony będą działać we wszystkich typach 
przestrzeni powietrznej i będą dzielić się tym z samolotami, śmigłowcami i innymi 
systemami latającymi. Przestrzeń powietrzna jest już przepełniona w wielu 
regionach, zwłaszcza wokół dużych miast, a operacje kontroli ruchu lotniczego 
zwykle działają na granicy maksymalnej. Bezzałogowe statki powietrzne 
wymykające się spod kontroli to ogromne zagrożenie, które może doprowadzić 
do zderzenia  się w powietrzu UAV z samolotem z kilkuset pasażerami na 
pokładzie i w konsekwencji do katastrofy. 

W sierpniu 2013 roku pilot Alitalii zgłosił, że zauważył drona znajdujący się 
zaledwie 200 stóp od swojego samolotu podczas końcowego podejścia do 
lądowania na międzynarodowym lotnisku JFK w Nowym Jorku, co wywołało 
dochodzenie władz Stanów Zjednoczonych: FBI i FAA. 

Poza ekstremalnymi zdarzeniami i najgorszymi scenariuszami nadal dużym 
wyzwaniem będzie uregulowanie dodatkowego ruchu dronów i zintegrowanie go 
z istniejącym ruchem m.in. samolotów i śmigłowców. 

Podczas gdy pociągi, łodzie i w mniejszym stopniu samochody poruszają się 
po ograniczonych drogach, bezzałogowe statki powietrzne mogą poruszać się 

 
systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw 
trzecich oraz ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 
2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków 
powietrznych. 
4 7 września 2016 zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy dotyczące bezzałogowych 
statków powietrznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
8 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych 
przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia 
warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. 
Wprowadzono podział dronów ze względu na maksymalną masę startową, determinującą prawo 
do latania, w strefach wydzielonych CTR i ATZ. Wprowadzono kategorie wagowe dronów: poniżej 
0,6kg, powyżej 0,6 kg i mniej niż 25kg, powyżej 25kg i mniej niż 150kg. 
Rozporządzenie wprowadziło również dwie nowe strefy w obszarach kontrolowanych lotnisk 
(CTR) i strefach ruchu lotniskowego (ATZ). Są nimi strefy tzw. buforowe 1km i 6km od granicy 
lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zdefiniowała te strefy dla lotnisk kontrolowanych. 
Zgodnie z przepisami, bezzałogowe statki powietrzne o wadze poniżej 0,6kg w CTR i ATZ w 
odległości większej niż 1km od granicy lotnisk, mogą bez informowania nikogo wykonywać loty 
do wysokości 30 m AGL, lub do wysokości najwyższej przeszkody takiej jak drzewa lub obiekty 
budowlane znajdujące się w promieniu do 100 m od operatora. Poniżej 1km od granicy lotnisk, 
loty są zabronione bez wyraźnej zgody zarządzającego. 
Bezzałogowce o wadze mniejszej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i 
w zasięgu CTR lub ATZ mogą bez informowania nikogo latać do wysokości nie większej niż 100 
m AGL. 
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wszędzie, we wszystkich kierunkach. A ponieważ są w powietrzu, awaria 
ważnego systemu (np. silnika lub systemu nawigacyjnego) może spowodować, 
że UAV spadnie w dowolnym czasie i miejscu. Jednak prawdopodobieństwo 
zderzenia się systemu bezzałogowego z np. pieszymi jest mało prawdopodobne, 
nawet przy dzisiejszych wczesnych projektach UAV. W 2012 r. amerykański 
wojskowy rekord bezpieczeństwa dronów za poprzednie 12 miesięcy był lepszy 
niż w przypadku załogowych myśliwców i bombowców. Niemniej jednak należy 
zapewnić skuteczne środki bezpieczeństwa i procedury operacyjne na wypadek 
awarii silnika lub utraty nawigacji, aby zagwarantować wcześniej zdefiniowane 
bezpieczeństwo, które będzie satysfakcjonujące dla organów regulacyjnych.5 

Oprócz materialnych i technicznie możliwych do kontrolowania wyzwań 
związanych z zatłoczeniem przestrzeni powietrznej i nieodłącznymi zagrożeniami, 
istnieje inny, mniej zdefiniowany obszar zainteresowania w domenie publicznej. 
Organy regulacyjne muszą zająć się negatywnym postrzeganiem UAV przez 
opinię publiczną - istnieje ogólny poziom strachu, a ludzie wydają się myśleć, że 
UAV mogą stanowić zagrożenie. 

Duża część tego strachu jest prawdopodobnie związana z kwestiami 
prywatności: kamery i inne czujniki (potencjalnie niewidoczne) podłączone do 
systemu latającego mogą być używane do ciągłego monitorowania każdego 
wykonywanego kroku. 

Z technologicznego punktu widzenia możliwe są różne scenariusze użycia 
są dronów, ale wiele z nich nie jest jeszcze zaakceptowanych przez opinię 
publiczną. Zmiana społeczna zachodzi w znacznie wolniejszym tempie niż ten 
postęp technologiczny, a ostatnim obszarem, w którym należy zareagować i 
dostosować się, jest dziedzina polityczna. Zgodnie z tym modelem możemy 
oczekiwać, że bariery regulacyjne dla UAV będą obowiązywać jeszcze przez 
jakiś okres. 

Potrzeba będzie jeszcze trochę czasu aż szerokie rządowe regulacje, które 
w rzeczywistości są niezwykle potrzebne, wejdą w życie, aby móc swobodnie 
operować dronami. Istnieje wiele sposobów, w jakie drony mogą potencjalnie 
spowodować szkody lub zostać niewłaściwie użyte. Intensywny ruch dronów na 
obszarach miejskich może powodować wypadki i szkodzić osobom postronnym; 
ludzie mogą czuć się niekomfortowo, gdy drony będą przelatywać na nimi oraz 
w ich sąsiedztwie. W pobliżu lotnisk drony mogą spowodować uszkodzenia 
samolotów lub zakłócać oraz uruchamiać systemy awaryjne. Systemy zdalnej 
łączności i sterowania dają z kolei możliwość porwania lecącego UAV przez 
osoby trzecie, jeśli nie będą odpowiednio zabezpieczone na etapie projektowania. 

Jednak im więcej będzie producentów współpracujących z władzami 
lotniczymi, a także badań i testów produkowanych przez nich dronów, tym łatwiej 
będzie stworzyć wytyczne, które z powodzeniem będą regulować tę branżę oraz 

 
5  Od 1 lipca 2020 r. zacznie być stosowane w państwa Unii Europejskiej rozporządzenie 
wykonawcze komisji 2019/947 w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji 
bezzałogowych statków powietrznych, zwane potocznie rozporządzeniem wykonawczym. 
Wśród szeregu postanowień nowej regulacji szczególne emocje budzą przepisy odnoszące się 
zarówno do obowiązku rejestracji operatorów bezzałogowych statków powietrznych, jak i te, które 
dotyczą obowiązku odbycia przez pilotów dronów szkoleń, zdania egzaminów, ważności 
dotychczasowych uprawnień oraz posiadania ubezpieczenia. 
Obowiązek rejestracji określonych rodzajowo bezzałogowych statków powietrznych oraz 
pewnych kategorii operatorów) wprowadziło rozporządzenie bazowe 2018/1139 w załączniku IX 
punkcie 4 (określanym też jako rozdział 4 załącznika IX). 
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zbudować zupełnie nowy sektor mogący się rozwijać oraz wpływać na rozwój 
branży logistycznej. 

 
Klasyfikacja i rodzaje bezzałogowych statków powietrznych 
Wybór dostępnych UAV znacznie się rozszerzył w ciągu ostatnich kilku lat i 

trudno jest śledzić całą ich gamę. Rynek oferuje różnorodne systemy i nie ma 
uniwersalnej klasyfikacji. Na przykład wojsko amerykańskie używa systemu 
poziomów z określonymi wymaganiami UAV (np. muszą oferować określony 
poziom zasięgu lub wytrzymałości). 

W zakresie typów konstrukcji generalnie systemy są zazwyczaj 
klasyfikowane według pomiarów lub specyfikacji, które mogą odnosić się nie tylko 
do zasięgu i wytrzymałości, ale także do rozmiaru, maksymalnej masy startowej, 
pułapu, rodzaju usług i ceny. Inne główne różnice to np. typ budowy i 
zastosowany silnik. 

Główne typy silników używanych obecnie w niewojskowych UAV to silniki 
elektryczne i silniki spalinowe. Silnik elektryczny jest przyjazny dla środowiska i 
działa bez większego hałasu. Są to ważne zalety, zwłaszcza na obszarach gęsto 
zaludnionych. Ładowanie baterii jest stosunkowo niedrogie, natomiast waga 
baterii jest wadą, a zasięg UAV może być ograniczony pojemnością baterii. 

UAV napędzany porównywalnym silnikiem spalinowym prawdopodobnie 
będzie miał większy zasięg ze względu na zalety paliw kopalnych oraz zasięg ten 
można po prostu zwiększyć, dodając zbiorniki paliwa. Obecnie opracowywane są 
systemy hybrydowe, starając się połączyć to, co najlepsze z obu technologii - 
silnik spalinowy służy do lotów na dłuższych dystansach, a silnik elektryczny do 
startów i lądowań w miejscach wymagających cichej pracy. 

 
Prognozowane funkcje logistyczne bezzałogowych statków powietrznych 
Przyszłości, zwłaszcza na tzw. rynkach wschodzących. Firma 

ubezpieczeniowa Swiss Re prognozuje, że globalna populacja miast „wzrośnie o 
około 1,4 miliarda do 5 miliardów w latach 2011–2030, przy czym 90% wzrostu 
nastąpi właśnie na rynkach wschodzących”. Negatywne konsekwencje tego 
trendu obejmują zatłoczone drogi, zanieczyszczenia oraz zmniejszoną 
wydajność spowodowaną opóźnieniami w przepływie osób i towarów. 
Urbanistom często trudno jest nadążyć za tempem urbanizacji i wzrostem liczby 
ludności. W wielu przypadkach projekty infrastrukturalne mogą przynieść jedynie 
tymczasową ulgę. 

Częścią problemu są dostawy na pierwszej i ostatniej mili w miastach, a 
popyt na nie prawdopodobnie wzrośnie wraz ze wzrostem wolumenu handlu 
elektronicznego (internetowego) itp. Chiny odnotowały imponującą roczną stopę 
wzrostu wynoszącą 120% w latach 2003-2011 na swoim rynku „e-tailing” 
(transakcje handlu elektronicznego skierowane do konsumentów, z wyłączeniem 
usług finansowych, poszukiwania pracy i podróży. Bezzałogowe statki 
powietrzne mogą przynieść ulgę centrom miast, odciągając ruch od dróg i 
unosząc się w powietrzu. Jak dotąd masa ładunków jest ograniczona, nie mniej 
jednak sieć UAV mogłaby mimo wszystko obsługiwać sieci logistyczne pierwszej 
i ostatniej mili. 

UAV mogą odgrywać istotną rolę w intralogistyce. Weźmy pod uwagę 
przemysł motoryzacyjny z jego ogromnymi zakładami produkcyjnymi, procesami 
„just in time” i zadziwiającymi kosztami nieczynnych linii produkcyjnych: UAV 
mogą wspierać transport śródmiejski, a także awaryjne dostawy między 
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dostawcami, które są obecnie zwykle wykonywane przez śmigłowce lub samoloty. 
Obszary wydobycia górniczego na dużą skalę mogą również skorzystać na 
ekspresowej dostawie na miejsce elementów, które są kluczowe dla utrzymania 
operacji (np. dostawa narzędzi, części maszyn i smarów). 

UAV są łatwe do rozmieszczenia i mogą poruszać się po wstępnie 
zdefiniowanych torach lotu, więc nie ma wymogu, aby specjalnie przeszkolony 
personel je uruchamiał i latał. O ile operacje systemowe są ograniczone tylko do 
prywatnych pomieszczeń, organizacja musi radzić sobie z minimalnymi 
granicami regulacyjnymi i obawami dotyczącymi prywatności (kwestie, które 
mogą być tak szkodliwe, że uniemożliwiają inne przypadki użycia). Najbardziej 
znaczącym ograniczeniem dla intralogistyki jest prawdopodobnie kwestia 
ładunku. Mniejsze, niedrogie UAV są nadal rozczarowująco drogie, a duże 
bezzałogowe śmigłowce niemal konkurują ze swoimi załogowymi 
odpowiednikami pod względem kosztów, obsługi technicznej i wymagań 
infrastrukturalnych, eliminując ich główne zalety. 

Inną możliwą do wyobrażenia aplikacją intralogistyczną jest użycie UAV w 
środowisku magazynowym w celu uzyskania bardziej elastycznego i dostępnego 
magazynu wysokiego składowania. 

Na przykład jeden z projektów badawczych Fraunhofer IML bada 
zastosowanie platformy UAV do lotów wewnątrz i na zewnątrz hali magazynowej. 
Koncepcja ta opiera się na internecie rzeczy, skupiając się na samoorganizacji 
maszyn i interakcji między systemami. Czujniki pozwalają systemowi na 
niezależną obserwację i analizę otaczającego środowiska, dzięki czemu UAV 
może poruszać się po magazynie, znajdować obiekty logistyczne i 
przeprowadzać inwentaryzację. Gromadzone informacje są również przesyłane 
do systemów stron trzecich za pośrednictwem inteligentnych interfejsów i usług. 
Umożliwia to bezpośrednie przekazywanie wybranych informacji kontekstowych 
 

Podsumowanie 
Oczywiste jest, że przed UAV czekają poważne wyzwania, w szczególności 

otoczenie regulacyjne, obawy dotyczące prywatności i integracja z istniejącymi 
sieciami. Pokonanie tych wyzwań prawdopodobnie zajmie dużo czasu i wysiłku, 
a w rzeczywistości wiele gałęzi branży logistycznej może nigdy w ogóle nie 
rozwinąć regularnego stosowania UAV. 

Istnieją jednak konkretne zastosowania, w których UAV już dziś odnoszą 
sukcesy - aplikacje, które zwiększają szybkość dostaw i poziom obsługi klienta, 
obniżają koszty, a w niektórych przypadkach ratują życie. 

Z dzisiejszej perspektywy, dwa najbardziej obiecujące zastosowania w 
branży logistycznej dotyczące potencjału biznesowego to: 

-pilne przesyłki ekspresowe w zatłoczonych megamiastach - poprawiające 
szybkość dostawy, elastyczność sieci, a potencjalnie nawet zapis środowiskowy; 

- dostawy na obszarach wiejskich, na obszarach pozbawionych odpowiedniej 
infrastruktury (np. w Afryce) - umożliwiając ludziom w odległych lokalizacjach 
podłączenie się do globalnych sieci handlowych. 

Temat ten będzie nadal cieszył się dużym zainteresowaniem przez kilka 
następnych lat, zwłaszcza jeśli rozwój technologiczny i zmiany w przepisach 
przyspieszą rozpowszechnianie UAV. 
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AIRSPACE AND POSSIBLE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES 

DURING MITIGATION OF LARGE DISASTER ON THE EXAMPLE 
OF THE ASSISTANCE PROJECT. OVERVIEW. 
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Radosław FELLNER 

Piotr SADOWSKI 
 
ABSTRACT: With current, sudden climate changes, an increase in the frequency of various natural 

disasters can be observed which affects populated, urban areas. This may cause the need to 

increase the number of rescuers so that they can respond appropriately to various disasters or 

the need to use new technologies that will help in efficient and safe disaster management, 

especially in difficult terrain. This article focuses on the second approach pointing to the most 

important advantages and possibilities offered by new technologies during disaster mitigation 

such as: 

• Measurement of air pollution using an unmanned aerial vehicle (UAV), 

• Measurement of life parameters of rescuers, 

• Checking the location of rescuer and visualization on the map for better action 

management and situational awareness.  

The above-mentioned aspects have an impact on the organization of the airspace and air traffic 

management. Attention should be given to the necessity of coordinate flights  of unmanned aerial 

vehicles with manned aviation (extinguishing operations, flights with the SAR status). 

KEYWORDS: Unmanned Aerial Vehicle, UAV, Search And Rescue, SAR, Virtual Reality, VR, 

Wearable devices, Robots, Rescue services, First Responders 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezzałogowe Statki Powietrzne, BSP, poszukiwanie i ratownictwo, P&R, 

wirtualna rzeczywistość, VR, urządzenia ubieralne, roboty, służby ratownicze, ratownicy 

 

1. Introduction 

The use of new technologies will not replace a qualified rescuer, however 

after tailored training, it can significantly improve its performance while taking 

care of and improving its safety. This subject is dealt with by the project funded 

by the Horizon 2020 program called ASSISTANCE. During its implementation, 

three different usage scenarios were selected: earthquake, industrial accident 

and terrorist attack, under which drones (UAVs), wearable devices and robots will 

be used. Besides this during this project a training grid based on Virtual / Mixed / 

Alternate Reality will be establish. Ultimately, the project effects are aimed at 

increasing the situational awareness of rescuers and improving their safety. The 

article presents the possibilities of using the above technologies by various 

groups of rescuers, improving their capabilities, safety and situational awareness. 

Moreover, the obtained so far results and opportunities of new technologies 

will be embedded in the context of ensuring safety in the airspace during rescue 

operations. It is worth to indicate the fact that the use of virtual reality during 

rescue coordination exercises means a new perspective in the pursuit of ensuring 

flight safety. Firstly, officers can train in virtual reality in the field of navigational 

preparation for flight, flight procedures, and flight execution without putting at risk 

other users of the airspace. Secondly, VR makes it possible to practice 

coordination of activities between different types of services involved in rescue 

operations, as well as coordination of flights with air traffic services. This makes 

it possible not only to identify gaps and barriers but also to create new aviation 
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procedures to be used in reality (during real operations), increasing the safety of 

flights. 

 

2. New technologies for rescuers  

2.1 Unmanned Aerial Vechicle UAV 

There are now more and more UAVs in the sky. The development of this 

technology is extremely fast, which is manifested in ever newer constructions. 

More and more advanced constructions with a wide spectrum of possibilities have 

resulted in the start of their use in emergency services. It should be noted that 

more and more often UAV is only a supporting structure for specialized cameras 

and sensors. The real benefits of using UAVs during a rescue operation are the 

appropriate and fast processing of large amounts of data and their appropriate 

presentation so that they are easily accessible and understood by the person 

coordinating the rescue operation. Examples of equipment mounted on UAVs 

can be the whole range of sensors such as RGB cameras, infrared cameras, 

sensors measuring air pollution, etc. What is more, during rescue mission, UAV 

have to deal with difficult terrain, be able to fly close to buildings (houses, 

storehouses, stadiums), constructions (towers, antennas, bridges) and trees. So 

it must be equipped with sense and avoid technologies. One of the basic UAVs 

applications is quick control of the incident area through cameras. For example 

thermal cameras in the event of fires are a great tool for checking the situation 

inside a fire. This is extremely important in the exact location of its forest, which 

allows, for example, better and more effective directing of extinguishing streams. 

A good example of this could be the fire at Notre Dame Cathedral. In addition, 

after extinguishing the fire, the drones were used to pre-check the condition of 

the structure, which allowed minimizing the risk for firefighters [1, 2]. 

In the case of searches, drones can search a larger area in a shorter time 

than the search team, and its advantages generally increase with the difficulty of 

the area in which the search takes place [3, 4, 5]. There are many different cases 

of usage drones for search operation, but one of the more medial was the use of 

drone during search for a missing British on Broad Peak in Karakoram[6]. In this 

case, UAV was used in two ways. First, the operator came over to the British and 

 
1. DJI drones helped track and stop the Notre Dame fire. [Online: 

https://www.theverge.com/2019/4/16/18410723/notre-dame-fire-dji-drones-tracking-stopped-the 

rmal-cameras], accessed on 10 July 2020 

2. Drones Helped Save Notre-Dame Cathedral: an interview with Beniot Guillot at 

Artedrones. [Online: https://www.directionsmag.com/article/9306], accessed on 10 July 2020 

3. Jurecka M., Niedzielski T. “Searching for lost persons in the wilderness Review of applied 

methods” Scientific dissertations of Institute of Geography and Regional development of Wroclaw 

University 2020, no 47; 

4. Półka, M., Ptak, S., Kuziora, Ł., Kuczyńska, A. “The use of unmanned aerial vehicles by 

urban search and rescue groups”. Drones: Applications 2018, pp.83; 

5. Surmann, H., Worst, R., Buschmann, T., Leinweber, A., Schmitz, A., Senkowski, G., 

Goddemeier, N. “Integration of UAVs in Urban Search and Rescue Missions” IEEE International 

Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR), 2019, pp. 203-209. 

6. McRae J. N., Gay C. J., Nielsen B. M., Hunt A, P. “Using an Unmanned Aircraft System 

(Drone) to Conduct a Complex High Altitude Search and Rescue Operation: A Case Study” 

Wilderness & Environmental Medicine, Volume 30, 2019, pp. 287-290 



116 

 

took a picture with GPS coordinates. Then, after passing the information, the 

drone aimed the rescue group at the person sought. 

In addition to searching for people, drones are great for creating disaster 

maps which are more detailed than make by satellite. This can be extremely 

important in the event of extensive disasters such as earthquake, where at the 

beginning we do not have information about damaged infrastructure.  

 

       
 

Figure 1. Comparison of the quality of satellite images (left), and made using an 
unmanned vehicle (right side) on the example of Tanzania [7] 

 
Based on the detailed map, the commander can choose the appropriate 

route, avoiding the barrier problem7 and thus reach the victims faster. In addition, 
accurate drone maps can be a great tool to choose the right places for e.g. a field 
hospital or command post. 

Another very common problem that occurs when dealing with large-scale 
disasters such as an earthquake or flood is damaged telecommunications 
infrastructure. Communication problems among various emergency services can 
cause complications and unnecessary prolongation of actions, reducing the 
efficiency of rescuers and problems with their management. This problem is also 
solved within the ASSISTANCE project by using a swarm of drones. A swarm of 
drones equipped with special devices will create an Ad-Hoc network in the 
disaster area, allowing services to communicate with each other and with the 
coordinator of the rescue operation [8]. In addition, drones in this application can 
serve as cameras, allowing the coordinator to observe area of the disaster. Fast 
information transfer supported by monitoring from UAVs will allow faster response 
and gain valuable time.  

Drones can be used as a tool for air contamination reconnaissance. The 
ASSISTANCE project provides for drone usage to detect toxics substances in the 
air. Project will use dedicated gas and particular meter sensors combined with 
data transmission and collection system. The system aim is to provide full range 
of air pollution data with auto map generators using GIS technology. Such 
systems can provide live situation awareness and can support operational 
decision making. 

 
7. Feltynowski M., Langner M. “The Role of EASeR Project in Enhancing Search and 

Rescue Teams Performance”, Safety & Fire Technology, Volume 53, 2019, pp.130-143 

8. Tahir, A., Böling, J., Haghbayan, M. H., Toivonen, H. T., Plosila, J. “Swarms of unmanned 

aerial vehicles—A survey” Journal of Industrial Information Integration, Volume 16, 2019 
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Another wide UAVs usage is to provide wireless connectivity. One of the way 
is to provide mobile network connectivity, another wireless WiFi network solutions 
[9]. 

Mobile networks are well suited to support low-altitude drone communication 
and to be integrated with drone traffic management systems and also can 
enhance the safety and security of drone operations. The licensed mobile 
spectrum serves as the foundation for mobile networks to provide wide-area, 
high-quality and secure connection that can enable cost-efficient drone 
operations beyond visual line-of-sight range. Current mobile networks are 
capable of serving drones in the low-altitude airspace. Specific performance 
enhancements can optimize LTE/5G connectivity toward more effective and 
efficient connectivity for connected drones while maintaining the performance of 
mobile devices on the ground [10]. 

Figure 2. Cell association patterns at a different altitudes [11] 
 
The major components of the flying wireless (WiFi) networks are the UAVs 

carrying the wireless nodes. The flying nodes should stay stable in the air, 
multirotors using position hold flight mode are perfect network nodes. The 
process of network architecture formation can be automated using automatic 

 
9. Shakhatreh, H., Sawalmeh, A. H., Al-Fuqaha, A., Dou, Z., Almaita, E., Khalil, I., Guizani, 

M. “Unmanned aerial vehicles (UAVs): A survey on civil applications and key research challenges” 

IEEE Access, Volume 7,pp. 48572-48634, 2019 

10. Mehallegue, N., Djellab, M., & Loukhaoukha, K. “Efficient Use of UAVs for Public Safety 

in Disaster and Crisis Management”, Wireless Personal Communications, 2020, pp.1-12 

11. Ericson Website. [Online: https://www.ericsson.com/], accessed on 10 July 2020  

https://www.ericsson.com/
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route and waypoint preparation. Before take-off each drone can be attached with 
proper configured network equipment providing adequate radio signal strength 
and range. It is possible to support fully automated UAV nodes replacement 
according to defined battery flight length parameters. 

WiFi signal coverage provided by UAVs presents following table [12] (¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.): 

Table 1. WiFi signal coverage provided by UAV's 

Standard Rate [Mbps] Radius [m] 

2.4GHz 802.11b 11 6719 

2.4GHz 802.11g 54 950 

2.4GHz 802.11n 144 754 

Disaster area wireless network can be generated in very simple way using 
UAV technology. 

 
2.2 Wearable device 
Thanks to the miniaturization of today's sensors, wearable technology has 

evolved considerably. This can be seen primarily with the growing number of 
models generally available on the market. These are mainly intelligent wearable 
headbands, although other constructions appear. Such devices enable the 
measurement of the most important human parameters, such as temperature, 
heart rate or oxygenation, which may indicate, for example, increased lifeguard 
effort. In addition, mounted so-called motion and location sensors can indicate a 
rescuer who for some reason lost consciousness and should be assisted. 
Wearable technology is any type of technology that can be worn or built into 
present uniforms or protective clothing for the purpose of collecting data that can 
be transmitted and monitored that will provide useful information that will enhance 
human safety [13]. Wearable uniform devices can be divided into four main 
groups: 

• health status sensors [14]; 

• chemical and external temperature sensors [15, 16]; 

 
12. Guillen-Perez A., Sanchez-Iborra R., Cano M-D., Sanchez-Aarnoutse J. C., Garcia-Haro 

J. “WiFi networks on drones” ITU Kaleidoscope: ICTs for a Sustainable World (ITU WT) 2016, pp. 

1-8. 

13. Franklin, J., Howell, G., Ledgerwood, S., Griffith, J. “Security Analysis of First Responder 

Mobile and Wearable Devices” National Institute of Standards and Technology Interagency 

Report 8196, 2020, . 

14. Mukhopadhyay, S. C. “Wearable sensors for human activity monitoring: A review” IEEE 

sensors journal 2014, Volume 15(3), pp. 1321-1330. 

15. Barfidokht, A., Mishra, R. K., Seenivasan, R., Liu, S., Hubble, L. J., Wang, J., & Hall, D. 

A. “Wearable electrochemical glove-based sensor for rapid and on-site detection of fentanyl” 

Sensors and Actuators B. Chemical, 2019, Volume 296. 

16. Hubble, L. J., & Wang, J. “Sensing at your fingertips: glove‐based wearable chemical 

sensors” Electroanalysis 2019, Volume 31(3), pp. 428-436. 
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• CBRN sensors [17, 18]; 

• personal microprocessor unit and wireless communication module 
[19]. 

Health status sensors are introduced to monitor human health status. It is 
intended to monitor electrocardiogram (ECG) to detect early signs of cardiac 
events following for example firefighting or training exercises. Other reason is to 
estimate body temperature to reduce the risk of heat-related injuries and fatalities. 

Chemical and external temperature sensors are used to monitor 
environment. They are used to collect data of air contamination or dangerous 
gasses emission.  

 
Figure 3. Wearable chemical sensor prototype (H2S, NH3) (own materials) 
 
Picture above ( 
Figure 3) presents wearable chemical badge sensor prototype, fabricated 

during SBIR Phase I [20], successfully demonstrated detection of H2S and NH3 
in the presence of other contaminants. 

The sensor was able to identify and predict toxic industrial chemicals 
concentration within 20 seconds with an accuracy of ±2 ppm. The manufactures 
DHS Science and Technology Directorate and TDA Research, Inc. also carried 
out a detailed design of the sensor badge, generated 3-D models and assessed 
the techno-economic merits of a four-six gas sensor. 

CBRN sensors provides data according to Chemical, Biological, Radiological 
or Nuclear factors exposure. These sensors are a multi-probe survey meters 
designed for operation in contaminated environment. Their sensibility has been 
specifically adapted to use with CBRN protective clothing. 

Personal microprocessor unit and wireless communication module aims to 
collect all wearable sensors data and communicate with system core to provide 
complete data view to monitoring operator. There are two main sensor 
communication possibilities: LMR (Land Mobile Radio) technology and cellular 
technology. LMR mode allows for communication from one user directly to 

 
17. Sempionatto, J. R., Mishra, R. K., Martín, A., Tang, G., Nakagawa, T., Lu, X., Wang, J. 

“Wearable ring-based sensing platform for detecting chemical threats” ACS sensors, Volume 

2(10) , 2017, pp. 1531-1538. 

18. Al-Zinati, M., Al-Thebyan, Q., & Jararweh, Y. “An agent based model for health 

surveillance systems and early biological threat detection” In 2018 IEEE 6th International 

Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud) 2018, pp. 55-62. 

19. Fletcher, R. R., Dobson, K., Goodwin, M. S., Eydgahi, H., Wilder-Smith, O., Fernholz, D., 

Picard, R. W. “iCalm: Wearable sensor and network architecture for wirelessly communicating 

and logging autonomic activity” IEEE transactions on information technology in biomedicine, 

Volume 14(2) , 2010, pp. 215-223. ;  

20. SBIR STTR America’s Seed Fund. [Online: https://www.sbir.gov/ab out/about-sbir], 

accessed on 10 July 2020 
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another user or group of users without the aid of any outside network. This is 
common with larger incidents where many public safety users are in close 
proximity and would be impeding incident and agency operations by using the 
repeater system infrastructure [13]. Conventional LMR systems operate similarly 
to direct mode but use repeating infrastructure to increase the range to a much 
larger area. Cellular mobile devices are commonly used in public safety scenarios 
[21, 22]. They may be issued as a dedicated enterprise. These devices may ship 
with mobile applications specifically written for the search and rescue services. 

Designed wearable devices system solutions are scalable, allows to add or 
remove wearable devices on the fly as response to an incident characteristic. The 
systems are independent of radio repeaters or internet connectivity and can work 
in the most hostile environments including heavy structures or remote wilderness. 
The same technology can be used for emergency management system. Smart 
roads with embedded sensors could tell the first responders about the best 
rescue route, or heat sensors embedded in buildings could help firefighters track 
the progression of fire room by room and indicate the safest path to avoid air 
contamination and fog. Mobile and wearable devices will become ideal options 
for first responders (firefighters, law enforcement and EMS). These devices will 
provide many benefits to first responders, such as quality communication on a 
dedicated network and the ability to send vital information necessary to achieve 
success during an emergency incident [13]. 

 
Figure 4. Wearable devices system architecture (own materials) 

 
Wearable devices combined with tailored platform for data presentation will 

be used as part of the ASSISTANCE project to increase rescuer safety. The use 
of sensors that allow measuring such parameters as location, ambient 
temperature, rescuer temperature, wireless cameras and wireless 
communication is being considered.  

 
 

 
21. Hildmann, H., Kovacs, E. “Using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) as Mobile Sensing 

Platforms (MSPs) for Disaster Response, Civil Security and Public Safety” Drones 2019, Volume 

3(3), pp. 59.  
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Consumer Communications & Networking Conference (CCNC) 2019, pp. 1-4. 
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2.3 Robots 
The use of robots, in this list, is the oldest technology considered in rescue, 

but due to technological progress still being developed in terms of performance, 
equipment or capabilities of the manipulators installed. Robots in rescue 
operations allow, inter alia, to perform tasks in an environment harmful to the 
rescuer. An example of such use may be e.g. the use of a robot during the 
Fukishima disaster removal in 2011. The sensorized and radiation-protected 
Monirobo (Figure 5) robots provided information on the state of the structure and 
the consequences of failure in places where the level of radioactive radiation did 
not allow the introduction of people [23, 24].  

 

 
Figure 5. A Monirobo- Japanese vehicle to assist in the recovery of Fukushima 

nuclear power plant failures [25] 
 
This case also indicates the need to secure this type of vehicle against CBRN 

threats. Earlier attempts to use this technology, e.g. in Chernobyl [26], proved 
unsuccessful. On the one hand, it resulted from difficulties in moving around the 
rubble and on the other due to the destructive impact of radiation on electronics. 
There was an attempt to use the robots to clear the damage reactor’s chamber 
roof out of radioactive graphite in Chernobyl. First the officials decided to use 
Russian lunar landers, called Lunokhod, and a borrowed police robot. Next 
attempt was to use Joker. Joker was one of the robots, that was originally from 
West Germany, and was set to the rooftop to remove the highly radioactive 
rubble. Due to high level of gamma radiation exposure all of them failed.  

 

 
23. Drones for Disaster Response and Relief Operations. [Online: 

https://www.issuelab.org/resources/21683/21683.pdf] , accessed on 10 July 2020 

24. Monirobo measures radiation following nuclear crisis at Japan's Fukushima Daiichi power 

plant. [Online: https://www.engadget.com/2011-03-23-monirobo-measures-radiation-following-

nuclear-crisis-at-japans.html] accessed on 10 July 2020 

25. Feltynowski M., Zawistowski M. “Opportunities related to the use of unmanned platforms 
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26. Rescue operation after the Chernobyl disaster. [Online: http://czarnobyl1986.info/akcja.h 
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Currently, after more than 30 years, the progress of robots has significantly 
improved. In addition to the above-mentioned use of robots, they can significantly 
improve the transport capabilities of a single rescuer. An example of such a robot 
could be a four-legged walking robot called Spot. It allows rescuer to carry loads 
up to 23kg for up to 45 minutes. The design of the robot modeled on the 
construction of animals makes the robot very stable and allows to work in difficult 
field conditions. The ASSISTANCE project will also use a robot provided by the 
Polish PIAP institute. The GRYF construction (Figure 6) was chosen for the 
project. This riding platform has a weight of about 40kg, is easy to maneuver, has 
an accurate manipulator and relatively large space for additional load or sensors. 
An additional advantage of the robot is its easy reconfiguration and adjustment 
to the tasks it is going to perform. 

 

 

Figure 6. View of GRYF robot provided form PIAP [27] 
 
GRYF (Figure 6) produced by polish PIAP is a terrain reconnaissance robot. 

It is also used to perform reconnaissance actions in hard reach spaces. The main 
arm is able to lift up to 15kg and has 5 degrees of freedom. GRYF has modular 
construction that allow to remove its components to adapt robot to operate in tight 
spaces. Is has ability to overcome uneven terrain and obstacles up to 45 degrees. 
Is has a good maneuverability due to low weight that makes it easy to transport 
or carry. Modular construction allows for quick and easy change of additional 
equipment. It can operate at night due to IR cameras installed. 

GRYF technical datasheet is shown below (Table 2.). 
 
Table 1. GRYF technical parameters [27] 

Dimensions (length x width x height) 
[cm] 

90 x 59 x 51 

Total weight [kg] 38 

Max speed [km/h] 8 

RC range and video transmission [m] 800 

 

27. PIAP GRYF. [Online: https://www.antyterroryzm.com/portfolio-posts/piap-gryf/], accesse- 

d on 10 July 2020 
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Arm max lift capacity (fully extended) 
[kg] 

15 (5) 

Arm range [cm] 190 

Operating time [h] 2 

Number of cameras 4 

 
Another example of search and rescue robot is developed by German 

Research Center for Artificial Intelligence Coyote III (Figure 7) - initially build for 
space exploration tasks, it has shown its multipurpose character in many different 
scenarios [28]. The rover captivates with high mobility and flexibility, to cope all 
kinds of situations. 

Other than space, Coyote III can also be deployed for search and rescue 
(SAR) tasks on Earth. Using the camera and laser scanner, the operator gets a 
clear overview of the surrounding and can safely operate the rover. With a 
modular system architecture, various sensor and payload modules can be 
attached to the rover. This allows to help the rescue teams in all kinds of situations 
and increase the safety of their work. Coyote III provides even the possibility to 
operate fully autonomous and explore extensive areas. 

In addition to mapping and visual awareness, the detection and mapping of 
hazardous materials is an important part of SAR applications. To demonstrate 
this capabilities, a representative environmental sensor unit was designed and 
integrated into a modular payload item. The sensor module is equipped with 
different gas sensors as well as temperature and humidity sensors.  

The environment sensor package can detect gas contamination, and help to 
find gas leaks. This can warn the rescue forces about dangerous areas, for 
example with high sludge or carbonic oxide gas pollution. During its traverse, the 
rover automatically generates a surrounding map and highlights the detected gas 
concentration. 

 

 

 
28. Sonsalla, R. U., Akpo, J. B., Kirchner, F. “Coyote III: Development of a modular and highly 

mobile micro rover” In Proc. of the 13th Symp. on Advanced Space Technologies in Robotics and 

Automation (ASTRA-2015) 2015 
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Figure 7. Coyote III with fully integrated rover system-bus [29] 
 
Coyote III technical datasheet is shown below (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.): 
Table 2. Coyote III technical [29] 

Dimensions (length x width x height) 
[cm] 

99 x 58 x 38 

Total weight [kg] 12.5 

Max speed [m/s] 1.3 

Power supply LiPo primary battery: 44.4 V; 
4.5 Ah 

Sensors - Laser range finder: Hokuyo 
UST-20LX 

- Camera: Basler Ace (2048 
x 2048 px, 25fps) 

- IMU: Xsens MTi-300 AHRS 

Actuation/ Engine: 4-wheel drive: Robodrive ILM 
50x08 BLDC-motor with 
Harmonic Drive gearing (80:1) for 
hybrid legged-wheels (5 legs) 

 

2.4 Data aggregation platform 

A very large amount of data without proper interpretation and visualization 

can overwhelm more than one person coordinating activities. To do this, you need 

a tool that allows you to quickly analyze and easily display the most important 

information. A special platform will be a very important part of the ASSISTANCE 

project. Its main task will be to collect data received from UAVs, wearable devices 

or robots, their appropriate treatment and visualization of these results in a 

manner adapted to the needs of the coordinator of the rescue operation. The 

platform will increase the safety of rescuers by informing the coordinator when 

e.g. a sudden change in some parameters of the rescuer such as temperature or 

heart rate. In addition, the platform will allow the coordinator to better carry out 

tasks by providing him with data such as the location of individual rescuers and 

equipment, their condition and the information they provide. The ASSISTANCE 

project will adapt the platform based on the solution provided by the Valencia 

University of Technology called SIMACET-FFT [30] (Figure 8). 

 
29. Coyote III - Robot Systems. [Online: https://robotik.dfki-bremen.de/en/research/robot-

systems/coyote-iii.html], (Picture by: Tobias Stark, DFKI GmbH), accessed on 10 July 2020 
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Figure 8. SIMACET-FFT system example exercise screenshot [30] 
 
SIMACET-FFT is an information system providing greater visibility of assets 

such as service men, troops, vehicles, etc. It is design to help access to 
information for decision makers in rear-areas, and a trustworthy communication 
link all action involved units. 

SIMACET-FFT allows to obtain the common operation picture at platoon and 
squad level, virtually locating friend, neutral and enemy units over an operations 
theatre cartographic database with the suitable scalability at each level. It 
facilitates command and control decisions to platoon and squad level, from one 
or from many tactical command and control locations, forward or rear and allows 
self-synchronization among platoons, shared awareness based providing 
acquired individualized data from troop units, which act as sensors and actors 
simultaneously. 

SIMACET-FFT provides new features for the most different tactical 
situations. So as the capability of integrating sensors, video and telemetry, allow 
the development of the newest advanced network enabled capability concept 
tool. 

Specifying the above elements, new technologies for rescuers is needed in 
order to capture the full picture of the landscape of activities on the ground during 
accidents and disasters. As it turns out, the human factor requires proper 
preparation to handle the new technology. The specificity of accidents determines 
their impact on the airspace. Actions on the ground require consideration of other 
airspace users - fire-fighting aircraft or rescue helicopters. It is, therefore, 
necessary to develop procedures for reporting flights or booking zones, 
coordinating manned and unmanned flights, transferring reports, exchanging 
information between services, rules for image and data transmission. Here a VR 
and AR may help to solve the problem. It must be remembered that 
implementation requires training. 

 
2.5 Training with the use of virtual and augmented reality 
Even the best and most modern technologies without proper training are not 

useful for rescuers. Current training courses use real training grounds and are 



126 

 

associated with significant use of resources and costs. In addition, it is difficult to 
train a person to work in various conditions such as rain, frost, fire, etc. In order 
to reduce these inconveniences, the ASSISTANCE project is creating a training 
network using virtual and augmented reality. The virtual reality training network 
that is being created covers four countries (Poland, Spain, the Netherlands and 
Turkey) and is designed to enable training and exchange of experiences for 
rescuers from different countries who have access to appropriate equipment. The 
use of virtual and augmented reality has a special application in the era of various 
types of pandemics, allowing the rescuers to exercise and develop without the 
need to endanger their health and life. However, it should be noted that despite 
the increasing realism of the simulations created, virtual and augmented reality 
will not fully replace field tests, but they are a great alternative to various types of 
initial training, such as first aid and activities in various weather conditions ( e.g. 
fog, rain, snow etc.). Example view of virtual scenario is shown below (Figure 9.): 

 

Figure 9. An exemplary view of a road accident scenario in bad weather 
conditions using the VR network used in the ASSITANCE project (own 

materials) 

 
3. Discussion 

Supporting rescuers and their safety should be very important in the context 
of coping with major disasters. Currently, new technologies can significantly 
improve this security, while adding additional capabilities and data, allowing for 
better coordination of activities, greater knowledge about the location of rescuers 
and their condition and enabling communication. The use of new technologies 
such as UAVs, wearable devices or robots can be used as great data sources 
about the disaster itself and about the rescuers. However, it should be noted that 
excess data can cause problems for the coordinator of the rescue action. That is 
why the platform collecting, processing and visualizing the received data is very 
important when using various new technologies. Additionally use of virtual and 
augmented reality technology gives additional training possibilities for use of new 
technology, in a safety for first responders and cheap way. This technology can 
be used many times in various weather conditions, etc. Moreover, each attempt 
can be recorded and then carefully analyzed by evaluator together with the 
participant.  

When it comes to airspace issue, as it results from the current research work, 
VR systems and environments must take into account the possibility of creating 
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and testing the procedures for transferring reports, information, establishing 
reserved airspace elements (ad-hoc created restricted area - "R"), stations for 
coordinating manned and unmanned flights. 

 
4. Summary 
The further development of new technologies is very important and 

necessary for rescuers, especially in connection with climate change and various 
disasters that are increasingly occurring in the world. On the one hand, these 
technologies should allow for better and faster rescue actions and their 
monitoring, and on the other, they should protect the health and lives of the 
rescuers themselves. The technologies mentioned in the article may allow, 
among others: 

• Location of rescuers, 

• Examination of their physical condition, 

• Better coordination of activities, e.g. during site searches, 

• Maintaining wireless transmission for various services, 

• A detailed on-site vision. 
It should be emphasized that VR and AR create an interesting prospect for 

increasing the level of safety in the airspace. Thanks to this technology, it is 
possible to train in the field of procedures, information exchange, as well as to 
create and test new coordination procedures. 

The use of new technologies should be preceded by training and training in 
its use. Only in this way will rescuers be able to take full advantage of their 
potential. For initial training, it is worth using virtual and augmented reality, which 
will allow you to quickly and cheaply carry out many tests in various conditions. 
The use of the ASSISTANCE project has very attractive themes, and its effects 
will definitely increase the safety of rescuers when dealing with extensive 
disasters. 

 
5. Podsumowanie 
Dalszy rozwój nowych technologii jest bardzo ważny i niezbędny dla 

ratowników, zwłaszcza w związku ze zmianami klimatycznymi i różnymi 
katastrofami, które coraz częściej pojawiają się na świecie. Technologie te z 
jednej strony powinny pozwalać na lepsze i szybsze akcje ratownicze oraz ich 
monitorowanie, z drugiej powinny chronić zdrowie i życie samych ratowników. 
Wspomniane w artykule technologie mogą umożliwić m.in .: 

• Lokalizacja ratowników, 

• Badanie kondycji fizycznej, 

• Lepsza koordynacja działań, np. podczas przeszukiwania witryn, 

• Utrzymanie transmisji bezprzewodowej dla różnych usług, 

• Szczegółowa wizja na miejscu. 
Należy podkreslić, że VR i AR stwarzają interesującą perspektywę do 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej. Dzięki tej 
technologii możliwe jest szkolenie z zakresu procedur, wymiany informacji, a 
także tworzenie i testowanie nowych procedur koordynacyjnych. 

Stosowanie nowych technologii powinno być poprzedzone przeszkoleniem i 
szkoleniem z ich obsługi. Tylko w ten sposób ratownicy będą mogli w pełni 
wykorzystać swój potencjał. Do szkolenia wstępnego warto skorzystać z 
wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, która pozwoli szybko i tanio 
przeprowadzić wiele testów w różnych warunkach. Zastosowanie projektu 
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ASSISTANCE ma bardzo atrakcyjne tematy, a jego efekty zdecydowanie 
zwiększą bezpieczeństwo ratowników podczas rozległych katastrof. 
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RETURNING TO THE AIRPORT AFTER A DRIVE FAILURE 
DURING THE TAKE-OFF – MATHEMATICAL ANALYSIS 

POWRÓT NA LOTNISKO PO AWARII NAPĘDU PODCZAS 
STARTU - ANALIZA MATEMATYCZNA 

Henryk JAFERNIK 
Tomasz BALCERZAK 

Jakub KUBICKI 
 
ABSTRACT: The growing number of aircrafts used at different airports, which frequently lack 
friendly surroundings, prompts to make analysis of the possibilities of an aircraft which 
experienced a technical failure after the take-off going back to the airport. It is necessary to identify 
the weather conditions which enable this possibility. The authors have made such an analysis for 
the Cessna 172 aircraft. Identifying these conditions allows a similar analysis of other types of 
aircrafts and airports, especially for light aviation. 
 
STRESZCZENIE: Rosnąca ilość eksploatowanych statków powietrznych na różnych lotniskach 
niejednokrotnie pozbawionych przyjaznego otoczenia skłania do dokonania analizy możliwości 
powrotu na lotnisko samolotu który uległ awarii po starcie. Należy zatem określić warunki progowe 
przy których istnieje taka możliwość. Autorzy dokonali takiej analizy dla samolotu Cessna 172. 
Określenie takich warunków uprawnia do podobnej analizy innych typów statków powietrznych i 
lotnisk, a w szczególności lotnictwa lekkiego 
 
KEY WORDS: engine failure, safety, turn, boundary parameters 
 
SŁOWA KLUCZOWE: awaria silnika, bezpieczeństwo, zakręt, parametry graniczne 

 
Introduction 
The growing popularity of light single-engine aircrafts, caused by the 

development of the private sector (for example in Eastern Europe, the Arabian 
Gulf or China) where aircrafts are used for sport and tourism or for commercial 
transport of people and goods (also in IFR conditions and at night), generates the 
possibility of drive failure after the take-off. Such situations are extremely 
dangerous because of the lack of height and consequently lack of time to react 
and act to minimize the consequences of an emergency landing. Failures of this 
type very often lead to fatalities. 

Depending on the moment when the failure happens, the pilot has the 
possibility to perform many manoeuvres. If it happens shortly after the take-off, 
the only option is a straight line landing on the remaining runway. As the height 
where the engines lose their power is growing, the situation is changing: in the 
beginning, what remains is the straight line landing with small adjustments in 
trajectory in order to avoid the most dangerous obstacles; what is possible later 
is sharper and sharper turns in order to choose the most favourable place for the 
touchdown, including returning to the airport. For a pilot who has gained a certain 
height the return option seems extremely tempting, especially when the area 
surrounding the airport does not facilitate the landing. Thanks to returning to the 
runway from which the aircraft took off, the further construction damage would be 
limited as would be the risk of body injuries, for example resulting from a nose-
over. 

However, this kind of manoeuvring a plane without a trust in the proximity of 
the ground and at a low speed leads to the danger of losing control over the 
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aircraft and going into a spin. When deciding about a landing with reversal 
procedure, it is necessary to take into consideration many factors. In the Anglo-
Saxon literature this kind of a manoeuvre is called an ‘impossible turn’ and is 
usually advised against, although in practice there is still a conviction that having 
reached a ‘safe’ height (depending on the type of a plane) reversing the plane 
and returning to the airport can be attempted. Is this conviction a correct one, and 
if it is, then to what extent?  

 
Wstęp 
Rosnąca popularność lekkich jednosilnikowych statków powietrznych, 

spowodowana rozwojem ( np. w Europie wschodniej, Zatoce Arabskiej, czy 
Chinach) sektora prywatnego, wykorzystującego samoloty w celach sportowych, 
turystycznych, czy też do komercyjnego przewozu osób i towarów(w tym także w 
warunkach IFR i w nocy), generuje możliwość awarii napędu po starcie. Sytuacja 
taka jest wyjątkowo krytyczna ze względu na deficyt wysokości, a więc także 
czasu na działanie prowadzące do minimalizacji skutków lądowania awaryjnego. 
Tego typu awarie bardzo często skutkują ofiarami śmiertelnymi.  

W zależność od momentu, w którym awaria następuje, pilot ma możliwość 
wykonania wiele manewrów. Jeżeli ma to miejsce krótko po starcie, jedyną opcją 
jest lądowanie na wprost, na pozostałej długości pasa. Ze wzrostem wysokości 
na jakiej dochodzi do utraty mocy silników sytuacja się zmienia: Początkowo 
pozostaje lądowanie na wprost z niewielkimi zmianami kursowymi w celu 
uniknięcia najgroźniejszych przeszkód, później w grę mogą wejść coraz głębsze 
zakręty, aby wybrać najkorzystniejsze miejsce przyziemienia, z nawrotem w 
stronę lotniska włącznie. Dla pilota mającego pewien zapas wysokości opcja z 
zakrętem w celu powrotu na lotnisko wydaje się szczególnie kusząca, 
szczególnie kiedy teren otaczający lotnisko nie sprzyja lądowaniu. Dzięki 
powrotowi na pas, z którego nastąpił start, ograniczyłoby się dalsze uszkodzenia 
konstrukcji i ryzyko obrażeń ciała, np. w skutek kapotażu.  

Jednak tego rodzaju manewrowanie samolotem pozbawionym siły ciągu w 
bliskości ziemi i z małą prędkością pociąga za sobą zagrożenie utraty kontroli 
nad sterami i wejście w korkociąg. przy podejmowaniu decyzji o lądowaniu z 
nawrotem należy rozważyć szereg uwarunkowań . W literaturze anglosaskiej 
manewr taki zyskał miano „zakrętu niemożliwego” (ang. impossible turn) i jest on 
przeważnie odradzany, niemniej jednak w praktyce wciąż występuje pogląd, 
mówiący, że od pewnej „bezpiecznej” wysokości (zależnej od typu samolotu), 
zakrętu w stronę lotniska można próbować. Czy jest to słuszne założenie, a jeśli 
tak to w jakim stopniu? 

 
Utrata wysokości w zakręcie  
Niewątpliwie jednym z kluczowych elementów całego manewru powrotu na 

lotnisko, jest zakręt w locie ślizgowym po awarii, wykonywany w celu ustawienia 
się w kierunku pasa, z którego nastąpił odlot. W celu określenia wysokości 
zapewniającej bezpieczny powrót samolotu po awarii silnika na lotnisko, z 
którego nastąpił start, w pierwszej kolejności należy określić w jaki sposób zakręt 
powinien być wykonany, aby zapewnić możliwie małą utratę wysokości w jego 
trakcie. 
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Podążając za wywodem Brenta W. Jetta 1 , rozważono prosty bilans 
energetyczny w czasie zakrętu bez ciągu silnika. Statek powietrzny przemienia 
swoją energię potencjalną, wyrażaną przez wysokość, na pracę potrzebną do 
pokonania siły oporu i utrzymanie prędkości lotu. Większe przechylenie skutkuje 
zwiększonym opadaniem, jednak pozwala na zachowanie małego promienia. 
Tylko jedna kombinacja parametrów zakrętu poskutkuje optymalnym 
wyprowadzeniem samolotu na nowy kurs. Punktem wyjścia do ich określenia 
będą siły działające na samolot w locie  i określenie promienia zakrętu. 

Siłę nośną w zakręcie z przechyleniem φ obliczamy z zależności: 

𝑃𝑧1 = 𝑃𝑧 ∙ 𝑐𝑜𝑠φ = 𝑆 ∙ 𝑐𝑧 ∙
𝜌𝑣2

2
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑄 

Natomiast promień zakrętu R z zależności: 

𝑅 =
𝑣2

𝑔 ∙ 𝑡𝑔𝜑
 

Minimalizacja promienia zakrętu pozwala na utrzymanie samolotu blisko 

lotniska/końca pasa, a zatem pozwala na ograniczenie odległości lotu ślizgowego 

po ukończeniu zakrętu. Czas wymagany do wykonania zakrętu o kąt α oraz 

prędkość kątowa w zakręcie ustalamy z zależności: 

𝑡 =
𝛼

𝜔
 

𝜔 =
𝑑𝛼

𝑑𝑡
=
𝑣

𝑅
=
𝛼

𝑡
 

Energia potencjalna wysokości utraconej w zakręcie zostaje spożytkowana 

na pracę potrzebną do przezwyciężenia siły oporu aerodynamicznego: 

𝐸𝑝 = 𝑊 

𝑄 ∙ ℎ = 𝑃𝑥 ∙ 𝑣 ∙ 𝑡 

Stąd utrata wysokości h: 

ℎ =
𝑃𝑥 ∙ 𝑣 ∙ 𝑡

𝑄
 

𝑣

𝑅
=
𝛼

𝑡
 

𝑡 =  
𝛼 ∙ 𝑅

𝑣
=

𝛼 ∙ 𝑣2

𝑣 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝑔𝜑
 

Podstawiając czas t do wzoru na utraconą wysokość h: 

ℎ =
𝑃𝑥
𝑄
∙ 𝑣2 ∙

𝛼

𝑔 ∙ 𝑡𝑔𝜑
 

Jako, że siła oporu Px jest wprost proporcjonalna do współczynnika oporu 

cx: 

𝑃𝑥 ~ 𝑐𝑥 

Równanie na utratę wysokości można więc zapisać w postaci: 

 
1  http://www.nar-associates.com/technical-flying/jett/jett_wide_screen.pdf (dostęp: 24.08.2019). 
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ℎ =
𝑐𝑥

𝑐𝑧 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
∙

2𝑄

𝑆 ∙ 𝑐𝑧 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
∙

𝛼

𝑔 ∙ 𝑡𝑔𝜑
 

ℎ =
𝑐𝑥
𝑐𝑧
2
∙

2𝑄

𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔
∙

1

𝑐𝑜𝑠2𝜑 ∙ 𝑡𝑔𝜑
∙ 𝛼 

Z własności trygonometrycznej: 

𝑡𝑔𝜑 =
𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜑
 

otrzymuje się: 

ℎ =
𝑐𝑥
𝑐𝑧
2
∙

2𝑄

𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔
∙

𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑐𝑜𝑠2𝜑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
∙ 𝛼 

Po przemnożeniu prawej strony równania przez 2/2 będzie można 

zastosować następującą funkcję trygonometryczną kąta podwojonego: 

2𝑠𝑖𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑠𝑖𝑛2𝜑 

Otrzymana ostateczna postać równania: 

ℎ =
𝑐𝑥
𝑐𝑧
2
∙

4𝑄

𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔
∙

1

𝑠𝑖𝑛2𝜑
∙ 𝛼 

Analiza powyższego równania prowadzi do następujących wniosków: 
- wysokość tracona w zakręcie jest tym mniejsza im większa jest doskonałość 

aerodynamiczna; im mniejszy jest kąt α o jaki wykonywany jest zakręt; oraz im 
mniejsza jest masa samolotu. Na te wielkości pilot w czasie lotu nie ma wpływu 
(zakładamy, że wartość kąta α podyktowana jest koniecznością powrotu na 
kierunek pasa startowego); 

- pilot kontrolować może jedynie cz (poprzez zmianę kąta natarcia w wyniku 
dostosowywania prędkości lotu) oraz przechylenie φ poprzez wychylenie lotek; 

- najmniejsza utrata wysokości w zakręcie nastąpi dla: (1) maksymalnego 
współczynnika siły nośnej cz max (krytyczny kąt natarcia i odpowiadająca mu 
minimalnej prędkości lotu vs, czyli prędkości przeciągnięcia dla danego 
przechylenia. Dla potwierdzenia słuszności rozważań dokonano analizy 
manewru dla samolotu Cessna 172S. Przyjęto następujące założenia i 
uproszczenia modelu: 

− warunki atmosfery wzorcowej na poziomie morza dla całego 
manewru; 

− przyspieszenie ziemskie stałe o wartości 9,81 m/s2; 

− natychmiastowe wprowadzenie w zakręt z przychyleniem 45°i 
natychmiastowe wyprowadzenie do lotu poziomego po zakończeniu 
zakrętu; 

− pilot precyzyjnie utrzymujący parametry w zakręcie (ustalony stan 
lotu); 

− zakręt wykonywany o 225°, zgodnie z zaleceniami2 dla tego typu 
manewru; 

Dane samolotu wzięto z instrukcji (po przeliczeniu jednostek na układ SI): 

− masa całkowita: m = 1157 kg 

− prędkość przeciągnięcia: vS = 27,3 m/s 

 
2 Rogers D.F., The Possible ‘Impossible’ Turn, „AIAA Journal of Aircraft”, 1995, nr 32, s. 395. 
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− prędkość przeciągnięcia w zakręcie z przechyleniem φ: vSzak = 32,4 
m/s 

− doskonałość aerodynamiczna: d = 9 
Instrukcja użytkowania w locie podaje prędkość przeciągnięcia vSzak dla φ = 

45° wynoszące 32,4 m/s. W celu dodatkowej weryfikacji tej wartości można 
pomnożyć prędkość przeciągnięcia VS przez pierwiastek z odwrotności cos φ: 

𝑣𝑆 𝑧𝑎𝑘 = 𝑣𝑆 ∙ √
1

𝑐𝑜𝑠𝜑
 

𝑣𝑆 𝑧𝑎𝑘 = 27,3 ∙ √
1

𝑐𝑜𝑠45°
= 32,5 [𝑚/𝑠] 

Nieznaczna różnica pomiędzy wartością policzoną, a odczytaną z instrukcji 
sugeruje, że są to wartości poprawnie określone. Względy bezpieczeństwa 
nakazują przyjęcie wartości większej. 

Tak określona prędkość, skutkować będzie minimalną utratą wysokości i 
optymalnie przeprowadzonym manewrem powrotu do lotniska. Jednakże 
utrzymywanie prędkości przeciągnięcia przy tak znacznym przechyleniu i w 
znacznej bliskości ziemi, jest niedopuszczalne z powodu ryzyka wejścia w 
niezamierzony korkociąg Z tego powodu konieczne jest przyjęcie odpowiedniego 
marginesu bezpieczeństwa, poprzez zwiększenie prędkość w zakręcie o co 
najmniej 10%. 

𝑣 = 1.1 𝑣𝑆 𝑧𝑎𝑘 = 35,75 [𝑚/𝑠] 

W efekcie pilot posiadać będzie możliwość korekcji pewnych odchyłek od 
zadanych parametrów lotu, bez ryzyka natychmiastowej utraty kontroli lotu i 
wejścia w korkociąg.  

Utratę wysokości h można obliczyć z równania w jego ostatecznej postaci , 
pod warunkiem że znamy wartości współczynników. cz i cx 

ℎ =
𝑐𝑥
𝑐𝑧
2
∙

4𝑄

𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔
∙

1

𝑠𝑖𝑛2𝜑
∙ 𝛼 

Nie dysponując nimi, wygodniej będzie skorzystać z postaci wcześniejszej: 

ℎ =
𝑃𝑥
𝑄
∙ 𝑣2 ∙

𝛼

𝑔 ∙ 𝑡𝑔𝜑
 

Jedyną brakującą w tym momencie wielkością jest wartość siły oporu 

aerodynamicznego. Można ją jednak obliczyć wykorzystując doskonałość 

aerodynamiczną z instrukcji samolotu: 

𝑑 =
Q

𝑃𝑥
= 9 

Jednakże doskonałość ta odnosi się do lotu ze skrzydłami w poziomie. W 

przypadku przechylenia w zakręcie doskonałość zmniejszy się. Dzieje się tak 

ponieważ opór w zakręcie jest zawsze większy od oporu w locie na tym samym 

kącie natarcia albo przy tej samej prędkości po prostej. Wynika to bądź z potrzeby 

zwiększenia kąta natarcia dla uzyskania tej samej składowej pionowej siły nośnej, 

bądź ze zwiększenia prędkości przy tym samym kącie natarcia o wartość równą 

pierwiastkowi kwadratowemu  z odwrotności cosφ: 
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𝑣𝑆 𝑧𝑎𝑘 = 𝑣𝑆 ∙ √
1

𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Skoro zaś siła oporu jest wprost proporcjonalna do kwadratu prędkości, 

wzrośnie ona w stosunku: 

(√
1

𝑐𝑜𝑠𝜑
)

2

=
1

𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Natomiast doskonałość w zakręcie zmaleje: 

𝑑𝑧𝑎𝑘 = 𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
Q

𝑃𝑥
 

W wyniku przekształcenia otrzymujemy szukany opór: 

𝑃𝑥 =
𝑄

𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

𝑚 ∙ 𝑔

𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Stąd: 

ℎ =
1

𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
∙ 𝑣2 ∙

𝛼

𝑔 ∙ 𝑡𝑔𝜑
 

Przyjmując konieczność wykonania zakrętu o 225° to w mierze łukowej: 
225° ∙ 𝜋

180°
=
5

4
𝜋 

Po podstawieniu danych otrzymana utrata wysokości to: 

ℎ =
1

9 𝑐𝑜𝑠45°
∙ 35,752 ∙

1

9,81 ∙ 𝑡𝑔45°
∙
5

4
𝜋 ≈ 𝟖𝟏 [𝒎]    (𝟐𝟔𝟔 𝒔𝒕ó𝒑) 

Można skorzystać również z alternatywnych sposobów liczenia utraty 
wysokości w zakręcie, wykorzystując posiadane informacje:  

− 1.Wysokość utracona w locie ślizgowym na danym dystansie: 
Jak wynika z definicji (podobieństwo trójkątów), doskonałość 

aerodynamiczna mówi, ile jednostek odległości przeleci obiekt nią 
scharakteryzowany, z jednej jednostki wysokości. 

𝐿 = 𝑑 ∙ ℎ 

ℎ =
𝐿

𝑑
 

Dystansem w tym przypadku będzie długość łuku wykonywanego zakrętu: 

𝐿 = 𝛼𝑅 = 𝛼 ∙
𝑣2

𝑔 ∙ 𝑡𝑔𝜑
 

ℎ = 𝛼 ∙
𝑣2

𝑔 ∙ 𝑡𝑔𝜑
∙
1

𝑑𝑧𝑎𝑘
=
5

4
𝜋 ∙

35,752

9,81 ∙ 𝑡𝑔45°
∙

1

9 𝑐𝑜𝑠45°
≈ 81 [𝑚]    (266 𝑠𝑡ó𝑝) 

− 2.Wysokość utracona w czasie potrzebnym na pokonanie zakrętu: 
Znajomość doskonałości pozwala na jeszcze jedną kombinację – określenie 

prędkości pionowej opadania samolotu i czasu potrzebnego na zakręt o zadany 
kąt  

Opadanie jest równe: 
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𝑤 =
𝑣

𝑑
 

Czas wykonania zakrętu liczy się z zależności prędkości kątowych: 
𝑣

𝑅
=
𝛼

𝑡
 

𝑡 =
𝛼𝑅

𝑣
=
𝛼 ∙

𝑣2

𝑔 ∙ 𝑡𝑔𝜑

𝑣
 

Z kolei utrata wysokości wynika z podstawowych wzorów kinematyki, a 
wtedy: 

ℎ = 𝑤 ∙ 𝑡 =
𝑣

𝑑𝑧𝑎𝑘
∙
𝛼 ∙

𝑣2

𝑔 ∙ 𝑡𝑔𝜑

𝑉
=

35,75

9 𝑐𝑜𝑠45°
∙

5
4
𝜋 ∙

35,752

9,81 ∙ 𝑡𝑔45°

35,75
≈ 81 [𝑚]    (266 𝑠𝑡ó𝑝) 

Brak różnic w wynikach pozwala uznać rezultat za wiarygodne, pamiętając o 
przyjętych uproszczeniach modelu. Bezpieczne wykonanie manewru wymaga 
przyjęcia swoistego rodzaju współczynnika bezpieczeństwa w postaci 
dodatkowej wartości utraty wysokości. 

Ta dodatkowa utrata wysokości zostanie wyrażona w postaci błędu 
maksymalnego bezwzględnego, liczonego metodą pochodnych cząstkowych dla 
zmiennych φ oraz v: 

|∆ℎ| ≤ |
𝜕ℎ

𝜕𝜑
| ∙ ∆𝜑 + |

𝜕ℎ

𝜕𝑣
| ∙ ∆𝑣 

Przyjmuje się, że pilot będzie utrzymywał przechylenie φ i prędkość v w 
następujących granicach: 

Δ φ = ± 5° = 0,08727 rad 

Δv = ± 2,5 m/s 

Dodatkowa utrata wysokości wynikający z utrzymywania kąta przechylenia 
w granicach od 5° od 45° osiągnie wartość: 

|
𝜕ℎ

𝜕𝜑
| ∙ ∆𝜑 = |

1

𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑡𝑔𝜑
∙
𝛼 ∙ 𝑣2

𝑑 ∙ 𝑔
∙
𝑑

𝑑𝜑
| ∙ ∆𝜑 = |

𝛼 ∙ 𝑣2

𝑑 ∙ 𝑔
∙ (

1

𝑠𝑖𝑛𝜑
∙
𝑑

𝑑𝜑
)| ∙ ∆𝜑 =

= |
𝛼 ∙ 𝑉2

𝑑 ∙ 𝑔
∙ (−𝑠𝑖𝑛𝜑)−2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑| ∙ ∆𝜑 = |

𝛼 ∙ 𝑉2

𝑑 ∙ 𝑔
∙ (−

𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑠𝑖𝑛2𝜑
)| ∙ ∆𝜑 

|

5
4𝜋 ∙ 35,75

2

9 ∙ 9,81
∙ (−

𝑐𝑜𝑠45°

𝑠𝑖𝑛245°
)| ∙ 0,08727 ≈ 7,5 [𝑚]   (25 𝑠𝑡ó𝑝) 

Dodatkowa utrata wysokości wynikający z utrzymywania prędkości różnej o 

2,5 m/s od 35,75 m/s osiągnie wartość: 

|
𝜕ℎ

𝜕𝑣
| ∙ ∆𝜑 = |

1

𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑡𝑔𝜑
∙
𝛼 ∙ 𝑣2

𝑑 ∙ 𝑔
∙
𝑑

𝑑𝜑
| ∙ ∆𝑣 = |

𝛼

𝑑 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
∙ 𝑣2 ∙

𝑑

𝑑𝑣
| ∙ ∆𝑣 =

= |
𝛼

𝑑 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
∙ 2𝑣| ∙ ∆𝑣 

|

5
4𝜋

9 ∙ 9,81 ∙ 𝑠𝑖𝑛45°
∙ 2 ∙ 35,75| ∙ 2,5 ≈ 11,5 [𝑚]    (38 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑦) 



136 

 

Uwzględnienie czasu reakcji pilota na utratę mocy przez silnik można 
przeprowadzić za pomocą określenia przyrostu przebytej drogi ΔL w trakcie 
zakrętu oraz wykorzystując doskonałość samolotu: 

∆𝐿 = ∆ℎ𝑡 ∙ 𝑑 

∆ℎ𝑡 =
∆𝐿

𝑑
 

Przyrost drogi ΔL to droga przebyta w czasie reakcji pilota t. Jeśli przyjąć, że 

t = 3 s, a prędkość lotu jest równa v = 35,75 m/s, to: 

∆𝐿 = 𝑡 ∙ 𝑣 

∆ℎ𝑡 =
𝑡 ∙ 𝑣

𝑑
=
107,25

9
≈ 12 [𝑚]   (39 𝑠𝑡ó𝑝) 

Całkowity dodatek do traconej w zakręcie wysokości będzie równy : 

∆ℎ = 7,5 + 11,5 + 12 = 31 [𝑚]   (102 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑦) 

Jest to wzrost utraty wysokości o przeszło 38% większy od utraty w czasie 

idealnego zakrętu. Sumarycznie, wysokość utracona wraz z założonym progiem 

bezpieczeństwa w zakręcie  przyjmie wartość: 

ℎ = 81 + 31 = 𝟏𝟏𝟐 [𝒎]   (𝟑𝟔𝟖 𝒔𝒕ó𝒑) 

Utrata dodatkowych 31 metrów wysokości odpowiada przebytej w czasie 
dolotu do lotniska lotem szybowym odległości poziomej około 280 metrów (w 
warunkach bezwietrznych), co stanowi na tyle dużą wartość, że mogłaby 
zadecydować o powodzeniu manewru lub kraksie. Stąd widać jak niezmiernie 
dużą rolę odgrywa precyzja pilotażu i ścisłe utrzymywanie zalecanych 
parametrów oraz szybkie podejmowanie decyzji o rozpoczęciu zakrętu. 

 
2. Wyznaczenie bezpiecznej wysokości manewru 
Oczywistym jest, że w zależności od osiągów samolotu i innych czynników 

zewnętrznych nachylenie toru lotu w fazach wznoszenia i dolotu będzie zmienne. 
Zmieniać się będą dla każdego samolotu i każdych warunków atmosferycznych 
kąt wznoszenia i kąt lotu ślizgowego, a jeśli tak to możliwe są trzy 
charakterystyczne sytuacje wynikające z ich wzajemnego stosunku, 
przedstawiono je na rys. 1. 

 

 

Rys. 1 Możliwości powrotu w zależności od stosunku kąta wznoszenia do 
kąta opadania. Źródło: Trunback Seminar Eda Williamsa: https://edwilliams.or 
g/turnback_seminar_Oct_2008.pdf 

Posługując się takim graficznym uproszczeniem Eda Williams zaproponował 
regułę szybkiej oceny przed lotem, czy manewr będzie bezpieczny. Według niej, 
jeśli wysokość nad końcem pasa jest co najmniej równa wysokości h traconej w 
zakręcie do pasa oraz kąt wznoszenia jest większy niż kąt lotu ślizgowego w 



137 

 

czasie dolotu po zakręcie – innymi słowy: gdy tor lotu wznoszącego przebiega 
nad torem lotu ślizgowego. W sytuacja niekorzystnego stosunku obu kątów 
(słabe wznoszenie i mała doskonałość aerodynamiczna), wysokość nad progiem 
byłaby dużo wyższa od traconej w zakręcie. Nasuwa się wniosek, że w pewnym 
zakresie manewr byłby wykonalny. Ograniczałaby go konieczność posiadania z 
jednej strony zapasu wysokości na wykonanie zakrętu i powrót nad pas po jego 
zakończeniu, a z drugiej strony odległość od lotniska rosnąca w tempie tak 
szybkim, że jednoczesny przyrost wysokości nie zapewnia zapasu na dolot. W 
związku z tym powrót na lotnisko jest możliwy od pewnej wysokości minimalnej 
Hmin do pewnej wysokości maksymalnej Hmax, której osiągnięcie przez samolot w 
czasie wznoszenia wiąże się z taką odległością od pasa, przy której pas znajdzie 
się już po za zasięgiem dolotu. Nie wykluczona jest też sytuacja odwrotna – brak 
zapasu nad progiem lecz dobre osiągi pozwalające na uzyskanie tego zapasu. 

Wprowadzając szereg uproszczeń możliwe jest stworzenie miarodajnego 
algorytmu, służącego do określania bezpiecznych wysokości, przy których 
powodzenie manewru jest zapewnione, opierającego się na danych dostępnych 
jedynie w instrukcji użytkowania w locie dowolnego samolotu! Poniżej 
przedstawiona została taka analiza dla samolotu Cessna 172SP. Zakłada się, że: 

− masa startowa jest równa maksymalnej masie startowej i jest stała 
(pominięcie zużycia paliwa w czasie startu), skrajne przednie położenie środka 
ciężkości; 

− ciśnienie atmosferyczne, temperatura i gęstość powietrza są stałe z 
wysokością, nie zmieniają się do wysokości awarii silnika; 

− lotnisko znajduje się na poziomie morze, a warunki odpowiadają 
atmosferze standardowej ISA; 

− start wykonywany techniką startu z krótkiego pasa, jak opisano w IUwL; 

− następuje natychmiastowe przejście do wznoszenia z prędkością 
„największej prędkości wznoszenia” vy (największe zabezpieczenie manewru 
zapewni stosowanie prędkości vx – dającej największy gradient wznoszenia,  
jednak w normalnych operacjach lotniczych, gdy nie ma konieczności ominięcia 
bliskich przeszkód na drodze odlotu, powszechnie stosuje się prędkość vy ze 
względu na lepsze chłodzenie silnika, lepszą widoczność do przodu ponad 
maską oraz mniejszy czas potrzebny na osiągnięcie wysokości przelotowej); 

− 3 sekundowy czas reakcji pilota na awarię i natychmiastowe przejście do 
ustalonych parametrów zakrętu; 

− natychmiastowe przejście do lotu z prędkością optymalną szybowania vopt 
po wyprowadzeniu z zakrętu; 

− parametry zakrętu to: przechylenie φ = 45°, prędkość  v = 1,1 vs(zak), czyli 
110% prędkości przeciągnięcia w zakręcie (z równań sił w zakręcie i bilansu 
energetycznego wynika, że najmniejszą utratę wysokości w zakręcie zapewni 
przechylenie 45° i prędkość dla maksymalnego współczynnika siły nośnej cz,       a 
zatem prędkość przeciągnięcia). Parametry utrzymywane z dokładnością ± 5° 
przechylenia i ± 2,5 m/s prędkości. 

− zakręt jest wykonywany ze zmianą kursu o około 225° bez względu na 
odległość od lotniska, a odcinek dolotu pod kątem  β = 45° do kierunku pasa; 

− pominięcie wpływu płytkiego zakrętu wykonywanego tuż przed pasem (w 
celu zrównania się z jego osią i lądowania równolegle) na obliczenia; 

− brak wpływu wiatru;  

− prędkość vopt utrzymywana aż do przyziemienia (w rzeczywistość 
pozostanie zapas energii kinetycznej na wyrównanie i wytrzymanie); 
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− tangens niewielkich kątów jest równy ich sinusowi. 
Końcową postać matematyczną warunków bezpiecznego powrotu na 

lotnisko po awarii, wynikającą z zależności geometrycznych i podstawowych 
zasad mechaniki lotu, jest układ trzech nierówności liniowych (1). 

{
  
 

  
 𝑥1 ∙

𝑤

𝑣𝑦
+ 15 ≥ 𝐻

√2 ∙ [𝑥1 − (𝑙 − 𝑥0)]

𝑑
+  ℎ ≤ 𝐻 

ℎ1 =  ℎ +

2𝑅
𝑠𝑖𝑛45°

−
1
4
𝜋 ∙ 𝑅

𝑑
≤ 𝐻

 (1) 

Warunek 1 wysokość uzyskana w czasie wznoszenia po starcie zanim silnik 
ulegnie awarii musi być większa lub równa wysokości H, zapewniającej powrót; 

Warunek 2 wysokość tracona na zakręt i dolot do pasa po tym jak silnik 
ulegnie awarii musi być mniejsza lub równa wysokości H, zapewniającej powrót; 

Warunek 3 wysokość osiągnięta przez startujący samolot nad progiem pasa 
nie może być mniejsza niż wysokość tracona w zakręcie i w dolocie na odcinku 
x2, aby powrócić nad pas, czyli wysokości h1 traconej w całym manewrze w 
najkorzystniejszej sytuacji (w przypadku awarii jeszcze nad pasem lub tuż za nim). 

W przedstawionych zależnościach H oraz x1 są wielkościami niewiadomymi. 
Wszystkie pozostałe wielkości to dane wejściowe. Z pośród nich wznoszenie w 
[m/s], prędkość lotu wznoszącego vy [m/s], długość startu x0 i doskonałość 
aerodynamiczna d pochodzą z instrukcji użytkowania w locie. Długość pasa l jest 
znana pilotowi. Wysokość traconą w zakręcie h ze zmianą kursową o kąt α = 225° 

[w rad] określamy z zależności: ℎ =
1

𝑑∙𝑐𝑜𝑠𝜑
∙ 𝑣2 ∙

𝛼

𝑔∙𝑡𝑔𝜑
, natomiast promień zakrętu: 

𝑅 =
𝑣2

𝑔∙𝑡𝑔𝜑
.  

Dla samolotu Cessna 172, dla którego wykonane zostały wszystkie te 

obliczenia, te wartości to: w = 3,7 m/s; vy = 38,1 m/s; x0 ≈ 500 m; d ≈ 9; h = 112 

m (z uwzględnieniem niedokładności utrzymywania parametrów w zakręcie i 3-

sekundowego czasu reakcji); R = 130,3 m. Rozwiązaniem układu nierówności 

będzie obszar wspólny pomiędzy funkcjami na wykresie opracowanym za 

pomocy programu matematycznego, np. GeoGebra 6. Wynik graficzny dla pasa 

o długości l = 1750 m przedstawia rysunek 2. 

Rys. 2 Rozwiązanie układu – zakres wysokości bezpiecznej H  jako rzut 
obszaru wspólnego na oś pionową. Źródło własne przy użyciu programu 

GeoGebora Classic 6 
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Wykres ten w układzie: oś pionowa  wysokość H nad poziom lotniska, a oś 

pozioma odległości x1. Funkcja a odzwierciedla wznoszenie samolotu (kąt 

wznoszenia); funkcja b odzwierciedla szybowanie samolotu po awarii (kąt 

szybowania odchylony 45° do kierunku profilu – cos45° γ2); funkcja c reprezentuje 

wysokość h1. 

Zakresem wysokości H, dla których manewr będzie bezpieczny, to przedział 

wysokości: Hmin 142 m ÷ Hmax 175 m. Na rzeczywisty przebieg manewru dużą 

wpływ będą odgrywały warunki meteorologiczne, w tym głównie kierunek i siła 

wiatru. Uproszczony model jego oddziaływania zakładałby, że ma on 

następujące konsekwencje: wiatr czołowy w czasie startu skraca rozbieg, 

zwiększa kąt wznoszenia, zmniejsza odległość od pasa w czasie zakrętu i 

zmniejsza kąt szybowania (wiatr tylny – przeciwnie); wiatr boczny zmniejszy 

odległość do progu pasa po zakończonym zakręcie w wyniku nanoszenia na linię 

drogi dolotu (przy wykonywaniu zakrętu pod wiatr, zgodnie ze sztuką pilotażu w 

takiej sytuacji) Przyjmuje się, że pilot w czasie startu stosuje poprawki kursowe, 

które zapewniają trajektorię lotu zgodną z przyjętą geometrią. Uwzględnienie 

jego wpływu, zarówno składowej podłużnej, jak i bocznej, może polegać na 

prostym sumowaniu wektorów. Finalnie układ nierówności przybierze postać (2), 

gdzie u jest składową podłużną wiatru w m/s, a ux składową boczną. W 

zależności od tego czy panuje wiatr czołowy czy tylny argumenty poprzedzone 

symbolem „±” dodaje się lub odejmuje. 

 

{
 
 
 

 
 
 𝑥1 ∙

𝑤

𝑣𝑦 ± 𝑢
+ 15 ≥ 𝐻

{√2[(𝑥1 ± 14,5 ∙ 𝑢) − (𝑙 − 𝑥0)] ∙
14,5 ∙ 𝑢𝑥
𝑠𝑖𝑛45°

} ∙

𝑣𝑜𝑝𝑡
𝑑

𝑣𝑜𝑝𝑡 ± 𝑢(∙ 𝑐𝑜𝑠45°)
∗
+  ℎ ≤ 𝐻

ℎ1 = ℎ + (
2𝑅 − 14,5 ∙ 𝑢𝑥

𝑠𝑖𝑛45°
−
1

4
𝜋 ∙ R) ∙

𝑣𝑜𝑝𝑡
𝑑

𝑣𝑜𝑝𝑡 + 𝑢𝑥 ∙ sin45° ± 𝑢 ∙ 𝑐𝑜𝑠45°
≤ 𝐻

 (2) 

* Niestosowane przy wietrze tylnym w czasie startu dla dodatkowego 
zabezpieczenia. 

Rozwiązanie tych zależności pozwala na zestawienie w tabeli wysokości 
minimalnych i maksymalnych dla manewru w zależności od składowej podłużnej 
wiatru dla różnych długości pasa startowego. Kolejne tabele zawierają 
zestawienie wysokości minimalnych i maksymalnych dla manewru w zależności 
od składowej podłużnej i bocznej wiatru dla danej długości pasa. 

 
Tab.1 Wysokości bezpieczne manewru dla wybranych długości pasa i siły 

wiatru. 
 Długość pasa startowego (m) 

Siła 
wiatru 
(m/s)* 

750 1000 1250 1500 1750 2000 

H min H max** H min H max H min H max H min H max H min H max H min H max 

-5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

-4 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

-3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 145 155 
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-2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 144 178 

-1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 143 148 143 205 

0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 142 175 142 239 

1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 141 197 141 268 

2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 141 144 141 224 141 304 

3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 140 168 140 259 140 350 

4 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 140 199 140 306 140 413 

5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 139 243 139 372 139 501 

6 n/d n/d n/d n/d 139 148 139 310 139 472 139 634 

7 n/d n/d n/d n/d 138 205 138 424 138 643 138 862 

8 n/d n/d n/d n/d 138 330 138 666 138 999 138 999 

9 n/d n/d n/d n/d 138 730 138 999 138 999 138 999 

10 999 ∞*** 137 ∞ 137 ∞ 137 ∞ 137 ∞ 137 ∞ 

11 522 ∞ 137 ∞ 137 ∞ 137 ∞ 137 ∞ 137 ∞ 

12 271 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 

13 176 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 

14 136 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 136 ∞ 

15 135 ∞ 135 ∞ 135 ∞ 135 ∞ 135 ∞ 135 ∞ 

16 135 ∞ 135 ∞ 135 ∞ 135 ∞ 135 ∞ 135 ∞ 

17 134 ∞ 134 ∞ 134 ∞ 134 ∞ 134 ∞ 134 ∞ 

18 134 ∞ 134 ∞ 134 ∞ 134 ∞ 134 ∞ 134 ∞ 

* Składowa tylna ze znakiem minus (-); składowa czołowa z dorozumianym 
znakiem plus (+). 

** Wartości H (skończone) równe 1000 lub więcej metrów podane są jako 
999.  

*** Kiedy kąt wznoszenia jest większy od kąta lotu ślizgowego nie wystąpi 
Hmax, stąd oznaczenie „∞”. 

Tab. 2 Wysokości bezpieczne manewru przy różnych składowych podłużnej 
i bocznej wiatru – pas 750 m. 

Pas o długości 750 metrów 

Wiat
r 

(m/s
) 

0 XWC* 1 XWC 2 XWC 3 XWC 4 XWC 5 XWC 6 XWC 7 XWC 8 XWC 

Hmin 
Hma

x 
Hmin 

Hma

x 
Hmin 

Hma

x 
Hmin 

Hma

x 
Hmin 

Hma

x 
Hmin 

Hma

x 
Hmin 

Hma

x 
Hmin 

Hma

x 
Hmin 

Hma

x 

-5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

-4 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

-3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

-2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
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-1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

4 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

6 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

7 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

8 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

9 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

10 
99
9 

∞ 
99
9 

∞ 
99
9 

∞ 
99
9 

∞ 
99
9 

∞ 
99
9 

∞ 
99
9 

∞ 
99
9 

∞ 
99
9 

∞ 

11 
52
2 

∞ 
49
0 

∞ 
45
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∞ 
42
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∞ 
39
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∞ 
36
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∞ 
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∞ 
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∞ 
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∞ 

12 
27
1 

∞ 
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∞ 
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∞ 
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∞ 
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∞ 
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15
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∞ 
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13 
17
5 
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16
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∞ 
15
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13
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12
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∞ 
12
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12
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12
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14 
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∞ 
13
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∞ 
12
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∞ 
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12
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15 
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∞ 
13
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∞ 
13
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∞ 
12
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12
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12
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* XWC – składowa boczna wiatru (od ang. crosswind component). 
Kolor czerwony oznacza te przypadki, dla których manewru nie dałoby się 

wykonać 
Tab. 3 Wysokości bezpieczne manewru przy różnych składowych podłużnej 

i bocznej wiatru – pas 1500 m. 

Pas o długości 1500 metrów 

Wiatr 
(m/s) 

0 XWC 1 XWC 2 XWC 3 XWC 4 XWC 5 XWC 6 XWC 7 XWC 8 XWC 

Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax 

-5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

-4 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

-3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
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-2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

-1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 129 130 127 134 124 138 122 141 

1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 134 138 131 143 129 147 126 151 124 155 122 159 

2 141 144 138 149 136 153 133 158 131 163 128 167 126 172 124 177 122 181 

3 140 168 138 173 135 178 133 183 130 189 128 194 126 199 124 205 122 210 

4 140 199 137 205 135 211 132 217 130 224 128 230 126 236 124 242 122 248 

5 139 243 137 250 134 258 132 265 130 273 128 280 126 288 123 395 121 303 

6 139 310 136 319 134 329 132 338 130 347 127 357 125 366 123 376 121 385 

7 138 424 136 436 134 449 131 462 129 474 127 487 125 500 123 512 121 525 

8 138 666 136 686 133 705 131 725 129 744 127 764 125 783 123 803 121 822 

9 138 999 135 999 133 999 131 999 129 999 127 999 125 999 123 999 121 999 

10 137 ∞ 135 ∞ 133 ∞ 131 ∞ 128 ∞ 126 ∞ 125 ∞ 123 ∞ 121 ∞ 

11 137 ∞ 134 ∞ 132 ∞ 130 ∞ 128 ∞ 126 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 121 ∞ 

12 136 ∞ 134 ∞ 132 ∞ 130 ∞ 128 ∞ 126 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 121 ∞ 

13 136 ∞ 134 ∞ 132 ∞ 130 ∞ 128 ∞ 126 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

14 136 ∞ 133 ∞ 131 ∞ 129 ∞ 128 ∞ 126 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

15 135 ∞ 133 ∞ 131 ∞ 129 ∞ 127 ∞ 125 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

16 135 ∞ 133 ∞ 131 ∞ 129 ∞ 127 ∞ 125 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

17 134 ∞ 133 ∞ 131 ∞ 129 ∞ 127 ∞ 125 ∞ 123 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

18 134 ∞ 132 ∞ 130 ∞ 128 ∞ 127 ∞ 125 ∞ 123 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

 
Tab. 4 Wysokości bezpieczne manewru przy różnych składowych podłużnej 

i bocznej wiatru – pas 2000 m. 

Pas o długości 2000 metrów 

Wiatr 
(m/s) 

0 XWC 1 XWC 2 XWC 3 XWC 4 XWC 5 XWC 6 XWC 7 XWC 8 XWC 

Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax Hmin Hmax 

-5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 131 131 129 133 126 136 124 138 

-4 n/d n/d n/d n/d 140 142 137 144 134 147 131 149 128 152 126 154 123 157 

-3 144 155 142 158 139 160 136 163 133 166 130 169 128 171 125 174 123 177 

-2 143 178 141 181 138 184 135 187 132 190 130 193 127 196 125 199 123 202 

-1 143 205 140 208 137 212 135 215 132 218 129 222 127 225 125 228 123 232 

0 142 239 139 243 137 246 134 250 131 254 129 257 127 261 124 265 122 268 

1 141 268 139 272 136 276 134 280 131 284 129 288 126 292 124 296 122 300 

2 141 304 138 308 136 313 133 318 131 322 128 327 126 331 124 336 122 341 
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3 140 350 138 356 135 361 133 366 130 371 128 377 126 382 124 387 122 393 

4 140 413 137 419 135 425 132 431 130 437 128 444 126 450 124 456 122 462 

5 139 501 137 508 134 516 132 523 130 531 128 538 126 546 123 553 121 561 

6 139 634 136 644 134 653 132 663 130 672 127 682 125 691 123 700 121 710 

7 138 862 136 874 134 887 131 900 129 912 127 925 125 938 123 951 121 963 

8 138 999 136 999 133 999 131 999 129 999 127 999 125 999 123 999 121 999 

9 138 999 135 999 133 999 131 999 129 999 127 999 125 999 123 999 121 999 

10 137 ∞ 135 ∞ 133 ∞ 131 ∞ 128 ∞ 126 ∞ 125 ∞ 123 ∞ 121 ∞ 

11 137 ∞ 134 ∞ 132 ∞ 130 ∞ 128 ∞ 126 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 121 ∞ 

12 136 ∞ 134 ∞ 132 ∞ 130 ∞ 128 ∞ 126 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 121 ∞ 

13 136 ∞ 134 ∞ 132 ∞ 130 ∞ 128 ∞ 126 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

14 136 ∞ 133 ∞ 131 ∞ 129 ∞ 128 ∞ 126 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

15 135 ∞ 133 ∞ 131 ∞ 129 ∞ 127 ∞ 125 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

16 135 ∞ 133 ∞ 131 ∞ 129 ∞ 127 ∞ 125 ∞ 124 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

17 134 ∞ 133 ∞ 131 ∞ 129 ∞ 127 ∞ 125 ∞ 123 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

18 134 ∞ 132 ∞ 130 ∞ 128 ∞ 127 ∞ 125 ∞ 123 ∞ 122 ∞ 120 ∞ 

 
Ze względu na charakter liniowy zależności występujących w algorytmie, 

wszystkie podane w tabelach wartości Hmin i Hmax mogą być interpolowane liniowo 
dla pośrednich prędkości wiatru i długości pasów startowych. 

Wiatr czołowy przyczynia się do zwiększenia szans powodzenia manewru, 
poprzez rozszerzenie zakresu bezpiecznych wysokości H, jednak w przypadku 
samolotu C172SP dopiero bardzo duża jego prędkość, tj. 10 m/s, powoduje 
zwiększenie kąta wznoszenia ponad kąt lotu ślizgowego (a właściwie cos 45° z 
wartości tego kąta – dolot odbywa się w płaszczyźnie pionowej odchylonej o ok. 
45° od osi pasa), co stanowiło jeden z warunków w metodzie Eda Williamsa. 
Widać, że istnieje możliwość bezpiecznego powrotu także w wielu innych 
przypadkach, ograniczona jednak wysokością maksymalną Hmax, powyżej której 
manewr się nie uda. Ponieważ w praktyce operacji lotniczych na małych statkach 
powietrznych pierwszy po starcie zakręt wykonuje się zwykle na wysokościach w 
przedziale 150 ÷ 200 metrów nad elewację lotniska, przypadki, w których Hmax 
osiąga dużo większe wartości, mogą zostać uznane za zapewniające szanse 
bezpiecznego lądowania z powrotem na pasie. Z tego samego powodu nie jest 
istotne, że zastosowany algorytm obliczeń nie uwzględnia wpływu spadku 
gęstości powietrza wraz z wysokością na osiągi samolotu – w granicach 
praktycznego wykorzystania obliczeń zjawisko to pozostaje pomijalne. Natomiast 
gdy to wysokość minimalna Hmin jest większa niż owe 200 metrów (co może mieć 
miejsce przy krótkich pasach), manewr będzie w zasadzie niewykonalny. Wpływ 
wiatru bocznego to głównie poszerzenie zakresu bezpiecznych wysokości 
poprzez obniżenie Hmin. 

Zwraca uwagę przemożny wpływ długości pasa na możliwość wykonania 
zakrętu i dolotu do lotniska. Nawet przy niewielkim tylnym wietrze wciąż jest to 
opcją dla długich pasów, z kolei krótkie pasy praktycznie pozbawiają szans. Z 
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tego powodu warto zwracać szczególną uwagę podczas oceny bezpieczeństwa 
na wypadek awarii silnika po starcie na nadmiar pasa jaki pozostaje po oderwaniu 
się samolotu – czy jest on wystarczający, aby w ogóle móc próbować powrotu na 
lotnisko, a jeśli tak, to o ile dłuższy od wymaganego. Zdając sobie sprawę jaka 
jest przeciętna wysokość Hmin dla danego samolotu (ok. 140 metrów dla C172SP), 
można w zasadzie sprowadzić regułę służącą do szybkiego określenia 
możliwości powrotu do wykorzystania następującego wzoru (3), gdzie z to 
wymagany nadmiar pasa ponad długość startu nad bramkę 15 m: 

𝑧 =

ℎ + 𝑥2 ∙

𝑣𝑜𝑝𝑡
𝑑

𝑣𝑜𝑝𝑡 ± 𝑢(∙ 𝑐𝑜𝑠45°) ∗
− 15

𝑤
𝑣𝑦 ± 𝑢

− 𝑠𝑖𝑛45° ∙ 𝑥2 ± 14.5 ∙ 𝑢 
(3) 

Wymagana długość pasa to suma długości startu x0 i nadmiaru z. Tabela 5 
przedstawia potrzebną dla Cessny 172SP długość pasa startowego, by manewr 
był możliwy choćby w najwęższym zakresie. Im rzeczywista jego długość bardziej 
wykracza poza potrzebną w danych warunkach, tym manewru można próbować 
z większą pewnością w szerszym zakresie wysokości. Pas dłuższy o 300 metrów 
powinien przeważnie pozwolić na udaną próbę powrotu, aż do wysokości, na 
której nastąpić ma pierwszy zakręt w czasie normalnego lotu. 
 

Tab.5.Rozbieg i minimalne długości pasa dla C172 S pozwalające na 
manewr od wysokości h przy danym wietrze oraz jej przyrosty bezwzględne i 
procentowe 

Siła wiatru 
(m/s) 

Rozbieg x0  
(m) 

Wymagana długość pasa l  
(x0 + z) (m) 

Δl (l-l0) 
(m) 

Δl/l x 100% 

-5 745 2161 542 35% 

-4 695 2048 428 28% 

-3 650 1942 322 21% 

-2 600 1832 212 14% 

-1 550 1723 103 7% 

0 500 1620 0 0% 

1 490 1551 -69 -4% 

2 480 1487 -133 -9% 

3 470 1423 -197 -13% 

4 460 1360 -260 -17% 

5 450 1297 -323 -21% 

6 440 1235 -385 -25% 

7 430 1173 -447 -29% 

8 415 1107 -513 -33% 

9 405 1046 -574 -37% 
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10 395 985 -635 -41% 

11 385 925 -695 -45% 

12 375 865 -755 -49% 

13 360 800 -820 -53% 

14 350 741 -879 -57% 

15 340 682 -938 -61% 

16 330 623 -997 -65% 

17 320 564 -1056 -68% 

18 310 506 -1114 -72% 

 

Ogólnie rzecz biorąc, uzyskane rezultaty zestawione w tabelach dowodzą, 
że zakładanie bezpiecznej możliwości wykonania powrotu w razie utraty napędu 
po osiągnięciu konkretnej wysokości na poziom lotniska może być zgubne. W 
wielu przypadkach bowiem, w szczególności przy operacjach z krótkich pasów 
startowych poniżej 1500  przyjęty do rozważań wzorcowy samolot jednosilnikowy 
jakim jest Cessna 172SP nie będzie w stanie wykonać pomyślnie manewru. 
Należy zwrócić uwagę na fakt zamieszczenia przez producenta w instrukcji 
użytkowania w locie przy rozszerzonych procedurach awaryjnych uwagi o treści: 
„dla większości przypadków awarii silnika po starcia właściwym działaniem jest 
lądowanie na wprost z jedynie małymi zmianami kierunku w celu uniknięcia 
przeszkód; wysokość i prędkość rzadko są wystarczające na wykonanie zakrętu 
o 180° w szybowaniu, koniecznego do powrotu na pas startowy”. Niestety nie 
wyjaśnia ona powodów tego stanu rzeczy. Ponadto brak warunków progowych 
przy których istniała by taka ewentualność. 

 
Zakończenie 
Świadomość mnogości czynników wpływających na możliwość 

bezpiecznego wykonania procedury nawrotu (osiągi samolotu, masa, technika 
startu, prędkość przyjętą do wznoszenia, wiatr, długość pasa, gęstość powietrza) 
powinna wzmocnić czujność przy planowaniu postępowania na wypadek utraty 
mocy po starcie w samolocie jednosilnikowym. Dokładne zaznajomienie się z 
bliskim otoczeniem lotniska (możliwości lądowania w terenie przygodnym z 
prostej, obecność przeszkód, grunt grząski/twardy/równy/nierówny), 
uproszczona ocena warunków powodzenia manewru (reguła praktyczna 
powyżej), znajomość optymalnych parametrów zakrętu (φ = 45°, prędkość v = 
1,1 vSzak) i parametrów dla swojego samolotu (prędkości dla najlepszego kąta 
wznoszenia vx), warunków atmosferycznych (szczególnie wiatru), a także 
opracowanie i omówienie czynności na wypadek awarii na danych wysokościach 
w trakcie odprawy przed odlotem, zasadniczo zwiększy szanse na wykonanie 
takiego manewru i przeżycie w przypadku tak krytycznej sytuacji. 
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WPŁYW NOWEGO KORONAWIRUSA (COVID-19) NA 
ŚWIATOWE LOTNICTWO CYWILNE 

THE IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS (COVID-19) ON 
GLOBAL CIVIL AVIATION 

Katarzyna KOSTUR 

Małgorzata ŻMIGRODZKA 

Tomasz BALCERZAK 

 

STRESZCZENIE: Podczas globalnej pandemii COVID-19, przedsiębiorstwa z różnych branż na 
całym świecie borykają się z kryzysem. Przemysł lotniczy doświadcza szczególnie tego kryzysu, 
objawiającym się znacznym spadkiem liczby przewożonych pasażerów. W 2020 r., według 
danych ICAO-Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, w światowej branży lotniczej, 
prognozuje się stratę wpływów w wysokości ok. 252 miliardów USD. Aby zapobiec załamaniu się 
całego sektora, rozważa się możliwość uzyskania rządowych pomocy dla całej branży w 
wysokości ok. 200 miliardów USD. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: COVID-19, lotnictwo cywilne, pandemia, ICAO, IATA. 
 
SUMMARY: During the global COVID-19 pandemic, companies from various industries around the 
world are facing a crisis. The aviation industry is particularly experiencing this crisis, marked by a 
significant decrease in the number of passengers carried. In 2020, according to data from ICAO-
International Civil Aviation Organization, the global aviation industry is forecast to lose revenues 
in the amount of approximately USD 252 billion. In order to prevent the collapse of the entire 
sector, the possibility of government aid for the entire industry in the amount of approximately 
$ 200 billion is being considered. 
 
KEYWORDS: COVID-19, civil aviation, pandemic, ICAO, IATA. 

 

Najnowsze szacunki możliwego wpływu COVID-19 na światowy ruch 

pasażerski w całym roku 2020, w porównaniu z poziomem odniesienia (zwykła 

działalność, pierwotnie planowana), przedstawia się następująco: 

• 39% do 53% -ogólna redukcja miejsc oferowanych przez linie lotnicze; 

• 2 300-3 080 milionów pasażerów-ogólna redukcja ilości pasażerów; 

• 302 do 402 miliardów USD-potencjalna utrata przychodów operacyjnych 
brutto linii lotniczych. 

 

Rys. 1. Wzrost ruchu lotniczego w latach 1945-2020 r., na postawie danych 

Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego-ICAO. 

Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica 
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Faktyczne skutki będą zależeć od czasu trwania pandemii oraz kryzysu, 

wielkości ogniska i środków ograniczających rozprzestrzenianie, stopnia 

zaufania konsumentów do podróży lotniczych, warunków ekonomicznych itp. 

Jak wynika z przedstawionych danych przez ICAO, przemysł lotniczy jest w 

fazie głębokiej recesji. Zakazy podróży spowodowały w krótkim czasie znaczny 

spadek liczby pasażerów i przychodów jednocześnie. Niektóre linie lotnicze 

szybko zareagowały na kryzys, poprzez wymontowanie foteli pasażerskich w 

samolotach i dostosowanie ich do przewozu cargo. W ramach skorygowanego 

modelu biznesowego, mogą generować dodatkowy przychód z przewozu 

ładunków. W ten sposób pasażerskie linie lotnicze mają szanse wejść w skład 

dobrze prosperującego w czasach pandemii handlu elektronicznego i przewozu 

przesyłek cargo. W odpowiedzi na kryzys i dystans społeczny, przewoźnicy na 

całym świecie anulowali prawie wszystkie loty pasażerskie i obecnie 

przygotowują się do pierwszych dni sprzedaży post pandemicznej, borykając się 

jednocześnie z zerowymi przychodami, obowiązkiem zwrotów wpłat za 

sprzedane wcześniej bilety oraz opóźnieniami w przepływach pieniężnych. 

Bardzo ważnym elementem w tym kontekście, będzie nie tylko odpowiednie 

przygotowanie infrastruktury do realizacji biznesu lotniczego w czasach pandemii, 

ale również odzyskanie wiarygodności i zaufania pasażerów. 

Poniższy wykres prezentuje drastyczną redukcję podaży wraz z 

dramatycznym spadkiem popytu na pasażerskie podróże lotnicze w momencie 

uaktywnienia się pandemii. 

 

Rys. 2. Porównanie liczby przewożonych pasażerów oraz oferowanych miejsc 

pasażerskich od stycznia 2019 do Maja 2020, na podstawie danych 

Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego-ICAO. 

 

W odpowiedzi na kryzys, niektóre linie lotnicze proponują swoim 

pracownikom częściowo lub całkowicie bezpłatne urlopy. Inni przewoźnicy, 

będący w większych kłopotach finansowych, masowo zwalniają swoich 

pracowników, niektórzy ogłaszają również upadłości. Jednym ze sposobów 

radzenia sobie z kryzysem jest odraczanie obsług technicznych samolotów, 
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silników, odraczanie dostaw nowych samolotów, zaprzestanie nakładów 

inwestycyjnych, uziemianie flot samolotów, wcześniejsze zwroty wynajętych 

samolotów oraz anulowanie wszelkich zamówień w celu jak najszybszego 

obniżenia kosztów operacyjnych w celu zachowania płynności. 

 

Rys. 3. Porównanie oferowanych do sprzedaży miejsc pasażerskich według 

regionów w okresie od 1 stycznia do 15 lipca 2020 r, na podstawie danych 

Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego-ICAO. 

 

Według danych ICAO (rysunek powyżej i poniżej) tylko od stycznia do 

kwietnia 2020 odnotowano około 84 miliardów USD utraty dochodów z przewozu 

pasażerów. 

 

Rys. 4. Utrata przychodów linii lotniczych w poszczególnych regionach świata z 
powodu COVID-19, na podstawie danych Międzynarodowej Organizacji 

Lotnictwa Cywilnego-ICAO. 
 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) szacuje, że 
wspomniane całkowite prognozowane utracone przychody w wysokości ok. 252 
miliardów USD jest prognozą optymistyczną, gdyż suma ta może być znacznie 
większa. W związku ze spadkiem wartości akcji linii lotniczych, na giełdach 
obserwujemy ich wyprzedaż oraz skupowanie przez same linie lotnicze, aby 
uniknąć całkowitej utraty ich wartości. Badania przeprowadzone przez IATA 
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wykazały, że w styczniu 2020 r. większość przewoźników posiadała gotówkę na 
mniej niż 3 miesiące na pokrycie swoich kosztów. Obecnie rezerwy te uległy już 
na pewno pomniejszeniu, a zespoły zarządzające liniami lotniczymi badają każdą 
opcję prowadzącą do opóźniania płatności swoich zobowiązań. Wiele linii 
lotniczych prowadzi rozmowy z firmami leasingowymi (które według szacunków 
posiadają około 50% światowej floty samolotów) oraz z innymi partnerami i 
podwykonawcami, takimi jak agencje żeglugi powietrznej, aby opóźnić opłaty za 
leasing samolotów oraz opłaty trasowe lub lotniskowe. Kluczowe są negocjacje 
z producentami samolotów, leasingodawcami dotyczące odroczenia lub nawet 
umorzenia rat leasingowych, zwrotów wynajętych samolotów, odroczeń dostaw 
nowych samolotów oraz anulacji dostaw lub opcji na dostawy nowych samolotów. 
Jednocześnie, staje się oczywiste, że dla wielu linii lotniczych będzie to 
niewystarczające i konieczna będzie pomoc państwa o ile będzie to możliwe lub 
ogłoszenie upadłości. 

Poniższy rysunek prezentuje szacunkowy wpływ pandemii na 
międzynarodowy ruch pasażerski i przychody według regionów na 2020 r. 

 

Rys. 5. Szacunkowy wpływ pandemii na międzynarodowy ruch pasażerski i 

przychody według regionów na 2020 r., na podstawie danych Międzynarodowej 

Organizacji Lotnictwa Cywilnego-ICAO. 

 
Przewiduje się, że więksi przewoźnicy, szczególnie z udziałem rządów 

państw, będą mieli lepszy dostęp do finansowania, szczególnie rządowego. Linie 
lotnicze mogą również rozważyć zabezpieczenie swojego finansowania na 
posiadanych na własność samolotach. Jednak również floty samolotów mogą 
stracić na wartości lub przynajmniej stanowić wyzwanie dla obecnych i przyszłych 
pożyczkodawców. Cykle (start i lądowanie), liczba odbytych godzin lotu, które, ze 
względu na znaczne zmniejszenie częstotliwości lotów, wpływają na kalendarz 
obsług technicznych oraz określają zakres i koszty utrzymania, mogą zostać 
odroczone w czasie. 

Poniższy rysunek przedstawia szacunkowy wpływ pandemii na krajowy ruch 
pasażerski i przychody według regionów na 2020 r. 
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Rys. 6. Szacunkowy wpływ pandemii na krajowy ruch pasażerski i przychody 
według regionów na 2020 r., na podstawie danych Międzynarodowej 

Organizacji Lotnictwa Cywilnego-ICAO. 
 

Ze względu na powszechną skalę i zasięg pandemii wiele będzie zależeć od 
działań i wsparcia zapewnianego przez państwowe rządy. Przykładem mogą być 
Chiny, gdzie w marcu administracja lotnictwa cywilnego w Chinach (CAAC-Civil 
Aviation Administration of China) ogłosiła szereg środków mających na celu 
wsparcie sektora lotniczego w tym kraju, od krótkoterminowego wsparcia i 
pomocy, po kompleksowe wsparcie w ponownym uruchomieniu usług i 
zwiększenie wydatków na infrastrukturę. W Europie niektóre rządy udostępniły 
środki pieniężne i dotacje, czasem pod warunkiem umorzenia długów przez 
wierzycieli. W Stanach Zjednoczonych zatwierdzono już dotacje rządowe i 
pomoc w wysokości ok. 58 miliardów USD dla przemysłu lotniczego. 

Poniższy wykres prezentuje liczba odlotów w okresie od 19 do 25 marca 
2020 r. w porównaniu z liczbą odlotów w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2020 
r. Kolor zielony oznacza wzrost liczby lotów, różowy spadek. 

 

Rys. 7. Liczba odlotów w okresie od 19 do 25 marca 2020 r. w porównaniu z liczbą 
odlotów w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2020 r. Na podstawie danych OpenSky 

Network. 
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Ze względu na wyjątkową niepewność, w zakresie „odbudowy ruchu 

pasażerskiego” brane są pod uwagę 4 różne scenariusze. 

 

Rys. 8. Prognozowane scenariusze oferowania miejsc pasażerskich, na 
podstawie m.in. danych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego-

ICAO, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych-IATA oraz 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

 
Przedstawiona analiza prognostyczna możliwych scenariuszy na bazie 

danych IATA koncentruje się na jednoczesnym szoku podażowym i spadku 
popytu: 

• w perspektywie krótkoterminowej, tj. w ujęciu miesięcznym od stycznia 
2020 r. do marca 2021 r.; 

• pod względem regularnego ruchu pasażerskiego na świecie. 
Biorąc pod uwagę niejednorodność, rozróżnia się: 

• między międzynarodowym a krajowym ruchem lotniczym; 

• według miesięcy (sezonowość); 

• według sześciu (6) regionów geograficznych i / lub 50 grup tras używanych 
w długoterminowych prognozach ruchu ICAO (LTF). 

Analiza opiera się na perspektywicznych scenariuszach, które będą stale 
korygowane i aktualizowane. 

Rozważania analityczne oparte są o: 

• geograficzne zróżnicowanie międzynarodowego i krajowego ruchu 
pasażerskiego; 

• różnicę wielkości rynku między regionami; 

• potencjalną różnicę w odporności i szybkości powrotu do stanu sprzed 
pandemii; 

• czas wybuchu epidemii, który ma wpływ na osiągnięcie najniższego 
poziomu ruchu lotniczego; 

• lukę między tym, co zaplanowano, a faktycznymi operacjami. 
Krajowy ruch pasażerski w Chinach osiągnął najniższy poziom już w połowie 

lutego 2020, a przepustowość oferowana w czerwcu została przywrócona do 
około 76% przepustowości z ubiegłego roku. 
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Rys. 9. Krajowy ruch pasażerski w Chinach od 1 stycznia do 19 lipca 2020, na 
podstawie danych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego-ICAO. 

 
Ewolucja prognozy ruchu lotniczego dwóch największych rynków krajowych 

w Chinach i Stanach Zjednoczonych od stycznia 2020 r według danych IATA 
przedstawiona jest na poniższym wykresie. 

 

Rys. 10. Ewolucja prognozy krajowego ruchu lotniczego w Chinach i w Stanach 
Zjednoczonych od 1 stycznia do 19 lipca 2020 r, według danych 

Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych-IATA. 
 
Kształty recesji i ożywienia gospodarczego mogą prezentować się w kilku 

scenariuszach. Nieformalna klasyfikacja opisująca różne typy recesji przedstawia 
się jako: 

• w kształcie litery V: normalny kształt recesji, krótki okres gwałtownego 
spadku gospodarczego, po którym następuje szybkie / płynne ożywienie; 

• w kształcie litery U: przedłużona recesja i łagodny powrót do linii trendu 
wzrostu; 

• w kształcie litery L (depresja): długotrwały spadek aktywności 
gospodarczej, gwałtowny spadek, po którym następuje płaska linia z możliwością 
powrotu do linii trendu wzrostu; 

• w kształcie litery W: recesja podwójne osiągnięcie najniższych wartości, 
przebieg według wzoru: „w dół w górę w dół” przed całkowitym ożywieniem; 
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• „Nike swoosh” w kształcie loga producenta obuwia firmy Nike: po spadku 
następuje gwałtowne i szybkie odbicie.  

Pojawiają się zatem pytania takie jak: 

• Jak długo będzie trwała pandemia i jakie będą jej poziomy dotkliwości? 

• Jak głęboka i jak długo będzie trwałą globalna recesja? 

• Jak długo będą obowiązywały blokady i ograniczenia w podróżowaniu? 

• Jak szybko przywrócone zostanie zaufanie konsumentów do podróży 
lotniczych? 

• Czy nastąpi strukturalna zmiana w zachowaniach przemysłu lotniczego i 
konsumentów? 

• Jak długo branża transportu lotniczego może wytrzymać przeciwności 
finansowe? 

Można spróbować na nie odpowiedzieć bazując na dotychczasowych 
doświadczeniach z poprzednich kryzysów oraz biorąc pod uwagę poprawkę na 
obecną sytuację zwracając uwagę na ciągłe aktualizowanie danych. 

Wpływ COVID-19 przewyższył już wybuch epidemii SARS w 2003 r., który 
spowodował zmniejszenie rocznych RPK (Revenue Passenger Kilometers-
średni wpływ od pasażera na kilometr lotu) o 8% i 6 miliardów USD przychodów 
dla linii lotniczych z Azji i Pacyfiku. Sześciomiesięczna ścieżka powrotu do 
normalności jaka miała miejsce w przypadku SARS może nie mieć zastosowania 
do obecnej sytuacji. 

 

Rys. 11. Wpływ kryzysów na rynek lotniczy na świecie, na podstawie danych 
Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych-IATA. 
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Rys. 12. Wpływ kryzysów na rynek lotniczy na świecie, na podstawie danych 
producenta samolotów firmy Airbus. 

 
Raport producenta samolotów firmy Airbus ostrzega, że „chociaż przemysł 

był w przeszłości w stanie stale dostosowywać swoją działalność i modele 
biznesowe do nowych wyzwań i wstrząsów zewnętrznych, nie należy 
przyjmować za pewnik, że odporność zawsze będzie automatyczna. 

 
Wydarzenia z 11 września 2001 roku związane z atakiem terrorystycznym na 

Word Trade Center w Nowym Jorku i światowy kryzys finansowy wywarły wpływ 
na transport lotniczy „w kształcie litery U / L”, szczególnie na transport lotniczy w 
Stanach Zjednoczonych. 

 

Rys. 13. Wpływ wydarzeń z 11 września 2001 roku związanych z atakiem 
terrorystycznym na Word Trade Center w Nowym Jorku i światowego kryzysu 

finansowego na przewóz pasażerów oraz przychody linii lotniczych, na 
podstawie danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych-

IATA. 
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Biorąc pod uwagę niepewność przewidywanego zakończenia tego kryzysu, 
wsparcie rządowe w postaci krótkoterminowych pożyczek, dotacji i ulg 
podatkowych jest pożądaną interwencją i obserwujemy coraz większą skalę tej 
aktywności w miarę postępu kryzysu. Jeśli jednak zakłócenia i pandemia będzie 
się przedłużać, wystąpią bardziej znaczące negatywne konsekwencje w postaci 
tzw. „efektu domina” w szerszym kontekście przemysłu lotniczego, w tym u 
operatorów portów lotniczych, w spółkach obsługi naziemnej, u producentów 
samolotów i silników oraz w całym łańcuchu dostaw dla przemysłu lotniczego, a 
nawet w firmach leasingowych. W nadchodzących miesiącach może być 
potrzebne bardziej skoordynowane wsparcie lotnictwa przez już napięte krajowe 
gospodarki, poddawane coraz większej presji społeczeństwa. Oczywiste jest 
duże znaczenie przemysłu lotniczego dla szeroko pojętej gospodarki i jego 
strategiczne znaczenie w odgrywaniu kluczowej roli w globalnym ożywieniu 
gospodarczym. Kontynuacja konsolidacji linii lotniczych i innych firm lotniczych 
poprzez fuzje i przejęcia prawdopodobnie nastąpi jeszcze silniej w trakcie i po 
ustabilizowaniu się sytuacji po pandemii. 

Prognozowane scenariusze i przewidywania mogą przedstawiać się 
następująco. Ponieważ ogólna dotkliwość i czas trwania pandemii COVID-19 są 
nadal niepewne, według IATA opracowano cztery (4) różne ścieżki powrotu do 
stanu sprzed kryzysu w ramach dwóch scenariuszy orientacyjnych. Scenariusz 
bazowy: scenariusz alternatywny, w którym pandemia COVID-19 nie występuje, 
to znaczy działalność lotnicza jest taka jak pierwotnie planowana lub normalna 
działalność. 

• Scenariusz 1: dwie różne ścieżki (podobne do kształtu „NIKE swoosh” i 
kształtu W); 

• Scenariusz 2: dwie różne ścieżki (podobne jak w kształcie litery U i L). 
Poniższy wykres przedstawia prognozowane przewozy pasażerów w 

porównaniu do punktu odniesienia i 2019 r w zakresie lotów międzynarodowych 
i krajowych. 

 

Rys. 14. Prognozowane przewozy pasażerów w porównaniu do punktu 
odniesienia i 2019 r w zakresie lotów międzynarodowych i krajowych, na 

podstawie m.in. danych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego-
ICAO, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych-IATA oraz 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 
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Poniższy wykres przedstawia prognozowane przychody z pasażerów w 
porównaniu do punktu odniesienia i 2019 r w zakresie lotów międzynarodowych 
i krajowych na świecie. 

 

Rys. 15. Prognozowane przychody z pasażerów w porównaniu do punktu 
odniesienia i 2019 r w zakresie lotów międzynarodowych i krajowych na 

świecie, na podstawie m.in. danych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa 
Cywilnego-ICAO, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych-

IATA oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 
 
Przedstawione scenariusze posiadają jednakże swoje uwarunkowania: 

• niezależnie od podwyższonej niepewności związanej z perspektywą, 
analiza scenariuszy może pomóc w ocenie potencjalnych skutków 
ekonomicznych pandemii; 

• scenariusze nie są prognozami tego, co jest najbardziej prawdopodobne. 
Biorąc pod uwagę szybko zmieniające się okoliczności, wskazują one jedynie na 
możliwe ścieżki lub konsekwencje wielu z nich; 

• dokładna ścieżka (głębokość, długość i kształt) będzie zależeć od różnych 
czynników, między innymi od czasu trwania i wielkości ogniska i środków 
ograniczających, dostępności pomocy rządowej, zaufania konsumentów i 
warunków ekonomicznych; 

• wraz z rozwojem sytuacji i większą dostępnością informacji scenariusze 
powinny zostać odpowiednio zaktualizowane. 

W przeciwieństwie do spadku ruchu pasażerskiego, liczba lotów 
towarowych-cargo wzrosła wraz ze wzrostem liczby przewozów wyłącznie 
towarowych przy użyciu samolotów pasażerskich. 
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Rys. 16. Lotniczy przewóz towarów-cargo od stycznia do kwietnia 2020, na 
postawie danych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego-ICAO. 

  
Poniższe wykresy prezentują ruch lotniczy prognozowany i faktyczny na 

bazie danych z Eurocontrol, według stanu z 1 sierpnia 2020. 

 

Rys. 17. Ruch lotniczy prognozowany i faktyczny na bazie danych z 
Eurocontrol, według stanu z 1 sierpnia 2020. 

 

Rys. 18. Ruch lotniczy prognozowany i faktyczny na bazie danych z 
Eurocontrol, według stanu z 1 sierpnia 2020. 
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Poniższy rysunek prezentuje trzy scenariusze dla rynku turystycznego 
zależne od ponownego pełnego otwarcia granic. Przyjazdy turystów 
międzynarodowych (zmiana procentowa rok do roku- 2020 r. w porównaniu z 
poziomem z 2019 r.) 

 

Rys.19. Scenariusze dla rynku turystycznego, na podstawie danych 
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego-ICAO. 

 
W zakresie sprawozdawczości finansowej, organy regulacyjne na całym 

świecie oczekują aktualizacji danych finansowych od spółek giełdowych, a także 
zapewniają ulgę w terminach zgłaszania tych danych biorąc pod uwagę istniejące 
okoliczności. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(„ESMA”) podkreślił, że emitenci powinni zapewnić przejrzystość faktycznego i 
potencjalnego wpływu COVID19 na działalność firm. Emitenci powinni 
raportować swoje aktualne dane w możliwym zakresie, w oparciu zarówno o 
jakościową, jak i ilościową ocenę ich działalności biznesowej, sytuacji finansowej 
i wyników gospodarczych w ich sprawozdaniach finansowych jeszcze na koniec 
2019 roku, jeśli nie zostały one jeszcze sfinalizowane lub w inny sposób np. w 
ujawnieniu śródrocznej sprawozdawczości finansowej. Jednak ze względu na 
bezprecedensowy charakter pandemii i związane z tym zakłócenia, wpływ 
finansowy na linie lotnicze jest jeszcze bardzo trudny do ustalenia. 

Według danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju-
UNCTAD w wyniku załamania się turystyki międzynarodowej nastąpi spadek 
światowego PKB w 2020 roku od 1,2 do 3,3 bln USD. 
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Rys. 20. Prognozy spadku światowego PKB w zależności od długości trwania 
kryzysu związanego z COVID-19, na podstawie danych Konferencji Narodów 

Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju-UNCTAD. 
Podsumowanie 

Pandemia COVID-19 ma globalny wpływ na lotnictwo, turystykę, handel oraz 
gospodarkę światową. Dane dla poszczególnych sektorów przedstawiają się 
następująco: 

• Pasażerski ruch lotniczy: ogólna redukcja liczby pasażerów (zarówno 
międzynarodowych, jak i krajowych) w granicach od 46% do 62% w 2020 r. 
w porównaniu do 2019 r. (wg ICAO-International Civil Aviation Organization 
-Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego); 

• Porty lotnicze: szacowana utrata ponad 50% ruchu pasażerskiego oraz 57% 
(ponad 97 miliardów USD) przychodów w portach lotniczych w 2020 r. w 
porównaniu do dotychczasowej działalności (wg ACI-Airports Council 
International-Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych); 

• Linie lotnicze: spadek o 48% przychodów w przeliczeniu na 
pasażerokilometry (RPK- Revenue Passenger Kilometers, zarówno 
międzynarodowe jak i krajowe połączenia) w 2020 r. w porównaniu do 2019 
r. (wg IATA- International Air Transport Association-Międzynarodowego 
Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych); 

• Turystyka: spadek wpływów z turystyki międzynarodowej o 910 do 1170 
miliardów USD w 2020 r. w porównaniu do 1,5 biliona USD wygenerowanych 
w 2019 r., przy czym obecnie wszystkie regiony świata objęte są różnymi 
ograniczeniami dotyczącymi podróży (wg UNWTO-United Nations World 
Tourism Organization- Światowej Organizacji Turystyki); 

• Handel międzynarodowy: spadek globalnego wolumenu handlu towarami 
o 13–32% w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. (wg WTO-World Trade 
Organization-Światowej Organizacji Handlu); 

• Globalna gospodarka: prognozowany spadek światowego PKB o 3% w 
2020 r., znacznie gorszy niż podczas kryzysu finansowego w latach 2008–
2009 (wg IMF- International Monetary Fund-Międzynarodowego Funduszu 
Walutowy). 
Historia pokazuje, że SARS był najpoważniejszą epidemią wpływającą na 

natężenie ruchu w ostatnim okresie. W szczytowym momencie epidemii (maj 
2003 r.) miesięczne RPK (Revenue Passenger Kilometers-średni wpływ od 
pasażera na kilometr lotu) linii lotniczych z regionu Azji i Pacyfiku były o około 35% 
niższe niż ich poziomy sprzed kryzysu. Ogólnie rzecz biorąc, w 2003 r. utrata 
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zaufania i obawy przed globalnym rozprzestrzenianiem się wpłynęły zarówno na 
podróże służbowe jak i turystyczne do, z i w regionie, powodując, że linie lotnicze 
Azji i Pacyfiku straciły 8% rocznych RPK i 6 miliardów dolarów przychodów. 

Z drugiej strony, epizody ptasiej grypy w 2005 i 2013 r. miały znacznie 
łagodniejszy i krótkotrwały wpływ, a podróże lotnicze szybko odbiły się, gdy 
strach przed globalnym rozprzestrzenianiem się wirusa zmniejszył się. W 
ostatnim okresie grypy MERS, który skupiał się bardziej na jednym kraju, 
początkowym skutkiem było gwałtowne spowolnienie, tj. 12% spadek 
miesięcznych RPK do i z Korei Południowej w pierwszym miesiącu epidemii. 
Jednak liczba podróży lotniczych zaczęła rosnąć po dwóch miesiącach i 
powróciła do poziomu sprzed wybuchu choroby w ciągu 6 miesięcy. 

W przeszłości branża lotnicza okazała się odporna na wstrząsy, w tym na 
pandemie. Nawet w momencie wybuchu SARS miesięczny międzynarodowy 
ruch pasażerski w ciągu dziewięciu miesięcy powrócił do poziomu sprzed kryzysu. 
Tak więc czas pokaże jakie będą finalne konsekwencje kryzysu COVID-19 na 
światowy transport lotniczy oraz globalną gospodarkę. 
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