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A my latamy 
 

I to jest naprawdę dobra informacja. W kalendarzu rezerwacji Salt zaplanowanych operacji nie brakuje; zarówno 
uczniowie, piloci - najemcy, jak i instruktorzy mają więcej czasu. Co do przyszłości, to nikt nawet nie podejmuje się 
prorokować. Wszystko szybko się zmienia, jednak wiele wskazuje na to, że najostrzejsze restrykcje już za nami. 

Ograniczenia w lotach nadal pozostają w mocy i na dzień kiedy jest pisany ten biuletyn, tj. 28.04.2020 r., 
obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. 
Rozporządzenie to przedłuża zakaz ruchu lotniczego w Polsce do 9 maja 2020 roku. Wprowadza jednak zmianę, która 
dopuszcza do wykonywania lotów handlowych pasażerskich z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających do 
15 miejsc pasażerskich. Rozporządzenie nie ogranicza lotów lotnictwa ogólnego, w tym szkoleń, lotnictwa rekreacyjnego i 
sportowego, więc nie zmienia sytuacji w odniesieniu do bieżącej aktywności lotniczej Salt. 

Bartosz Kończalski, nasz FI(H), tak mówi o lataniu w Modlinie: „Wprowadzenie ograniczeń w międzynarodowym 
ruchu lotniczym sprawiło, że jesteśmy w stanie efektywniej wykorzystywać czas podczas szkolenia uczniów-pilotów. 
Szczególnie odczuwalne jest to podczas początkowej fazy szkolenia, a więc podczas wykonywania kręgów 
nadlotniskowych, gdyż nie musimy krążyć nad punktem w oczekiwaniu na start lub lądowanie Boeingów 737. Musimy 
jednak starannie i z wyprzedzeniem planować ćwiczenia jakie będziemy wykonywać z naszymi uczniami, tak aby oba 
śmigłowce wykonywały różne zadania. Załoga kontrolerów wieżowych w Modlinie została ograniczona do jednej osoby, 
w związku z czym kontrolerzy aktualnie nie wyrażają zgody na wykonywanie przez dwa śmigłowce tych samych zadań”. 

Jak dotąd, władze lotnicze europejskie i krajowe wprowadziły również sporo ułatwień i odstępstw od 
obowiązujących przepisów. Odnoszą się one m.in. do: 

- przedłużenia ważności uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji 
- przedłużenia ważności badań lotniczo lekarskich 
- przedłużenia ważności świadectw kwalifikacji 
- szkoleń okresowych i sprawdzianów prowadzonych przez zarządzających lotniskami 
- ochrony lotnictwa cywilnego 
- ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych 
- uprawnień mechaników lotniczych, 
aby wymienić te z nich, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio naszej organizacji. Choć analiza treści 

odstępstw może nastręczać trudności interpretacyjne, Urząd Lotnictwa Cywilnego deklaruje otwarte podejście. 
Niemniej, dziś najważniejsze dla nas wszystkich to robić to, co jest do zrobienia, czy to pracując „zdalnie” czy na 

lotnisku oraz zachowywać ostrożność w odniesieniu do zdrowia własnego i tych osób, które się spotyka.  
Obecnie słowo „bezpieczeństwo” nabrało jeszcze bardziej uniwersalnego znaczenia. W lotnictwie kojarzyło się 

dotychczas przeważnie z bezpieczeństwem technicznym i operacyjnym lotów, załóg i statków powietrznych. Teraz 
musimy brać pod uwagę ten wymiar bezpieczeństwa jakim jest zachowanie zdrowia. 

Michał Szamborski, KO Salt 

 

Zespół ds. identyfikacji zagrożeń w PL Modlin 
 

Na marcowym spotkaniu Komitetu Bezpieczeństwa SMS organizowanym przez MPL poinformowano, że 17 
grudnia 2019 r. uchwałą Zarządu MPL Modlin powołany został Zespół ds. identyfikacji zagrożeń w Porcie Lotniczym 
Warszawa Modlin, w którego skład mają wejść przedstawiciele służb operacyjnych MPL i innych jednostek 
organizacyjnych. Zadania Zespołu to: 

1) Identyfikacja zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniskowych i lotniczych; 
2) Weryfikacja już zidentyfikowanych zagrożeń pod względem ich aktualności oraz oszacowanego poziomu ryzyka 

w obszarze działalności danej jednostki organizacyjnej; 
3) Aktualizacja „rejestru zagrożeń” o nowe zagrożenia w działalności danej jednostki organizacyjnej; 
4) Formułowanie działań mitygujących ryzyko dla zidentyfikowanych zagrożeń; 
5) Weryfikacja skuteczności podjętych działań mitygujących ryzyko dla zagrożeń zidentyfikowanych w obszarach 

działalności danych jednostek organizacyjnych; 
6) Udział w identyfikacji zagrożeń na potrzeby „Zarządzania zmianą”, „Planów bezpieczeństwa prac” oraz analiz 

ryzyka. 
AP 


