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- 2 wersje przewodnika: dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych;

- 2 wersje formularza do uzupełnienia, w celu złożenia do ULC;

- Przewodnik zawiera odnośniki do konkretnych fragmentów w materiałach

doradczych - AMC&GM na stronie EASA;

- Wszystkie wersje będą dostępne na stronach: CEDD oraz Partnerów CEDD;

- Możliwe aktualizacje po informacji zwrotnej od operatorów i pilotów;

Najważniejsze informacje dotyczące przewodnika: 
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Analiza ryzyka metodyką SORA jest procedurą, która została opracowana
przez organizację JARUS jako ujednolicone narzędzie pozwalające na
przeprowadzenie ustandaryzowanej oceny planowanych operacji
bezzałogowych statków powietrznych w kategorii szczególnej pod względem
określenia poziomu ryzyka.

Proces ten został następnie dostosowany do przepisów europejskich przez
organizację EASA.

Instrukcja do procesu SORA wraz z załącznikami (dokumentacja w języku
angielskim) dostępna jest w materiałach doradczych - AMC&GM na stronie
EASA:

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-
rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu

Analiza ryzyka metodyką SORA

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu
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ETAP 0 – Ocena wstępna

Przed rozpoczęciem procedury SORA wnioskodawca powinien sprawdzić, czy
proponowana operacja jest wykonalna (tj. nie podlega określonym wyłączeniom ze
strony właściwego organu ani nie podlega standardowemu scenariuszowi).

Jeżeli:

1. operacja nie może być realizowana w ramach kategorii otwartej,

2. operacja nie podlega pod krajowy scenariusz standardowy opublikowany przez
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

3. operacja nie podlega pod standardowy scenariusz opublikowany przez EASA
(obowiązuje od 2.12.2021 r.),

4. wykracza poza możliwość przeprowadzania skróconej analizy ryzyka – PDRA,

5. operacja nie kwalifikuje się do kategorii certyfikowanej,

6. operacja nie podlega konkretnemu zakazowi wydanemu przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego,

wówczas możliwe jest przeprowadzenie ryzyka według metodyki SORA. 
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ETAP 0 – Ocena wstępna – skrócona analiza ryzyka 
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SORA jest procesem podzielonym na 10 etapów

1. CONOPS – zbiór podstawowych informacji o statku powietrznym,
operatorze, scenariuszu operacyjnym, etc.

2. Zdefiniowanie bazowej klasy ryzyka na ziemi GRC

3. Określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi Final GRC

4. Określenie wstępnej klasy ryzyka w powietrzu Initial ARC

5. Mitygacja ryzyka na poziomie strategicznym i określenie ryzyka

końcowego w powietrzu Residual ARC

6. Mitygacja ryzyka na poziomie taktycznym oraz wyznaczenie poziomów

solidności TMPR

7. Przyporządkowanie poziomów SAIL

8. Identyfikacja celów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym OSO

9. Definicja obszaru przyległego i przyległej przestrzeni powietrznej

10.Kompleksowe portfolio – PODSUMOWANIE



8

SORA jest procesem podzielonym na 10 etapów

1. CONOPS – zbiór podstawowych informacji o statku powietrznym,
operatorze, scenariuszu operacyjnym, etc.

2. Zdefiniowanie bazowej klasy ryzyka na ziemi GRC

3. Określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi Final GRC

4. Określenie wstępnej klasy ryzyka w powietrzu Initial ARC

5. Mitygacja ryzyka na poziomie strategicznym i określenie ryzyka

końcowego w powietrzu Residual ARC

6. Mitygacja ryzyka na poziomie taktycznym oraz wyznaczenie poziomów

solidności TMPR

7. Przyporządkowanie poziomów SAIL

8. Identyfikacja celów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym OSO

9. Definicja obszaru przyległego i przyległej przestrzeni powietrznej

10.Kompleksowe portfolio – PODSUMOWANIE

1

2

3

4

5



9

ETAP 1 – CONOPS

Zbiór podstawowych informacji o statku powietrznym, operatorze,
scenariuszu operacyjnym, etc., który definiuje misję i jej przebieg. Zebrane
informacje są podstawą do wykonania analizy ryzyka, możliwości
zastosowania poszczególnych mitygacji oraz ogólnej oceny możliwości
bezpiecznego wykonania planowanej operacji.
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ETAP 1 – CONOPS

Zbiór podstawowych informacji o statku powietrznym, operatorze,
scenariuszu operacyjnym, etc., który definiuje misję i jej przebieg. Zebrane
informacje są podstawą do wykonania analizy ryzyka, możliwości
zastosowania poszczególnych mitygacji oraz ogólnej oceny możliwości
bezpiecznego wykonania planowanej operacji.

• Producent

• Usługodawca

• Zewnętrzne firmy szkoleniowe

Opis ConOps jest podstawą 
wszystkich innych działań -

powinien być jak 
najbardziej dokładny i 

szczegółowy. 
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ETAP 1 – CONOPS dla osób fizycznych
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Opracowana tabela w Przewodniku została przygotowana na podstawie:

Annex A to AMC1 to Article 11 (Page 55 of 309| Jan 2021)
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ETAP 2 – zdefiniowanie bazowej klasy ryzyka na ziemi GRC

Do wyznaczenia klasy GRC konieczne jest oszacowanie energii zderzenia z
ziemią oraz informacje zamieszczone w ramach koncepcji operacyjnej (Etap 1).

:
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ETAP 2 – zdefiniowanie bazowej klasy ryzyka na ziemi GRC
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ETAP 2 – zdefiniowanie bazowej klasy ryzyka na ziemi GRC
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Model: M200
Wymiary: 887×880×378 mm
Przekątna: 643 mm
Maks. masa startowa: 6,14 kg
Prędkość graniczna: 24m/s
Energia kinetyczna: 1,8kJ
Misja: BVLOS
Monitoring/Inspekcja

ETAP 2 – zdefiniowanie bazowej klasy ryzyka na ziemi GRC
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Model: M200
Wymiary: 887×880×378 mm
Przekątna: 643 mm
Maks. masa startowa: 6,14 kg
Prędkość graniczna: 24m/s
Energia kinetyczna: 1,8kJ
Misja: BVLOS
Monitoring/Inspekcja

ETAP 2 – zdefiniowanie bazowej klasy ryzyka na ziemi GRC

4

PRZYKŁAD
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ETAP 3 – określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi

W ramach metodyki SORA wyróżnione zostały trzy poziomy stosowania metod łagodzenia ryzyka
związanego ze zderzeniem BSP z ziemią. Są to:

M1 – Poziom strategiczny (strategiczne ograniczenia ryzyka na ziemi) – rozwiązania stosowane
przed rozpoczęciem operacji. Celem jest zredukowanie liczby osób potencjalnie narażonych na
ryzyko związane z operacją BSP.

M2 – Poziom redukcji efektów zderzenie z ziemią (efekty uderzenia w ziemię są ograniczone) –
rozwiązania mające na celu zmniejszenie dotkliwości awarii prowadzących do kolizji BSP z ziemią,

M3 – Plan Reagowania Kryzysowego - skuteczny i zatwierdzony przez operatora – (Emergency
Response Plan - ERP) – potwierdzający kompetencję operatora.
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ETAP 3 – określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi

„Robustness” czyli poziom solidności definiowany jest poprzez poziom integralności „Level of

Integrity” reprezentujący zysk/wzmocnienie bezpieczeństwa oraz poziom zapewnienia „Level of

Assurance” oznaczający „sposób” zapewnienia, że określony poziom bezpieczeństwa będzie

spełniony.

W przypadku poziomów zapewnienia stosowane jest następujące rozróżnienie:

• Niski (Low): opiera się na deklaracji aplikującego, że określony poziom integralności jest
zapewniony.

• Średni (Medium): wymagane są dodatkowe dowody na przykład: wyniki testów, symulacji
lub doświadczeń.

• Wysoki (High): osiągniecie i zapewnienie deklarowanego poziomu integralności musi być
zweryfikowane i potwierdzone przez kompetentny podmiot zewnętrzny.
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ETAP 3 – określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi

• Każdy z poprzednich środków zaradczych można wdrożyć z pewnym poziomem
niezawodności (niskim, średnim lub wysokim), w zależności od wymagań, które
wnioskodawca jest w stanie spełnić.

• Gdy istnieje więcej niż jedno kryterium, wszystkie z nich muszą zostać spełnione, aby
wykazać, że osiągnięto pewien poziom solidności.

• Do poszczególnych poziomów integralności przypisane są konkretne rozwiązania
zwiększające poziom bezpieczeństwa w rozpatrywanym obszarze.

• Zastosowanie odpowiednich środków pozwala obniżyć wartość GRC do wartości
najniższej przewidzianej dla danego przedziału wymiarowego lub
energetycznego (związanego ze spodziewaną energią kinetyczną zderzenia z
ziemią).

• W przypadku, gdy wartość finalna GRC przekracza 7 metodyka SORA nie może
być stosowana, a operacja powinna zostać zakwalifikowana do kategorii
certyfikowanej.

• Za identyfikację możliwych do zastosowania metod łagodzenia ryzyka odpowiada
wnioskodawca.
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ETAP 3 – określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi – MITYGACJE
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ETAP 3 – określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi – MITYGACJE

Operator dla 1 kryterium deklaruje integralność na poziomie low zakładając, że zapewni bezpieczny

bufor na ziemi o promieniu równym minimum wysokości lotu. Deklaruje tylko, że spełnia wymagania.

Dla kryterium nr 1, dla poziomu integralności LOW oraz poziomu zapewnienia LOW należy odczytać

wynikowy poziom solidności (robustness level).
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ETAP 3 – określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi – MITYGACJE M1, M2 i M3

W dostępnej w Przewodniku tabelce wpisujemy otrzymane wartości poziomu integralności,

zapewnienia i solidności dla wszystkich kryteriów kolejnych mitygacji M1, M2 i M3.
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ETAP 3 – określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi – MITYGACJE M1, M2 i M3

W ramach podsumowania całego 

3 etapu Przewodnik zawiera tabelę 

zbiorczą dla wszystkich trzech 

mitygacji M1, M2 i M3. 

Finalną klasę GRC otrzymamy po 

zsumowaniu GRC ze 

współczynnikami korekcji 

dostępnymi w tabeli z Annexu B 

do AMC.
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ETAP 3 – określenie finalnej klasy ryzyka na ziemi – MITYGACJE M1, M2 i M3

Mitigation
s

Robustness –
poziom wynikowy 
(low / medium / 

high) – przepisać z 
tabel dla mitygacji
ryzyka dla M1, M2, 

M3

Robustness –
współczynnik korekcji 

finalnej klasy GRC

M1 Medium -2

M2 Medium -1 

M3 Medium 0 

WYNIKOWY WSPÓŁCZYNNIK 
KOREKCJI klasy GRC

(suma)

-3 

PRZYKŁAD
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ETAP 4 – określenie wstępnej klasy ryzyka w powietrzu – klasa ARC

Rozróżnione zostały 4 klasy ryzyka kolizji w ruchu powietrznym:

ARC-a jest ogólnie definiowane jako przestrzeń, której w zasadzie nie występuje ryzyko kolizji ze

statkiem załogowym. Nie są konieczne żadne dodatkowe działania w obszarze łagodzenia na poziomie

taktycznym.

ARC-b, ARC-c oraz ARC-d są generalnie definiowane jako przestrzenie, w których występuje

podwyższone ryzyko kolizji pomiędzy BSP, a statkiem załogowym.

Ważne: jeśli podczas misji występuje więcej niż jedna klasa przestrzeni powietrznej, należy

wziąć pod uwagę wszystkie z nich.



35

ETAP 4 – określenie wstępnej klasy ryzyka w powietrzu – klasa ARC

Dla zdefiniowanych parametrów (wysokość lotu,

klasa przestrzeni powietrznej, obecność portu

lotniczego lub lotniska w okolicy, gęstość

zaludnienia) należy odnaleźć właściwą klasę ARC,

AEC i wskaźnik zagęszczenia posługując się

tabelką z Annex C to AMC.
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ETAP 4 – określenie wstępnej klasy ryzyka w powietrzu – klasa ARC

Dla przykładowych cech profilu misji: wysokość

lotu 500ft w przestrzeni klasy G z dala od lotnisk

i dla obszaru niezaludnionego należy wybrać

odpowiadający tym parametrom wers tabeli

dostępnej w Annex C do AMC

PRZYKŁAD
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ETAP 5 – strategiczne mitygacje ryzyka w powietrzu– końcowa klasa ARC

Etap 5 należy stosować wówczas, gdy oszacowane ryzyko w etapie 4 jest uznane za zbyt wysokie. Jeżeli zaś

wnioskodawca uzna, że klasa ARC jest odpowiednia dla warunków operacyjnych wówczas można pominąć

etap łagodzenia ryzyka (etap 5), a wstępna klasa ARC staje się klasą końcową (residual ARC) – w takim

przypadku można od razu przejść do etapu 6.

SORA dostarcza dwustopniową metodę redukowania klasy ryzyka kolizji w ruchu powietrznym ARC poprzez

łagodzenie operacyjne:

• Pierwszym krokiem jest określenie wskaźnika intensywności ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej

(Airspace Encounter Category - AEC).

• Drugi krok polega na zmniejszeniu początkowego ryzyka poprzez dostarczenie dowodów wskazujących (o

ile są dostępne), że operacja jest bardziej adekwatna dla innej przestrzeni powietrznej z niższą klasą

ryzyka ARC. Obniżenie klasy ryzyka na tej podstawie wymaga zgody odpowiedniego nadzoru.
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ETAP 5 – strategiczne mitygacje ryzyka w powietrzu – końcowa klasa ARC

Tabela dostępna w Annex C to AMC prezentuje potencjał możliwości obniżenia klasy ryzyka. 

Dla przykładowych cech profilu misji 

z etapu 4 i odpowiadającej im klasie 

ARC, AEC i wskaźniku zagęszczenia 

można przyporządkować niższą klasę 

ARC pod warunkiem, że możliwe jest 

wykazanie, że wskaźnik zagęszczenia 

bardziej odpowiada wartości z niższej 

klasy ARC.
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ETAP 5 – strategiczne mitygacje ryzyka w powietrzu– końcowa klasa ARC

Dla etapu 5 metodyka SORA

przewiduje możliwość mitygacji ryzyka

z podziałem na kategorie:

• ‚geographical boundary’

• ‚time limitations’

• ‚time of exposure’

• ‚common flight rules’

• ‚common airspace structure’

Na podstawie tych kategorii operator

powinien uzasadnić i uwiarygodnić

możliwość obniżenia wskaźnika

zagęszczenia, a docelowo obniżenia

klasy ARC.

Pod kontrolą operatora

Poza kontrolą operatora
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ETAP 5 – strategiczne mitygacje ryzyka w powietrzu– końcowa klasa ARC

Dodatkowo w przypadku AEC = 7, 8, 9 i 10 i operacji typu VLL można uzyskać obniżenie ARC o

jeden poziom po spełnieniu następujących warunków (Page 86 of 309| Jan 2021):
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ETAP 6 – definicja wymagań w zakresie łagodzenia ARC na poziomie 
taktycznym oraz poziomów solidności (TMPR)

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia kolizji w powietrzu z innymi statkami powietrznymi

możliwe jest zastosowanie taktycznych środków ograniczających to ryzyko. Etap 6 definiuje cele jakie

należy osiągnąć na różnych poziomach solidności, aby potencjalne spotkanie w powietrzu nie

zakończyło się zderzeniem.

Znając wyznaczoną we wcześniejszym etapie wynikową klasę ARC z tabeli dostępnej z AMC, 2.4.4.2
Operations under a DAA system — TMPR odczytujemy poziom TMPR oraz poziom solidności TMPR

VLOS ogólnie zapewnia wystarczające środki zaradcze w przypadkach, w których
wymagania dotyczące taktycznych środków zaradczych są niskie, średnie i wysokie.
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ETAP 6 – definicja wymagań w zakresie łagodzenia ARC na poziomie 
taktycznym oraz poziomów solidności (TMPR)

Zgodnie z przyporządkowanym TMPR 

z tabeli z Annex D to AMC należy 

wpisać spełnienie wymagań dla 

kolejnych 5 funkcjonalności: Detect, 

Decide, Command, Execute, 

Feedback loop
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ETAP 6 – definicja wymagań w zakresie łagodzenia ARC na poziomie 
taktycznym oraz poziomów solidności (TMPR)

Z kolejnej tabeli z Annex D to AMC

należy odczytać kryteria do spełniania 

dla poszczególnych poziomów TMPR i 

właściwą wartość zamieścić w tabeli 

Przewodnika
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Klasyfikacja łagodzenia skutków SORA

Etap 5 Etap 6 
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ETAP 7 – Przyporządkowanie poziomów SAIL – Final Specific Assurance nad 
Integrity Levels

Parametr SAIL:

• konsoliduje ryzyko GRC z ryzykiem ARC i pozwala zdefiniować wymagania wobec operacji,

• jest miarą poziomu kontroli nad bezpieczeństwem misji,

• stanowi wymagania wobec określonej koncepcji operacji,

• reprezentuje poziom zaufania w zakresie kontroli operacji.

Przykład: 

dla Final GRC = 3 i ARC = b 

SAIL = II 

PRZYKŁAD
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ETAP 8 – Identyfikacja celów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym 
Operational Safety Objectives – OSO

Etap ten wykorzystuje SAIL do oceny celów bezpieczeństwa OSO (Operational Safety Objectives) oraz

do określenia ich poziomu solidności (robustness).

Określenie poziomu OSO jest jakościowe, 4-stopniowe:

• O (optional) - zastosowanie określonej bariery jest opcjonalne i niewymagane,

• L (Low robustness) - zastosowanie określonej bariery jest rekomendowane z niską solidnością,

• M (Medium robustness) - zastosowanie określonej bariery jest rekomendowane ze średnią solidnością,

• H (high robustness) - zastosowanie określonej bariery jest rekomendowane z wysoką solidnością.

Poszczególne OSO są pogrupowane według zagrożeń, które pomagają łagodzić.

OSO biorą pod uwagę ryzyko związane z operacją: połączenie środków łagodzących, kompetencji

personelu oraz właściwości technicznych.
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ETAP 8 – Identyfikacja celów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym 
Operational Safety Objectives – OSO

Dla kolejnych OSO należy zweryfikować czy dla badanej operacji spełnione są kryteria na poziomie 

odpowiadającym wartości SAIL.

Tabela dostępna w Annex E do AMC
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ETAP 8 – Identyfikacja celów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym 
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ETAP 8 – Identyfikacja celów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym 
Operational Safety Objectives – OSO

Przykład dla OSO#01: dla poziomu SAIL = II 
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ETAP 8 – Identyfikacja celów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym 
Operational Safety Objectives – OSO
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ETAP 9 – Zagadnienia dotyczące obszaru przyległego oraz przyległej 
przestrzeni powietrznej

W celu możliwie precyzyjnego określenia wielkości obszaru przyległego i
przyległej przestrzeni powietrznej operator powinien uwzględnić poniższe
zagadnienia:

• Czy jakakolwiek prawdopodobna awaria może doprowadzić do wykroczenia
poza zakładany obszar operacyjny?

• Czy cechy konstrukcyjne i instalacyjne gwarantują utrzymanie operacji w
założonym obszarze operacyjnym?

• Czy istnieje szczególne ryzyko (takie jak możliwość wystąpienia gradu, lodu,
śniegu, zakłóceń elektromagnetycznych, itp.), które może doprowadzić do
wykroczenia poza zakładany obszar operacyjny?
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ETAP 9 – Zagadnienia dotyczące obszaru przyległego oraz przyległej 
przestrzeni powietrznej

Dla operacji, w których:

• obszar przyległy zawiera zgromadzenia ludzi (chyba, że BSP posiada zgodę do poruszania się nad
zgromadzeniami osób);

• obszar przyległy należy do Arc-d (chyba, że wynikowy ARC przestrzeni powietrznej przeznaczonej do lotu w

obszarze operacyjnym należy już do Arc-d);

• obszar operacyjny znajduje się nad terenem zaludnionym oraz zastosowano mitygację M1 w celu obniżenia

klasy GRC;

• obszar operacyjny znajduje się nad terenem zaludnionym oraz nad strefą kontrolowaną;

w celu zdefiniowania obszaru przyległego i przyległej przestrzeni powietrznej należy uwzględnić
konieczność zwiększenia wymogów bezpieczeństwa w celu utrzymania operacji w określonych
limitach.

Obszar przyległy należy 

zdefiniować w formie 

opisowej
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ETAP 10 – Kompleksowe portfolio bezpieczeństwa

Podsumowanie pozwalające w uporządkowany sposób przedstawić wyniki kolejnych etapów oraz
kwestie, które nie zostały uwzględnione w metodyce SORA, a które mogą mieć wpływ na bezpieczny
przebieg planowanej operacji. Identyfikacja dodatkowych zagrożeń pozostaje w gestii operatora.



Część 1 – metodologia

Część 2 – prezentacja przewodników
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