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ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE, SKRÓTY  

I OZNACZENIA 

 

1.1 Definicje 

 

Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają: 

 

Awaryjny nadajnik lokalizacyjny. Urządzenie, które 

nadaje sygnał na wyznaczonej częstotliwości; zależnie 

od zastosowania może być uruchomione impulsem 

zewnętrznym lub ręcznie. Nadajnik może być jednego 

z wymienionych typów: 

- stały, automatyczny nadajnik lokalizacyjny 

(ELT(AF)) – uruchamiany automatycznie nadajnik, 

zabudowany trwale na statku powietrznym; 

- przenośny, automatyczny nadajnik lokalizacyjny 

(ELT(AP)) – uruchomiony automatycznie nadajnik, 

zamocowany na statku powietrznym, w sposób 

umożliwiający zdemontowanie po zaistnieniu 

wypadku; 

- automatyczny, nadajnik lokalizacyjny (ELT(AD)) –

nadajnik lokalizacyjny, sztywno mocowany do statku 

powietrznego, uruchamiany automatycznie w wyniku 

impulsu zewnętrznego (np. przeciążenia będącego 

skutkiem zderzenia z przeszkodą). Możliwe jest 

również uruchamianie ręczne. 

- ratowniczy nadajnik lokalizacyjny (ELT(S)) – 

przenośny nadajnik lokalizacyjny, stanowiący element 

składowy wyposażenia ratowniczego statku 

powietrznego. Nadajnik uruchamiany jest ręcznie przez 

osoby uczestniczące w wypadku. 

 

Balon wolny-załogowy. Statek powietrzny w 

rozumieniu rozporządzenia ministra właściwego do 

spraw transportu w sprawie kwalifikacji statków 

powietrznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1333). 

 

Czas lotu. Całkowity czas liczony w odniesieniu do: 

 

- samolotów - od chwili, gdy samolot rozpoczyna 

poruszać się przy pomocy własnego napędu w celu 

wykonania lotu, aż do chwili wyłączenia napędu po 

zakończeniu lotu, 

 

- śmigłowców – od chwili uruchomienia wirnika 

nośnego w celu wykonania lotu, do chwili zatrzymania 

wirnika nośnego po zakończonym locie, 

 

- pozostałych statków powietrznych – od chwili, gdy 

statek powietrzny rozpocznie start, do chwili pełnego 

zatrzymania po wylądowaniu, 

 

Czas wykonywania czynności lotniczych. Całkowity 

czas liczony od chwili rozpoczęcia wykonywania do 

momentu zakończenia wykonania, określonych 

przepisami, czynności lotniczych przez członka załogi 

lotniczej. 

 

Członek załogi statku powietrznego. Osoba 

wyznaczona przez użytkownika do pełnienia 

określonych obowiązków na pokładzie statku 

powietrznego podczas lotu. 

Członek załogi lotniczej. Członek załogi, któremu 

powierzono pełnienie obowiązków istotnych dla 

prowadzenia statku powietrznego w czasie trwania 

lotu. 

Członek personelu pokładowego. Członek załogi 

statku powietrznego, wyznaczony przez użytkownika 

lub dowódcę statku do pełnienia obowiązków, na 

pokładzie statku powietrznego podczas lotu, 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

pasażerów, który nie jest członkiem załogi lotniczej. 

Dowódca statku powietrznego. Pilot wyznaczony 

przez użytkownika lub przez właściciela statku 

powietrznego, w przypadku lotnictwa ogólnego 

przeznaczenia, do pełnienia obowiązków dowódcy i 

ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczne 

wykonanie lotu. 

Dowódca grupy statków powietrznych. Pilot, dowódca 

statku powietrznego, pełniący jednocześnie powierzoną 

mu przez użytkownika funkcję zwierzchnika 

wszystkich członków załóg lotniczych dowodzonej 

prze niego grupy statków powietrznych, w celu 

bezpiecznego, sprawnego i zgodnego z przepisami 

lotniczymi lotu całej grupy. 

 

Droga startowa. Prostokątna powierzchnia 

wyznaczona na lotnisku lądowym, przygotowana do 

startów i lądowań statków powietrznych. 

 

Eksploatacja statków powietrznych. Całokształt 

działań organizacyjnych, technicznych i operacyjnych, 

których celem jest użytkowanie statków powietrznych 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Informacja meteorologiczna. Informacja wydawana 

przez biuro meteorologiczne, dotycząca zjawisk 

meteorologicznych występujących lub mogących 

wystąpić na określonym obszarze, które mają lub mogą 

mieć wpływ na przebieg i bezpieczeństwo lotów. 

Instrukcja operacyjna (IO). Opracowany przez 

użytkownika posiadającego certyfikat wykonywania 

usług lotniczych i zatwierdzony przez Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego zwanego dalej Prezesem Urzędu 

podręcznik zawierający informacje, procedury, 

instrukcje oraz wytyczne przeznaczony dla wszystkich 

osób uczestniczących w planowaniu, przygotowaniu, 

wykonywaniu, dokumentowaniu i nadzorowaniu 

operacji lotniczych. 

 

Instrukcja wykonywania lotów (IWL). Opracowany 

przez użytkownika nie posiadającego certyfikatu na 

wykonywanie usług lotniczych i zatwierdzony przez 

Prezesa Urzędu podręcznik zawierający informacje, 

procedury, instrukcje oraz wytyczne przeznaczony dla 

wszystkich osób uczestniczących w planowaniu, 



Dziennik Ustaw Nr 262              Poz. 2609 

 

Eksploatacja statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego  PL - 6 

- 5 - 

przygotowaniu, wykonywaniu, dokumentowaniu i 

nadzorowaniu działań lotniczych. 

 

Instrukcja użytkowania w locie. Zatwierdzony przez 

Prezesa Urzędu zbiór instrukcji i informacji będących 

częścią świadectwa zdatności do lotu statku 

powietrznego, zawierający ograniczenia w zakresie, 

których statek powietrzny uznano za zdatny do lotu, 

oraz instrukcje i informacje niezbędne dla członków 

załogi lotniczej dla bezpiecznego użytkowania tego 

statku. 

 

Kabina ciśnieniowa. Wydzielona objętość statku 

powietrznego, w której podczas lotu utrzymywane jest 

ciśnienie wyższe niż w otaczającej atmosferze. 

 

Lotnisko docelowe. Lotnisko określone w planie lotu, 

jako lotnisko zamierzonego lądowania. 

Lotnisko zapasowe. Lotnisko, na które statek 

powietrzny może lecieć, jeżeli jest niemożliwe lub 

niecelowe wykonanie lotu do lotniska zamierzonego 

lądowania lub wykonanie na nim lądowania. Lotniska 

zapasowe dzielą się na: 

Zapasowe po starcie. Lotnisko zapasowe, na którym 

statek powietrzny może lądować, jeżeli będzie to 

konieczne wkrótce po starcie, a nie jest możliwe 

wykorzystanie lotniska startu; 

Zapasowe na trasie. Lotnisko, na którym statek 

powietrzny znajdując się na trasie w warunkach 

nienormalnych lub zagrożenia, mógłby lądować; 

Zapasowe po trasie ETOPS. Dogodne i odpowiednie 

lotnisko zapasowe, na którym samolot lecąc po trasie w 

operacji ETOPS, może lądować w przypadku 

wyłączenia silnika lub w innych nienormalnych 

warunkach bądź w niebezpieczeństwie. 

Zapasowe docelowe. Lotnisko zapasowe, na które 

statek powietrzny może lecieć, jeżeli niemożliwe lub 

niecelowe stanie się lądowanie na lotnisku 

zamierzonego lądowania. 

Uwaga.- Lotnisko, z którego nastąpi odlot, może być 

również lotniskiem zapasowym na trasie lub 

zapasowym docelowym w danym locie. 

Lotnictwo ogólne. Część lotnictwa cywilnego, którego 

loty nie są operacjami zarobkowego przewozu 

lotniczego. 

 

Lotnictwo usługowe. Część lotnictwa cywilnego, w 

którego lotach wykonywane są specjalistyczne rodzaje 

usług lotniczych, nie będących operacjami 

zarobkowego przewozu lotniczego. 

Lot kontrolowany. Każdy lot, na który wymaga się 

zezwolenia kontroli ruchu lotniczego. 

Lot IFR. Lot wykonywany zgodnie z przepisami dla 

lotów według wskazań przyrządów. 

 

Lot VFR. Lot wykonywany zgodnie z przepisami dla 

lotów z widocznością. 

Lot specjalny VFR. Lot VFR, wykonywany na 

podstawie zezwolenia kontroli ruchu lotniczego w 

strefie kontrolowanej lotniska w warunkach 

meteorologicznych gorszych niż VMC. 

Lot grupowy. Lot grupy statków powietrznych o 

określonym ich położeniu względem siebie, 

dowodzonej przez dowódcę tej grupy; lot taki może 

być wykonywany w szyku luźnym albo w szyku 

zwartym. 

 

Lot w szyku luźnym. Lot grupy statków powietrznych 

wykonujących wspólne zadanie za prowadzącym w 

odległości 50 – 200 m, w którym każdy pilot 

odpowiedzialny jest za powtórzenie manewru 

prowadzącego w miejscu i czasie właściwym do 

miejsca zajmowanego w ugrupowaniu. 

 

Lot w szyku zwartym. Lot w ugrupowaniu z 

zachowaniem odległości, odstępu i przeniżenia między 

statkami powietrznymi umożliwiającymi jednoczesne 

wykonanie figur akrobacji; do wykonania takiego lotu 

konieczne są odpowiednie kwalifikacje pilotów. 

 

Lot międzynarodowy. Lot, w którym statek powietrzny 

przekracza granice państwowe. 

 

Masa maksymalna dopuszczalna do startu. Określona 

w instrukcji użytkowania w locie maksymalna masa 

statku powietrznego dopuszczalna w chwili 

rozpoczęcia startu. 

 

Minima operacyjne lotniska. Ograniczenia w 

użytkowaniu lotniska dotyczące: 

- startu, wyrażone w formie zakresu widzialności na 

drodze startowej i/lub widzialności oraz, jeżeli to 

konieczne, stanu zachmurzenia; 

- lądowania w operacjach precyzyjnego podejścia 

wyrażone w formie widzialności i/lub zakresu 

widzialności na drodze startowej (lądowania) oraz 

wysokości decyzji odniesionej do poziomu 

morza/lotniska odpowiednio do kategorii operacji; 

- lądowania w operacjach podejścia i lądowania 

wyrażone w formie widzialności i/lub zakresu 

widzialności na drodze startowej (lądowania) oraz 

wysokości decyzji odniesionej do poziomu morza albo 

lotniska (DA/H); oraz 

- lądowania w operacjach nieprecyzyjnego podejścia i 

lądowania wyrażone w formie widzialności i/lub 

zakresu widzialności na drodze startowej (lądowania), 

minimalnej wysokości zniżania (MDA/H) oraz, jeżeli 

to konieczne stanu zachmurzenia. 

 

Minimalna bezwzględna/względna wysokość zniżenia 
(MDA/H) Najniższa bezwzględna wysokość lub 
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najniższa względna wysokość, podczas podejścia do 

lądowania innego niż precyzyjne lub podejścia z 

krążeniem, poniżej której zniżanie nie może być 

kontynuowane bez wzrokowego kontaktu z terenem. 

 

Uwaga 1: minimalna wysokość bezwzględna (MDA) 

jest odniesiona do średniego poziomu morza a 

minimalna wysokość względna zniżania ((MDH) jest 

odniesiona do wzniesienia lotniska lub wzniesienia 

progu drogi startowej, jeżeli wzniesienie to jest większe 

niż 2 m (7 ft) poniżej wzniesienia lotniska. Minimalna 

wysokość względna zniżania dla podejścia z krążeniem 

jest odniesiona do wzniesienia lotniska. 

 

Uwaga 2: wymagany kontakt wzrokowy z terenem 

oznacza widzenie części pomocy wzrokowych lub strefy 

podejścia w odstępie czasu wystarczającym dla oceny 

przez pilota pozycji statku powietrznego i szybkości jej 

zmiany w odniesieniu do wymaganego toru lotu. W 

przypadku podejścia z okrążeniem wymagany jest 

kontakt wzrokowy z terenem otaczającym drogę 

startową. 

 

Naprawa. Działanie mające na celu odtworzenie 

wyrobu lotniczego do warunków zdatności do lotu w 

celu zapewnienia, że statek powietrzny jest w dalszym 

ciągu zgodny z założeniami projektowymi zawartymi 

w odpowiednich wymaganiach zdatności do lotu, w 

oparciu o które wydano certyfikat typu. Konieczność 

odtworzenie spowodowana była uszkodzeniem lub 

zużyciem wyrobu.  

 

Nadzór operacyjny. Działanie operacyjne realizowane 

przez użytkownika lub jego przedstawiciela, 

począwszy od przygotowania lotu, jego wykonania 

wprowadzania w nim koniecznych zmian aż do jego 

zakończenia, w interesie bezpieczeństwa statku 

powietrznego i prawidłowości przebiegu lotu. 

 

Naziemne (nawodne) pomoce operacyjne. Urządzenia 

wchodzące w skład systemów łączności, nawigacji 

radiowej, automatycznej informacji meteorologicznej, 

systemy świetlne lotnisk itp. 

 

Niebezpieczne materiały. Przedmioty lub substancje 

określone w załączniku nr 18 do Konwencji 

Chicagowskiej, które w czasie transportu lotniczego 

mogą spowodować zagrożenie zdrowia, 

bezpieczeństwa osób lub mienia znajdujących się na 

pokładzie statku powietrznego. 

 

Noc. Określony urzędowo okres czasu pomiędzy 

końcem zmroku i początkiem świtu, lub w inny sposób 

wyrażony okres czasu pomiędzy zachodem i 

wschodem słońca. 

 

Obsługa. Wykonanie zadań i czynności wymaganych 

do zapewnienia ciągłości zdatności do lotu statku 

powietrznego zawierających: pojedynczy lub złożony 

przegląd, kontrolę, wymianę, usunięcie usterki oraz 

wprowadzenie modyfikacji lub wykonanie naprawy. 

 

Okres wypoczynku załogi lotniczej. Okres czasu na 

ziemi, podczas którego członek załogi lotniczej jest 

zwolniony przez użytkownika ze wszystkich 

obowiązków i ma możność odpoczynku w warunkach 

domowych lub hotelowych. 

 

Operacje lotnictwa ogólnego. Operacje statków 

powietrznych inne niż w ramach zarobkowego 

transportu lotniczego wykonywane w ramach 

działalności użytkownika lub właściciela. 

 

Operacja podejścia i lądowania przy użyciu procedur 

podejścia wg wskazań przyrządów. Operacje podejścia 

i lądowania są sklasyfikowane następująco: 

 

- operacje nieprecyzyjnego podejścia i lądowania – 

podejście i lądowanie wg wskazań przyrządów, gdy 

użyte jest naprowadzanie poziome, ale nie jest użyte 

naprowadzanie pionowe; 

- operacje podejścia i lądowania z naprowadzaniem 

pionowym – podejście i lądowanie wg wskazań 

przyrządów z użyciem naprowadzania poziomego i 

pionowego, ale nie spełniające wymagań ustalonych 

dla podejścia i lądowania precyzyjnego. 

- operacje precyzyjnego podejścia i lądowania – 

podejście i lądowanie wg wskazań przyrządów z 

użyciem precyzyjnego poziomego i pionowego 

naprowadzania zgodnie z minimami wynikającymi z 

kategorii operacji.  

 

Uwaga: poziome i pionowe naprowadzanie odnosi się 

do naprowadzania zapewnionego albo przez: 

a) naziemne pomoce nawigacyjne; lub 

b) dane nawigacyjne przygotowane komputerowo. 

 

Kategorie operacji precyzyjnego podejścia i lądowania: 

 

Kategoria I (CAT I) operacji – precyzyjne podejście i 

lądowanie wg wskazań przyrządów gdy: 

 

a) wysokość decyzji jest nie mniejsza niż 60 m (200 

stóp) oraz, 

b) widzialność jest nie mniejsza niż 800 m lub 

zakres widzialności na drodze 

startowej/lądowania (RVR) jest nie mniejszy niż 

550 m.  

 

Kategoria II (CAT II) operacji – precyzyjne podejście i 

lądowanie wg wskazań przyrządów gdy: 

 

a) wysokość decyzji jest mniejsza niż 60 m (200 

stóp), ale nie mniejsza niż 30 m (100 stóp) oraz,  

b) zakres widzialności na drodze startowej (RVR) 

jest nie mniejszy niż 350 m. 

 

Kategoria IIIA (CAT IIIA) operacji – precyzyjne 

podejście i lądowanie wg wskazań przyrządów, gdy: 

 

a) wysokość decyzji jest mniejsza niż 30 m (100 

stóp) albo nie ma wysokości decyzji; oraz 

b) zakres widzialności na drodze startowej (RVR) 

jest nie mniejszy niż 200 m. 
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Kategoria IIIB (CAT IIIB) operacji – precyzyjne 

podejście i lądowanie wg wskazań przyrządów, gdy: 

 

a) wysokość decyzji jest mniejsza niż 15 m (50 stóp) 

albo nie ma wysokości decyzji; oraz 

b) zakres widzialności na drodze startowej (RVR) 

jest mniejszy niż 50 m. 

 

Kategoria IIIC (CAT IIIC) operacji – precyzyjne 

podejście i lądowanie wg wskazań przyrządów, gdy nie 

ma ograniczeń odnośnie wysokości decyzji i 

widzialności na drodze startowej/lądowania. 

 

Uwaga: jeżeli wysokość decyzji (DH) i widzialność na 

drodze startowej/lądowania (RVR) należą do operacji 

różnych kategorii, operacje podejścia i lądowania wg 

wskazań przyrządów mogłyby być przeprowadzone 

zgodnie z wymaganiami kategorii najbardziej 

wymagającej (np. operacje, gdy wysokość decyzji DH 

wynika z CAT IIIA, ale widzialność na drodze 

startowej/lądowania RVR wynika z CAT IIIB – należy 

rozpatrywać jako operację CAT IIIB; operacje z DH z 

zakresu CAT II, ale z RVR z zakresu CAT I – należy 

rozpatrywać jako operacje CAT II). 

 

Part 21. Zasady wykonawcze dla certyfikacji statków 

powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i 

akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony 

środowiska oraz dla certyfikacji organizacji 

projektujących i produkujących, określone w 

rozporządzeniu komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 

września 2003 r. 

 

Państwo rejestracji. Państwo, do którego rejestru 

władze lotnicze wpisały dany statek powietrzny. 

Plan lotu. Określone informacje dotyczące 

zamierzonego lotu lub części lotu statku powietrznego 

dostarczone organom służb ruchu lotniczego. 

Uwaga: specyfikacje dotyczące planu lotu są zawarte 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 

marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych 

przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 414 z 

późniejszymi zm.). Wzór formularza planu lotu podany 

jest w dodatku 2 PL-4444. 

Podróżny. Osoba przewożona statkiem powietrznym 

nie wchodząca w skład załogi, odnośnie której zgoda 

użytkownika na udział w locie została wyrażona w 

innym dokumencie niż bilet. 

 

Poświadczenie obsługi. Dokument potwierdzający, że 

prace obsługowe, do których się odnosi, zostały 

wykonane zgodnie z zatwierdzonymi procedurami, 

opisanymi w instrukcji procedur organizacji 

obsługowej albo w myśl wymagań równorzędnego 

systemu. 

 

Pokładowy rejestrator rozmów. Urządzenie 

rejestrujące efekty dźwiękowe w kabinie załogi 

podczas lotu, zabudowany na pokładzie statku 

powietrznego jako źródło informacji dla uzyskania 

danych podczas analizy bezpieczeństwa lotu oraz 

podczas badania wypadku lub wydarzenia lotniczego. 

Poziom lotu. Powierzchnia o stałym ciśnieniu 

atmosferycznym odniesiona do szczególnej wartości 

ciśnienia atmosferycznego 1013,2 hPa i oddzielona od 

innych takich powierzchni określonymi różnicami 

ciśnienia. 

Uwaga: 

1) wysokościomierz barometryczny wyskalowany 

według atmosfery wzorcowej: 

a) będzie wskazywał wysokość bezwzględną - jeżeli 

został nastawiony na ciśnienie QNH; 

b) będzie wskazywał wysokość względną nad 

podstawą odniesienia QFE - jeżeli został 

nastawiony na ciśnienie QFE; 

c) może być wykorzystany do określenia poziomów 

lotów - jeżeli został nastawiony na ciśnienie 

1.013,2 hPa. 

2) wyrażenia "wysokość względna" i "wysokość 

bezwzględna" użyte w Uwadze 1 powyżej oznaczają 

wysokości uzyskane przez pomiar ciśnienia, a nie 

wysokości geometryczne względne i bezwzględne. 

Precyzyjne podejście do lądowania. Podejście według 

przyrządów, w którym pozycja statku powietrznego w 

stosunku do ścieżki zniżania i osi podejścia jest 

kontrolowana przez pilota na podstawie wskazań 

przyrządów pokładowych, aż do punktu, z którego 

pilot może rozpocząć lądowanie z widzialnością, lub 

procedurę po nieudanym podejściu do lądowania. 

Prognoza pogody. Opis warunków meteorologicznych 

przewidywanych na określony czas lub przedział czasu 

dla określonego obszaru lub części przestrzeni 

powietrznej. 

Program obsługi. Dokument określający szczegółowo 

kolejne zadania obsługowe, częstość ich wykonania 

oraz odnośne procedury niezbędne do bezpiecznego 

użytkowania danego statku powietrznego, którego 

dokument dotyczy. 

Przestrzeń powietrzna kontrolowana. Przestrzeń 

powietrzna o określonych wymiarach, w której służba 

kontroli ruchu lotniczego jest zapewniana zgodnie z 

klasyfikacją przestrzeni powietrznej. 

Uwaga: wyrażenie "przestrzeń powietrzna 

kontrolowana" jest określeniem ogólnym, które 

obejmuje przestrzeń powietrzną ATS klasy A, B, C, D i 

E. 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/0414.htm
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Rejestrator lotu. Urządzenie rejestrujące dane o pracy 

systemów i urządzeń pokładowych, zabudowane na 

pokładzie statku powietrznego. 

 

Samolot. Statek powietrzny cięższy od powietrza, o 

własnym napędzie silnikowym, uzyskujący swoją siłę 

nośną w locie na skutek zjawisk aerodynamicznych 

występujących głównie na jego powierzchniach 

pozostających w ustalonym w stosunku do kadłuba 

położeniu. 

Służba alarmowa. Służba ustanowiona w celu 

zawiadamiania właściwych organizacji o statkach 

powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie 

poszukiwania i ratownictwa oraz w celu 

współdziałania z tymi organizacjami w razie potrzeby. 

Służba kontroli ruchu lotniczego. Służba ustanowiona 

w celu: 

a) zapobiegania kolizjom: 

- między statkami powietrznymi w locie i 

- statków powietrznych na polu manewrowym: z 

przeszkodami i innymi statkami powietrznymi; i 

b) usprawniania oraz utrzymywania 

uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego. 

 

Spadochron. Statek powietrzny w rozumieniu 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw 

transportu w sprawie kwalifikacji statków 

powietrznych. 

 

Statek powietrzny zbudowany amatorsko. Samolot, 

śmigłowiec, wiatrakowiec, szybowiec, balon lub 

sterowiec wykonany w warunkach nieprzemysłowych, 

dopuszczony przez władze lotnicze do użytkowania w 

ustalonym zakresie, m.in. bez prawa użytkowania go 

do celów zarobkowych. 

 

Sterowiec. Statek powietrzny w rozumieniu 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw 

transportu w sprawie kwalifikacji statków 

powietrznych 

 

Symulator lotu. Urządzenie, w którym całkowicie lub 

częściowo są symulowane warunki panujące w kabinie 

podczas ruchu statku powietrznego. 

 

Szybowiec. Statek powietrzny w rozumieniu 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw 

transportu w sprawie kwalifikacji statków 

powietrznych 

 

Śmigłowiec. Statek powietrzny w rozumieniu 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw 

transportu w sprawie kwalifikacji statków 

powietrznych 

 

Środki psychoaktywne. Lekarstwa, narkotyki lub 

produkty spożywcze i środki chemiczne mające wpływ 

na sprawność umysłową człowieka. Do środków tych 

zalicza się min: alkohol, opium i pochodne, substancje 

z konopi, środki uspokajające i hipnotyzujące, kokaina, 

inne psychotropowe, halucynogenne oraz lotne 

rozpuszczalniki. 

 

Technika pilotażu. Czynności wykonywane przez 

pilota w czasie manewrowania na ziemi i w locie, 

związane ze sterowaniem danym statkiem 

powietrznym. 

 

Usługi lotnicze. Użytkowanie statku powietrznego nie 

związane z zarobkowym przewozem lotniczym, 

podczas którego statek powietrzny wykonuje usługi w 

zakresie np: agrotechniki, budownictwa, fotografii i 

fotogrametrii, pomiarów geodezyjnych, obserwacji i 

patrolowania, poszukiwania i ratownictwa, reklamy 

powietrznej, itp. 

 

Użytkowanie statków powietrznych. Całokształt 

działań organizacyjnych, technicznych i operacyjnych, 

których celem jest użytkowanie statków powietrznych 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

Użytkownik (operator) statku powietrznego. Osoba, 

przedsiębiorstwo albo organizacja będąca właścicielem 

lub zajmująca się eksploatacją statków powietrznych 

dla potrzeb własnych albo oferująca usługi w tym 

zakresie. 

 

Warunki meteorologiczne dla lotów według wskazań 

przyrządów (IMC). Warunki meteorologiczne 

wyrażone widzialnością, odległością od chmur i 

pułapem chmur, mniejsze niż minima warunków 

meteorologicznych ustalonych dla lotów z 

widocznością. 

 

Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością 

(VMC). Warunki meteorologiczne wyrażone 

widzialnością, odległością od chmur i pułapem chmur, 

równe lub większe od ustalonych minimów. 

 

Wiatrakowiec. Statek powietrzny w rozumieniu 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw 

transportu w sprawie kwalifikacji statków 

powietrznych. 

 

Władze lotnicze. Organ państwowego nadzoru nad 

lotnictwem cywilnym powołany lub upoważniony do 

pełnienia kontroli nad przestrzeganiem przepisów 

prawa lotniczego oraz przepisów wydanych na jego 

podstawie. W Polsce funkcję tą sprawuje Prezes 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego zwany dalej Prezesem 

Urzędu. 

 

Wodnosamolot (wodnośmigłowiec). Samolot 

(śmigłowiec) przystosowany do startu i lądowania w 

środowisku wodnym poprzez zaopatrzenie go w 

pływaki lub kadłub w kształcie łodzi. 
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Uwaga: w zrozumieniu przepisów międzynarodowych 

za wodnosamolot (wodnośmigłowiec) uważany jest 

również samolot lub śmigłowiec amfibia używany jako 

lądowo-wodny statek powietrzny. 

 

Wyciągarka. Specjalistyczne urządzenie mechaniczne 

służące do startu szybowców, lotni i paralotni. 

 

Wysokość. Pionowa odległość poziomu, punktu lub 

przedmiotu wyrażonego jako punkt, mierzona od 

określonego poziomu odniesienia. 

 

Wysokość barometryczna. Wysokość określona wg 

ciśnienia atmosferycznego wyrażona w jednostkach 

wysokości według Międzynarodowej Atmosfery 

Wzorcowej ISA. 

 

Wysokość bezwzględna/względna decyzji (DA/H). 

Określona wysokość bezwzględna lub względna przy 

podejściu precyzyjnym podejścia do lądowania lub 

przy podejściu z prowadzeniem pionowym, na której 

rozpoczyna się procedurę po nieudanym podejściu, 

jeżeli nie nawiązano wzrokowego kontaktu z terenem 

niezbędnego do kontynuowania procedury lądowania. 

 

Uwaga: 

1) jako bezwzględną wysokość decyzji, należy rozumieć 

wysokość odniesioną do średniego poziomu morza, a 

względną wysokość decyzji - wysokość odniesioną do 

wzniesienia progu drogi startowej. 

 

2). jako wzrokowy kontakt z terenem rozumieć należy 

widzialność części pomocy nawigacyjnych lub strefy 

podejścia, w czasie wystarczającym do oceny przez 

pilota oceny pozycji statku powietrznego oraz 

szybkości jej zmiany w odniesieniu do wymaganego 

toru lotu. 

 

Zlecenie lotu. Dokument sporządzony przez 

użytkownika lub dowódcę statku powietrznego celem 

bezpiecznego wykonania lotu; oparty o dane osiągowe 

statku powietrznego, inne ograniczenia użytkownika 

oraz znane i oczekiwane warunki meteorologiczne na 

zaplanowanej trasie lotu oraz na branych pod uwagę 

lotniskach. 

 

Uwaga: zlecenie lotu sporządza się niezależnie od 

planu lotu (FPL) jaki może być wymagany przez 

organy służb ruchu lotniczego dla danego lotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strona celowo pozostawiona wolna 
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1.2 Skróty i oznaczenia 

 

Użyte w niniejszych przepisach skróty i oznaczenia mają następujące znaczenie 

 

 
Skrót Znaczenie   Skrót Znaczenie 

   IFR Przepisy lotów wg wskazań przyrządów 

ADREP Meldunek o wypadku/incydencie  IMC Warunki meteorologiczne lotów wg 

wskazań 

przyrządów 

AD Dyrektywy zdatności  INS System nawigacji bezwładnościowej 

AFCS Układ automatycznego sterowania lotem  kg Kilogram 

AFM Instrukcja użytkowania w locie  km Kilometr 

AGA Lotniska, drogi lotnicze i pomoce 

naziemne 

 km/h Kilometr na godzinę 

AIG Badania wypadków i działalność 

zapobiegawcza 

 kt Węzeł 

ASIA/PA

C 

Azja/Pacyfik   

ATC Kontrola ruchu lotniczego  m Metr 

ATS Służby ruchu lotniczego  MDA Minimalna wysokość zniżania odniesiona 

do  

poziomu morza (bezwzględna) 

CAT I Kategoria I  MDA/H Minimalna wysokość zniżania odniesiona 

do  

poziomu morza/lotniska 

(bezwzględna/względna) 

CAT II Kategoria II  MDH Minimalna wysokość zniżania odniesiona 

do  

poziomu lotniska (względna) 

   MEL  Wykaz minimalnego wyposażenia  

CAT III Kategoria III  MHz Megaherc 

CAT IIIA Kategoria IIIA  MNPS Specyfikacje minimalnej charakterystyki 

zniżania 

CAT IIIB Kategoria IIIB  NAV Nawigacja, żegluga 

CAT IIIC Kategoria IIIC   

CDL Wykaz odstępstw od konfiguracji  NM Mila morska 

CFIT Zderzenie z ziemią w locie sterowanym  N1 Prędkość obrotowa turbiny wysokiego 

ciśnienia cm Centymetr   

CRS Poświadczenie wykonania obsługi  OCA Wysokość bezwzględna zapewniająca 

minimalne przewyższenie nad przeszkodami  

CVR Rejestrator głosu w kabinie pilotów  OCA/H Wysokość bezwzględna/względna 

zapewniająca minimalne przewyższenie nad 

przeszkodami 

DA Wysokość decyzyjna bezwzględna   

  OD Dyrektywy operacyjne 

DA/H Wysokość decyzji bezwzględna/względna  OCH Wysokość względna zapewniająca 

minimalne przewyższenie nad przeszkodami    

DH Wysokość decyzji względna  PDT Pokładowy dziennik techniczny 

DME Radiodalmierz  RNP Wymagana charakterystyka nawigacyjna 

ECAM Scentralizowany elektroniczny monitor 

statku 

powietrznego 

 RVR Zasięg widzialności na drodze startowej 

  SI Międzynarodowy system jednostek 

EFIS System elektronicznych przyrządów 

pokładowych 

  

  SICASP Pulpit strojenia radaru wtórnego i systemu 

zapobiegania kolizjom EGT Temperatura gazów wylotowych   

EICAS System kontroli silnika i alarmowania 

załogi 

 

ELT Awaryjny nadajnik lokalizacyjny  UTC Uniwersalny czas skoordynowany 

ELT(AF) Stały, automatyczny nadajnik 

lokalizacyjny 

  

   VD  Projektowa dopuszczalna prędkość 

nurkowania 

   VFR Przepisy wykonywania lotów z 
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widocznością 

 
Skrót Znaczenie   Skrót Znaczenie 

ELT(AP) Przenośny, automatyczny nadajnik 

lokalizacyjny 

 VMC Warunki meteorologiczne do lotów z 

widocznością 

ELT(AD) Automatyczny nadajnik lokalizacyjny  VSM Minima separacji pionowej 

ELT(S) Ratowniczy nadajnik lokalizacyjny  VS0  Prędkość przeciągnięcia lub minimalna w 

prostoliniowym locie ustalonym w 

konfiguracji  

do lądowania 

EPR Stopień sprężania silnika  WXR Radar meteorologiczny  

EUROCA

E 

Europejska Organizacja ds. Wyposażenia  

Lotnictwa Cywilnego 

   

  Oznaczeni

a 

 

FDAU Urządzenie zbierające dane o locie  
o
C Stopnie Celsjusza 

FDR Rejestrator danych o locie  % Procent 

FL Poziom lotu    

FM Modulacja częstotliwości    

ft Stopa    

g Przyspieszenie ziemskie    

GPWS System ostrzegania o bliskości ziemi    

     

hPa Hektopaskal    
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ROZDZIAŁ 2. ZASTOSOWANIE 

 

2.1 Wymagania zawarte w załączniku „Szczegółowe 

zasady bezpieczeństwa eksploatacji statków 

powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz 

obowiązków ich użytkowników. (PL – 6)”; dotyczą 

wszystkich statków powietrznych używanych na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do celów innych 

niż zarobkowy przewóz lotniczy, wpisanych do rejestru 

cywilnych statków powietrznych państwa 

członkowskiego UE. Odnoszą się do organizacji 

państwowych, społecznych, przedsiębiorstw i osób 

użytkujących te statki lub oferujących swoje usługi w 

zakresie eksploatacji statków powietrznych lotnictwa 

ogólnego i usługowego. 

 

2.2 Użytkowanie statków powietrznych 

zarejestrowanych w innym niż polski rejestrze 

cywilnych statków powietrznych, wynajętych, 

wypożyczonych, wydzierżawionych lub 

zakontraktowanych przez polskie organizacje, 

przedsiębiorstwa albo osoby fizyczne do czasowego 

użytkowania łącznie z prawem nadzoru operacyjnego 

oraz międzynaprawczej obsługi technicznej, podlega w 

okresie trwania tego użytkowania niniejszym 

przepisom, chyba że w określonym przypadku Prezes 

Urzędu odstąpi od stosowania tej zasady, albo w 

przypadku gdy statek powietrzny użytkowany jest za 

granicą kraju – i jeżeli przepisy danego państwa 

stanowią inaczej. 

 

2.3 Użytkownik statków powietrznych, stosownie do 

wykonywanych zadań i z uzasadnionych powodów 

może być zwolniony częściowo lub całkowicie przez 

Prezesa Urzędu od obowiązku spełniania niektórych 

wymagań przepisów lotniczych dotyczących 

użytkowania jego statków powietrznych. 

Zwolnienie takie nie może jednak naruszać poziomu 

bezpieczeństwa operacji lotniczych, wymaganego 

przez niniejsze przepisy. 

 

2.4 Jeżeli podczas, prowadzonej przez użytkownika, 

eksploatacji statków powietrznych powstaną 

okoliczności, jakich nie przewidują niniejsze przepisy 

lub inne przedmiotowo właściwe przepisy państwowe, 

użytkownik jest obowiązany do podjęcia dodatkowych 

działań które powinny zapewnić zachowanie ogólnego 

poziomu bezpieczeństwa eksploatacji lotniczej; 

użytkownik powinien się przy tym kierować zarówno 

własnym doświadczeniem jak i poczuciem 

odpowiedzialności za eksploatację statków 

powietrznych. 

Podjęte przez użytkownika działania, o których mowa 

powyżej, powinny być podstawą do niezwłocznego 

wprowadzenia stosownych uzupełnień do jego 

instrukcji wykonywania lotów. 

 

Uwaga: 

 

1) zasady eksploatacji samolotów używanych w 

zarobkowym przewozie lotniczym określone są w 

załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

„Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa 

eksploatacji i obowiązków ich użytkowników JAR-OPS 

1”. 

 

2) zasady eksploatacji śmigłowców używanych w 

zarobkowym przewozie lotniczym określone są w 

załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

„Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa 

eksploatacji i obowiązków ich użytkowników JAR-OPS 

3”. 
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ROZDZIAŁ 3.  ZASADY OGÓLNE  

 

3.1  Organizacja użytkowania statków 

powietrznych 

 

3.1.1 Użytkownik jest obowiązany – w zakresie 

odpowiednim do struktury organizacyjnej oraz zadań 

jakie w ramach statutowej lub uznanej działalności 

będą wykonywane podczas lotów jego statków 

powietrznych – do opracowania zasad użytkowania 

znajdujących się w jego dyspozycji statków 

powietrznych oraz do wdrożenia tych zasad i 

przestrzegania ich w procesie eksploatacji. 

 

3.1.2 Zasady użytkowania, o których mowa w pkt 3.1.1 

zatwierdza Prezes Urzędu. 

 

3.1.3 Podczas opracowywania zasad eksploatacji, 

użytkownik jest obowiązany zapewnić maksymalne 

bezpieczeństwo możliwe do osiągnięcia racjonalnymi 

sposobami z uwzględnieniem efektywności 

użytkowania statków powietrznych. 

 

3.2  Warunki wykonywania lotów 

 

3.2.1  Instrukcja wykonywania lotów (IWL) 

 

3.2.1.1 Zasady eksploatacji określone w pkt 3.1 muszą 

być zawarte w wydanej prze użytkownika instrukcji 

wykonywania lotów (pkt. 10.1). Instrukcja 

wykonywania lotów powinna być wydana w przeciągu 

3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszych 

przepisów. 

 

3.2.1.2 Użytkownik jest zobowiązany do zaopatrzenia 

w instrukcję wykonywania lotów wszystkie osoby 

uczestniczące w procesie użytkowania statków 

powietrznych będących w jego dyspozycji. 

 

3.2.1.3 Instrukcja wykonywania lotów musi być 

uzupełniana i zmieniana w sposób niezbędny do 

utrzymania jej w pełnej aktualności; wprowadzone 

uzupełnienia i zmiany muszą być niezwłocznie 

dostarczane wszystkim osobom obowiązanym do 

posługiwania się tą instrukcją. 

 

3.2.1.4 Instrukcja wykonywania lotów oraz wszystkie 

zmiany i uzupełnienia do niej, podlegają uzgodnieniu 

przez Prezesa Urzędu; użytkownik obowiązany jest do: 

 

(1) zastosowania układu redakcyjnego instrukcji oraz 

umieszczenia informacji wymaganych przez 

Prezesa Urzędu; 

 

(2) dostarczenia Prezesowi Urzędu wzorcowego 

egzemplarza instrukcji zawierającego wszystkie 

uzupełnienia i zmiany. 

 

3.2.1.5 Użytkownik pojedynczego egzemplarza statku 

powietrznego, zwolniony jest z opracowania i wydania 

instrukcji wykonywania lotów w przypadku 

wykonywania lotów dla potrzeb własnych. 

3.2.2  Szkolenie i doskonalenie zawodowe 

 

3.2.2.1 Użytkownik zobowiązany jest do przeszkolenia 

całego personelu zajmującego się kierowaniem, 

koordynacją, kontrolą oraz wykonawstwem w procesie 

użytkowania statków powietrznych, odnośnie 

czynności, zasad i reguł mieszczących się w zakresie 

jego obowiązków, oraz odpowiedzialności za 

naruszenie lub niedopełnienie tych obowiązków. 

 

3.2.2.2 Użytkownik zobowiązany jest do instruowania 

personelu wskazanego, o którym mowa w pkt. 3.2.2.1 

o współzależności między prawidłowym 

wykonywaniem powierzonych obowiązków a 

bezpieczeństwem użytkowania statków powietrznych. 

 

3.2.3  Znajomość przepisów i procedur  

przez personel użytkownika 

 

3.2.3.1 Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, aby 

personel oraz inne osoby wykonujące czynności 

związane z użytkowaniem jego statków powietrznych i 

udające się za granicę wiedziały o obowiązku 

stosowania się podczas wykonywania czynności 

lotniczych do praw, przepisów i metod postępowania 

obowiązujących w każdym państwie, w którym statek 

powietrzny jest użytkowany. 

 

3.2.3.2 Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, aby 

każdy z pilotów był zapoznany z przepisami i 

procedurami dotyczącymi obowiązków służbowych i 

zadań lotu odnoszących się do obszarów, nad którymi 

wykonywane są loty, użytkowanych lotnisk lub 

lądowisk oraz naziemnych (nawodnych) pomocy 

operacyjnych na trasach i lotniskach (lądowiskach). 

Użytkownik jest obowiązany zapewnić, aby pozostali 

członkowie załogi byli zaznajomieni z przepisami i 

procedurami, które mają związek z funkcjami 

pełnionymi podczas użytkowania statku powietrznego. 

 

3.2.3.3 Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, aby w 

każdym locie, w którym wymagane jest na pokładzie 

statku powietrznego wyposażenie ratunkowe (pkt. 

6.3.8 i 6.3.9), dowódca statku powietrznego miał 

udostępnione podstawowe informacje dotyczące służb 

poszukiwania i ratownictwa w obszarach, nad którymi 

lot będzie wykonywany. 

 

3.2.4  Przewóz dzieci na  

pokładzie statku powietrznego. 

 

Zabrania się przewożenia dzieci do lat 4-ech na 

pokładzie szybowców i balonów, a także na pokładzie 

jednosilnikowych statków powietrznych o masie 

maksymalnej dopuszczalnej do startu do 5.700 kG i 

posiadających mniej niż 2 miejsca dla podróżnych, w 

lotach innych niż ratownicze albo sanitarne. 

 

3.2.5  Materiały niebezpieczne  

na pokładzie statku powietrznego 

 

Na pokładzie statku powietrznego nie mogą się 

znajdować ani być przewożone materiały lub 
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przedmioty niebezpieczne z wyjątkiem potrzebnych w 

eksploatacji i nawigacji statku powietrznego lub dla 

bezpieczeństwa załogi albo podróżnych, chyba że 

przewożenie takich materiałów lub przedmiotów jest 

dozwolone przez odrębne przepisy uznane przez 

władze lotnicze każdego państwa, nad którym lot 

będzie wykonywany, a ładunek będzie zapakowany, 

oznakowany, umieszczony i umocowany zgodnie z 

odrębnymi przepisami uznanymi przez te państwa. 

 

3.2.6  Zrzuty z pokładu statku powietrznego 

 

Z pokładu statku powietrznego będącego w locie mogą 

być dokonywane tylko zrzuty określone w odrębnych 

przepisach. 

 

3.2.7  Konieczne naruszenia przepisów lotniczych 

przez załogę 

 

3.2.7.1 Jeżeli sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu 

statku powietrznego, osobom lub mieniu znajdującemu 

się na nim lub poza nim powoduje konieczność 

podjęcia przez któregokolwiek z członków załogi 

lotniczej czynności naruszających przepisy lotnicze, 

dowódca statku powietrznego obowiązany jest 

niezwłocznie zawiadomić Prezesa Urzędu o podjęciu 

takich czynności na terenie kraju, lub jeżeli naruszenie 

nastąpiło poza jego granicami, właściwe władze 

lotnicze państwa, którego przepisy uległy naruszeniu. 

 

3.2.7.2 Jeżeli przepisy danego państwa tego wymagają, 

dowódca statku powietrznego obowiązany jest złożyć 

władzy lotniczej, która otrzymała zawiadomienie, 

również pisemne sprawozdanie o zdarzeniu, które 

spowodowało naruszenie przepisów. W takim 

przypadku dowódca statku powietrznego składa 

Prezesowi Urzędu kopię sprawozdania.  

 

3.2.7.3 Sprawozdanie pisemne powinno być złożone 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od 

dnia, w którym statek powietrzny wylądował. 

 

3.2.8  Używanie środków psychoaktywnych 

 

3.2.8.1 Żaden z członków załogi statku powietrznego 

nie będzie: 

 

(1) spożywał alkoholu lub innych podobnie 

działających środków w okresie 24 godzin przed 

przystąpieniem do pełnienia czynności 

lotniczych; 

 

(2) przystępował do pełnienia czynności lotniczych 

przy stężeniu alkoholu we krwi przekraczającym 

0,2 promila; 

 

(3) spożywał alkoholu lub innych podobnie 

działających środków podczas pełnienia 

czynności lotniczych. 
 

3.2.8.2 Dowódca statku powietrznego nie zezwoli na 

wejście na pokład statku powietrznego lub nie zezwoli 

pozostać na pokładzie osobie będącej pod wpływem 

środków psychoaktywnych, której stan mógłby 

powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa statku 

powietrznego lub znajdujących się na nim osób. 

 

3.2.9  Odpowiedzialność za kierowanie  

użytkowaniem 

 

3.2.9.1 Użytkownik jest zobowiązany zapewnić 

bieżące kierowanie działalnością związaną z 

wykonywaniem lotów przez jego statki powietrzne. 

Zasady i metody bieżącego kierowania muszą zostać 

zatwierdzone przez Prezesa Urzędu. 

 

3.2.9.2 Użytkownik lub wyznaczony przedstawiciel 

ponoszą odpowiedzialność za eksploatację każdego 

statku powietrznego będącego w dyspozycji 

użytkownika, zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

rozdziale nr 2. 

 

3.2.9.3 W lotach międzynarodowych lub 

zagranicznych, gdy nie ma wyznaczonego 

przedstawiciela użytkownika, odpowiedzialność za 

wykonywanie lotu ponosi w przypadku: 

 

(1) pojedynczego statku powietrznego – dowódca 

tego statku, 

(2) zorganizowanej grupy statków powietrznych – 

pilot dowódca grupy, w zakresie pomniejszonym 

o indywidualną odpowiedzialność, każdego z 

podporządkowanych mu dowódców 

poszczególnych statków powietrznych grupy, 

określonej w pkt. 4.3.3.3. 

 

3.2.9.4 Dowódca statku powietrznego ponosi 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo załogi, 

pasażerów oraz ładunku znajdującego się na pokładzie 

od momentu, kiedy drzwi statku powietrznego są 

zamknięte oraz za bezpieczeństwo wszystkich operacji 

statku powietrznego od momentu osiągnięcia 

gotowości do poruszania się w celu wykonania startu 

do czasu wyłączenia silnika (silników) używanych do 

napędu.  
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ROZDZIAŁ 4.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

UŻYTKOWANIA 

 

4.1  Nadzór operacyjny użytkownika 

 

4.1.1  Opracowanie zasad oraz organizacji 

nadzoru operacyjnego 

 

4.1.1.1 Użytkownik jest zobowiązany - w zakresie 

odpowiednim do zadań, jakie w ramach uznanej 

działalności zarobkowej (AWC) są wykonywane 

podczas lotów dysponowanymi statkami powietrznymi 

– do opracowania zasad bieżącego nadzoru 

operacyjnego nad lotami oraz przestrzegania tych 

zasad w codziennej działalności.  

 

4.1.1.2 Zasady bieżącego nadzoru operacyjnego, jego 

organizacja oraz metody realizacji wymagają 

zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu. 

 

4.1.2  Szkolenie 

 

4.1.2.1 Użytkownik jest zobowiązany do przeszkolenia 

całego swojego personelu zajmującego się 

użytkowaniem jego statków powietrznych w zakresie 

obowiązków na zajmowanym stanowisku i 

odpowiedzialności za naruszenie tych obowiązków. 

 

4.1.2.2 Użytkownik jest zobowiązany do 

systematycznego instruowania o współzależności 

między prawidłowym wykonywaniem obowiązków na 

zajmowanym stanowisku a bezpieczeństwem 

użytkowania statków powietrznych. 

 

4.1.3  Instrukcja operacyjna 

 

4.1.3.1 Użytkownik jest zobowiązany zaopatrzyć w 

instrukcję operacyjną personel oraz osoby funkcyjne 

zajmujące z przygotowaniem i wykonywaniem lotów 

dysponowanymi statkami powietrznymi. Instrukcja ta 

musi być uzupełniana i zmieniana w sposób niezbędny 

do utrzymania jej stałej aktualności, a wprowadzone 

uzupełnienia i zmiany w instrukcji muszą być 

dostarczane niezwłocznie po ich dokonaniu 

personelowi i innym osobom funkcyjnym 

obowiązanym do posługiwania się tą instrukcją. 

 

4.1.3.2 Użytkownik pojedynczego egzemplarza statku 

powietrznego wykorzystywanego do uznanej 

działalności zarobkowej (AWC), spełni wymaganie 

dotyczące opracowania i wydania instrukcji 

operacyjnej, jeżeli podejmie zobowiązanie stosowania 

się do postanowień odpowiedniej instrukcji innego 

użytkownika; w każdym indywidualnym przypadku 

zainteresowany użytkownik zobowiązany jest uzyskać 

zgodę Prezesa Urzędu. 

 

4.1.3.3 Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia 

Prezesowi Urzędu wzorcowego egzemplarza instrukcji 

operacyjnej, zawierającego wszystkie uzupełnienia i 

zmiany. 

 

4.1.4  Obowiązki i kwalifikacje osób  

nadzorujących użytkowanie 

 

4.1.4.1 Osoba wyznaczona do nadzoru operacyjnego 

nad użytkowaniem w locie statków powietrznych 

użytkownika na danym lotnisku lub lądowisku albo w 

jego rejonie, niezależnie od zajmowanego stanowiska, 

obowiązana jest: 

 

(1) udzielać pomocy dowódcy statku powietrznego w 

przygotowaniu do lotu; 

(2) dostarczać dowódcy statku powietrznego, podczas 

lotu przy użyciu środków łączności, informacji, 

które są konieczne dla bezpiecznego wykonania 

lotu; 

(3) w przypadku powstania podczas lotu sytuacji 

niebezpiecznej inicjować przewidziane metody 

postępowania oraz stosować wszelkie konieczne i 

dostępne środki dla uniknięcia 

niebezpieczeństwa; 

(4) pozostawać na stanowisku do czasu gdy 

wszystkie loty będące pod nadzorem zostaną 

zakończone, chyba że zostanie we właściwy 

sposób zastąpiona; 

(5) wykonywać inne obowiązki przewidziane w 

zasadach sprawowania bieżącego nadzoru 

operacyjnego nad użytkowaniem w locie statków 

powietrznych. 

 

4.1.4.2 Podczas wykonywaniu obowiązków osoba, o 

której mowa w pkt. 4.1.4.1, nie podejmuje działań, 

które stałyby w sprzeczności z przepisami 

dotyczącymi: 

 

(1) służb ruchu lotniczego; 

(2) lotniczej służby meteorologicznej; 

(3) lotniczej służby łączności; 

(4) służb odpowiedzialnych za zapobieganie i 

przeciwdziałanie aktom terroru i sabotażu. 

 

4.1.4.3 Do wykonywania bieżącego nadzoru 

operacyjnego nad użytkowaniem w locie statków 

powietrznych może być wyznaczona osoba, która 

posiada co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie 

użytkowania w locie statków powietrznych oraz 

spełnia warunki określone w pkt 4.1.4.4. 

 

4.1.4.4 Użytkownik może wyznaczyć do pełnienia 

bieżącego nadzoru operacyjnego nad użytkowaniem w 

locie jego statków powietrznych na danym lotnisku 

albo lądowisku lub w rejonie lotniska albo lądowiska, 

osobę, co do której upewnił się, że: 

 

(1) w zakresie odpowiednim do rodzaju i typu 

statków powietrznych oraz kategorii lotniska, 

posiada zadowalającą znajomość: 

 

(a) instrukcji operacyjnej, 

(b) urządzeń łączności zabudowanych na statkach 

powietrznych, 

(c) procedur łączności ze statkami powietrznymi i z 

lotniczymi radiostacjami naziemnymi, 
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(d) urządzeń pokładowych stosowanych do 

naziemnych (nawodnych) prac wykonywanych 

z powietrza lub innych usług lotniczych; 

(e) przepisów i procedur służby ruchu lotniczego 

związanych z bieżącym nadzorem operacyjnym 

nad danym lotniskiem (lądowiskiem); 

 

(2) w zakresie odpowiednim do nadzoru nad 

użytkowaniem w locie statków powietrznych na 

lotnisku lub lądowisku albo w jego rejonie, osoba 

posiada zadowalającą wiedzę o: 

(a) sezonowych warunkach meteorologicznych i 

źródłach informacji meteorologicznych, 

(b) wpływie warunków atmosferycznych na odbiór 

sygnałów radiowych w użytkowanych statkach 

powietrznych, 

(c) właściwościach i zakresie użytkowania 

urządzeń radionawigacyjnych zabudowanych na 

statkach powietrznych, 

(d) zasadach i przepisach załadowania i wyważania 

statków powietrznych (jeżeli ma zastosowanie), 

(e) zadaniach, jakie mają być wykonywane w 

lotach oraz o ograniczeniach użytkowania w 

locie nadzorowanych statków powietrznych, 

(3) posiada umiejętność wykonywania w sposób 

zadowalający obowiązków określonych w pkt. 

4.1.4.1 oraz wymagań określonych w pkt. 

4.1.4.2. 

 

4.1.4.5 Użytkownik jest obowiązany cofnąć swoje 

upoważnienie do pełnienia bieżącego nadzoru 

operacyjnego nad użytkowaniem statków powietrznych 

osobie, która przez okres poprzedzających 12 miesięcy 

nie pełniła takich obowiązków; powtórne wyznaczenie 

do ich pełnienia może nastąpić po spełnieniu wymagań 

określonych w pkt. 4.1.4.4. 

 

4.1.5  Symulowanie sytuacji niebezpiecznych w 

locie 

 

4.1.5.1 Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, aby w 

przypadku gdy na pokładzie są przewożeni podróżni 

lub ładunek nie były symulowane sytuacje 

niebezpieczne. 

 

4.1.5.2 Użytkownik zobowiązany jest poinstruować 

załogi lotnicze oraz personel bieżącego nadzoru 

operacyjnego o obowiązku niedopuszczania do 

symulacji określonych w pkt. 4.1.5.1. 

 

4.1.6  Metody kontroli czynności przez  

załogę lotniczą 

 

4.1.6.1 W odniesieniu do statków powietrznych o 

masie maksymalnej dopuszczalnej do startu powyżej 

5.700 kg lub o masie mniejszej lecz wielosilnikowych 

albo o wieloosobowym składzie załogi, użytkownik 

obowiązany jest ustalić metody kontroli czynności 

przez załogę lotniczą (wydać listy kontroli czynności 

załogi z rozdzieleniem tych czynności na 

poszczególnych członków załogi lotniczej) oraz 

określić sposoby ich wykorzystania (jeżeli metody te i 

listy nie są podane w instrukcjach użytkowania w locie 

tych statków powietrznych – A/HFM). 

4.1.6.2 Metody kontroli czynności określone w pkt. 

4.1.6.1 powinny być stosowane przez załogi lotnicze 

przed lotem, podczas wszystkich etapów lotu i po 

locie, a także w sytuacjach niebezpiecznych, w celu 

zapewnienia ścisłego przestrzegania zasad 

użytkowania określonych w instrukcji operacyjnej i w 

instrukcji użytkowania statku powietrznego w locie. 

 

4.1.7  Minimalne bezpieczne wysokości lotu 

 

4.1.7.1 Użytkownik może ustalić minimalne 

bezpieczne wysokości lotów dla użytkowanych przez 

jego statki powietrzne obszarów albo zadań w locie, 

dla których minimalne wysokości lotów zostały 

określone przez państwo, w którego obszarze 

informacji powietrznej są wykonywane loty pod 

warunkiem, że wysokości te nie są niższe od 

określonych przez dane państwo, chyba że władze 

lotnicze państwa udzielą zezwolenia na odstępstwo od 

powyższej zasady. 

 

4.1.7.2 Ustalenie przez użytkownika minimalnych 

bezpiecznych wysokości lotów oraz zasady ustalania 

tych wysokości muszą być poprzedzone rozważaniem 

możliwego wpływu na bezpieczeństwo użytkowania 

następujących czynników: 

(1) dokładności, z jaką może być ustalona pozycja 

statku powietrznego, 

(2) dokładności wskazań używanych 

wysokościomierzy, 

(3) charakterystyk topograficznych terenów, nad 

którym ma być wykonywany lot, 

(4) możliwości wystąpienia niesprzyjających 

warunków meteorologicznych podczas lotu (np. 

silnych turbulencji, opadających prądów 

powietrznych), 

(5) aktualności map lotniczych lub specjalnych, 

(7) rodzaju lotu (transportowy, szkolny, pokazowy, 

akrobacyjny, wyczynowy, wykonywania usług 

lotniczych). 

 

4.1.8  Minima operacyjne lotniska lub lądowiska 

 

4.1.8.1 Użytkownik jest obowiązany ustalić minima 

operacyjne dla lotnisk lub lądowisk wykorzystywanych 

przez użytkowane statki powietrzne. Ustalone minima 

nie mogą być niższe od ustanowionych dla tych lotnisk 

lub lądowisk przez władze lotnicze państwa na terenie, 

które się znajdują, chyba że władze lotnicze państwa 

udzielą zezwolenia na odstępstwo od powyższej 

zasady. 

 

4.1.8.2 Minima określone w pkt. 4.1.8.1. muszą 

zapewniać, że podczas podejścia do lądowania statek 

powietrzny będzie przelatywał nad progiem drogi 

startowej lotniska lub granicą lądowiska z bezpieczną 

rezerwą wysokości.  

 

4.1.8.3 Ustalenia zawarte w pkt. 4.1.8.1 nie dotyczą 

użytkowników załogowych balonów wolnych. 

Dowódca załogi balonu wolnego odpowiedzialny jest 
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za zachowanie bezpiecznej rezerwy wysokości nad 

przeszkodami terenowymi. 

 

4.1.8.4 Podczas ustalania minimów operacyjnych 

lotniska lub lądowiska należy uwzględnić: 

 

(1) typ, właściwości manewrowe i osiągi danego 

statku powietrznego, 

(2) rozmiary i charakterystyki dróg startowych lub 

charakterystyki powierzchni startu i lądowania dla 

lotnisk lub lądowisk nie posiadających sztucznie 

utwardzonych dróg startowych, 

(3) charakterystyki techniczne i jakości 

zainstalowanych na lotnisku wizualnych i innych 

pomocy nawigacyjnych do zbliżania, podejścia do 

lądowania i lądowania, 

(4) wyposażenie zabudowane na pokładzie statku 

powietrznego służące do nawigacji i kontroli toru 

lotu podczas podchodzenia do lądowania i 

kontynuowania lotu po nieudanym podejściu do 

lądowania, 

(5) przeszkody w strefach startu i podejścia do 

lądowania oraz minimalne wysokości przelotu 

nad przeszkodami przy podejściu do lądowania 

według wskazań przyrządów, 

(6) urządzenia i środki stosowane do pomiaru oraz 

ogłaszania warunków meteorologicznych. 

 

4.1.8.5 Ustalone przez użytkownika dla jego potrzeb 

minima operacyjne lotnisk lub lądowisk, podlegają 

zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu. 

 

4.1.9 Wyznaczanie dowódcy statku powietrznego  

i grupy statków powietrznych 

 

4.1.9.1 Użytkownik jest zobowiązany wyznaczyć 

pisemnie na lot grupy statków powietrznych, pilota 

posiadającego ważną licencję do wykonywania 

obowiązków dowódcy statku powietrznego, dowódcy 

zespołu holowniczego lub grupy statków 

powietrznych. 

 

4.1.9.2 Ustalenia zawarte w pkt. 4.1.9.1 nie dotyczą 

lotów związanych z holowaniem statku powietrznego 

podczas lotów w rejonie lotniska startu/lądowania. 

 

4.1.9.3 Uczeń-pilot może zostać wyznaczony dowódcą 

statku powietrznego w locie samodzielnym, 

wykonywanym zgodnie z programem szkolenia 

zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu. 

 

4.1.10 Wyznaczanie członków załogi 

 

W przypadku statków powietrznych z załogą 

wieloosobową, użytkownik jest zobowiązany do 

pisemnego wyznaczenia wszystkich członków załogi. 

 

4.1.11 Ograniczenia czasu wykonywania 

czynności lotniczych – ewidencja czasu lotu 

 

4.1.11.1 Użytkownik wykonujący usługi lotnicze i 

zatrudniający do ich wykonywania zawodowych 

członków personelu latającego, jest obowiązany do 

prowadzenia ewidencji ich czasu wykonywania 

czynności lotniczych, w tym oddzielnie czasów lotu. 

 

4.1.11.2 Użytkownik, o którym mowa w pkt. 4.1.11.1 

jest obowiązany włączyć do instrukcji operacyjnej 

przepisy dotyczące ograniczeń czasu lotu i ogólnego 

czasu wykonywania czynności lotniczych przez 

członków załóg lotniczych jego statków powietrznych.  

 

4.1.12.3 Użytkownik, o którym mowa w pkt. 4.1.11.1 

jest obowiązany do przestrzegania tych przepisów w 

sposób w sposób zapewniający, aby zmęczenie załóg 

lotniczych wynikające z wykonania jednego lotu czy 

też skumulowane w dowolnym okresie w wyniku 

wykonywania czynności lotniczych, nie stanowi 

zagrożenia bezpieczeństwa wykonywania lotów. 

 

4.2  Przygotowanie do lotu 

 

4.2.1 Naziemne (nawodne) pomoce operacyjne 

 

4.2.1.1. Dowódca statku powietrznego nie może 

rozpocząć lotu przed upewnieniem się przy pomocy 

dostępnych mu informacji opublikowanych przez 

służby informacji lotniczej lub uzyskanych z innych 

źródeł, że powierzchnie naziemne (wodne) oraz 

naziemne (nawodne) pomoce operacyjne bezpośrednio 

wymagane dla danego lotu i bezpiecznego 

użytkowania statku powietrznego, odpowiadają 

wymaganiom. 

 

4.2.1.2. W ustalonych dla lotnisk i opublikowanych 

godzinach ruchu oraz warunkach ich wykorzystania, 

lotniska oraz ich urządzenia i służby muszą być 

utrzymywane w stałej gotowości do zabezpieczenia 

ruchu lotniczego, niezależnie od panujących i 

przewidywanych warunków meteorologicznych. 

 

4.2.1.3. Dla każdej oprzyrządowanej drogi startowej 

lub lotniska używanego do wykonywania lądowań 

według wskazań przyrządów, powinna być 

ustanowiona jedna lub więcej procedura podejścia do 

lądowania według wskazań przyrządów, zatwierdzona 

przez władze lotnicze państwa, na terenie którego 

znajduje się dane lotnisko. 

 

4.2.2 Ocena gotowości załogi i statku powietrznego 

do lotu 

 

4.2.2.1. Lot nie może być rozpoczęty, dopóki – 

stosownie do rodzaju i typu statku powietrznego oraz 

rodzaju lotu – dowódca statku powietrznego nie 

upewni się, że: 

 

(1) statek powietrzny oraz – w przypadku zespołu 

statku holującego i holowanego – lina łącząca te 

statki, są gotowe i zdatne do startu i lotu oraz że 

zakres użytkowania statku będzie zachowany w 

czasie lotu, który ma być podjęty, 

(2) przyrządy i wyposażenie wymagane dla lotu, 

który ma być podjęty, są zainstalowane na statku 

powietrznym i są odpowiednie oraz w 

dostatecznej ilości dla tego lotu, 
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(3) poświadczenie obsługi technicznej, wydane dla 

danego statku powietrznego jest ważne, 

(4) wymagane dla danego lotu mapy i dokumenty 

pokładowe są ważne i znajdują się na pokładzie 

statku powietrznego; jeżeli na pokładzie statku 

zgodnie z wymaganiem określonym w pkt. 6.3.8 

każda osoba powinna być wyposażona w 

spadochron – również, że przy każdym 

spadochronie znajduje się dokument 

potwierdzający jego sprawność techniczną, 

(5) masa maksymalna ograniczona instrukcją 

użytkowania w locie oraz położenie środka masy 

statku powietrznego i gdy to ma zastosowanie, 

masa maksymalna holowanych statków 

powietrznych oraz ich liczba są takie, że lot może 

być bezpiecznie wykonany, 

(6) każdy ładunek, który ma być przewieziony jest 

rozmieszczony i przymocowany w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ludzi na pokładzie 

statku powietrznego oraz bezpieczeństwo statku 

powietrznego w zakresie jego użytkowania, 

(7) zostało przeprowadzone sprawdzenie, które 

wykazało możliwość spełnienia ograniczeń w 

użytkowaniu statku powietrznego, o których 

mowa w rozdziale 5, 

(8) zlecenie lotu, albo (w przypadku przelotu 

szybowca) zaświadczenie zgłoszenia przelotu 

zostało zatwierdzone i znajduje się na pokładzie 

lub zgodnie z pkt. 4.2.3.6 zgoda użytkownika na 

lot została w inny sposób wydana, a gdy w locie 

mają być przewożeni podróżni – lista podróżnych 

została przekazana właściwej osobie sprawującej 

bieżący nadzór operacyjny lub służbom ruchu 

lotniczego. 

 

4.2.2.2 Dowódca statku powietrznego nie może 

rozpocząć lotu, jeżeli którykolwiek z członków załogi 

lotniczej nie jest w stanie wypełniać swoich 

obowiązków w związku ze zranieniem, chorobą, 

działaniem alkoholu lub narkotyków. 

 

4.2.2.3 Dowódca grupy statków powietrznych nie 

może rozpocząć lotu grupy lub nie zezwala na udział w 

locie grupy dowódcy statku powietrznego, którego 

dowolny członek załogi lotniczej nie jest w stanie 

wypełniać swoich obowiązków lotniczych w związku z 

przyczynami podanymi w pkt. 4.2.2.2. 

 

4.2.3 Podstawowe dokumenty operacyjne lotu 

 

4.2.3.1 Przed wykonaniem zamierzonego lotu (lotów) 

użytkownik albo upoważniony przez niego 

przedstawiciel obowiązany jest wydać pisemne 

zezwolenie (polecenie) wykonania lotu (lotów), 

wydane w formie pisemnego zlecenia lotu. Jeżeli w 

locie tym mają być przewożeni podróżni – użytkownik 

jest zobowiązany do wystawienia listy podróżnych, 

która w takim przypadku stanowi załącznik do zlecenia 

lotu albo planu lotu (stosownie do procedury 

wykonania planowanego lotu). 

 

4.2.3.2 Użytkownik pojedynczego statku powietrznego 

zwolniony jest z obowiązku wydawania zlecenia lotu, 

o którym mowa w pkt. 4.2.3.1. 

 

4.2.3.3 Wystawienie zlecenia lotu jest równoznaczne z: 

 

(1) upoważnieniem dowódcy statku powietrznego i 

załogi do wykonania lotu, a innych osób 

wyznaczonych do wykonywania funkcji 

służbowych podczas lotu – do wzięcia udziału w 

tym locie, przy stosowaniu się do obowiązujących 

dla tego lotu przepisów, 

(2) zezwoleniem dowódcy statku powietrznego na 

zabranie na pokład osób imiennie wykazanych w 

liście podróżnych, 

(3) podjęciem zobowiązania – stosownie do 

okoliczności – przez użytkownika lub dowódcę, 

że wymagania przepisów dotyczące pory dobry, 

minimalnych warunków meteorologicznych dla 

lotu (lotów), oraz niezbędnego zapasu paliwa są 

zachowane. 

 

4.2.3.4 Zlecenie lotu i lista podróżnych określonych w 

pkt. 4.2.3.1, powinny zawierać: 

 

(1) zlecenie lotu: 

 

(a) imię i nazwisko dowódcy statku powietrznego, 

(b) imiona, nazwiska i funkcje członków załogi 

oraz innych osób na pokładzie wyznaczonych 

do wykonywania ich funkcji służbowych w 

realizacji zadania lotu, 

(c) liczbę podróżnych, jeżeli mają brać udział w 

locie, 

(d) typ i znaki rejestracyjne statku powietrznego, 

(e) zadanie albo cel lotu, 

(f) określenie pory doby, przepisów wykonywania 

lotów (VFR, IFR), oraz minimalnych warunków 

meteorologicznych, w których lot może lub ma 

być rozpoczęty i kontynuowany, 

(g) planowaną trasę lotu i minimalne bezpieczne 

wysokości lotu na poszczególnych jej 

odcinkach, 

(h) nie mniej niż jedno lotnisko zapasowe, jeżeli 

znaczna część lotu ma przebiegać w warunkach 

meteorologicznych wymagających stosowania 

przepisów o lotach IFR, 

 

Uwaga :jeżeli lotnisko zamierzonego lądowania 

jest odosobnione i nie ma do dyspozycji 

odpowiedniego lotniska zapasowego, lotniskiem 

zapasowym jest lotnisko startu. 

 

(i) minima meteorologiczne i operacyjne mające 

zastosowanie w danym locie, 

(j) wymagany i rzeczywisty zapas paliwa, 

(k) datę, godzinę i miejsce planowanego startu i 

ewentualnie okres ważności zlecenia, 

(l) podpisy osoby zlecającej lot, dowódcy statku, 

który ma wykonać lot i osoby pełniącej bieżący 

nadzór operacyjny, 

(m) potwierdzenie zezwolenia organów służby 

ruchu lotniczego (jeżeli jest wymagane), 
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(2) lista podróżnych: 

(a) nazwę użytkownika statku powietrznego, 

(b) miejscowość i datę miejsca startu oraz trasę 

lotu, 

(c) typ statku powietrznego i jego znaki 

rejestracyjne, 

(d) nazwisko, imię i adres zamieszkania każdego 

podróżnego, 

(e) nazwisko i imię oraz podpis dowódcy statku 

powietrznego. 

 

4.2.3.4 W przypadku wykonywania w danym dniu, 

kolejno po sobie następujących lotów o podobnym 

charakterze (np. w procesie szkolenia lotniczego, 

zrzucania skoczków spadochronowych): 

(1) w rejonie lotniska albo poza tym rejonem, jeżeli 

lądowanie ma nastąpić na lotnisku startu, 

(2) przez jednego lub więcej dowódców statku 

powietrznego, 

(3) na jednym lub więcej statkach powietrznych, 

(4) pod nadzorem jednej osoby pełniącej bieżący 

nadzór operacyjny nad danymi lotami, 

użytkownik może wystawić jedno zlecenie lotów w 

formie planowej tabeli lotów, zawierającej 

odpowiednio do wszystkich dowódców, załóg i 

statków powietrznych dane określone w pkt. 4.2.3.1. 

4.2.3.5 W przypadku wykonywania lotów na podstawie 

planowej tabeli lotów muszą zostać spełniane 

następujące warunki: 

(1) układ graficzny tabeli planowej lotów musi 

wyraźnie obrazować planowany czasowy 

przebieg lotów, tak, aby zapewniona była 

możliwość bieżącej kontroli porządku przebiegu 

lotów, w każdej chwili ich trwania, 

(2) w czasie postoju każdy statek powietrzny musi 

pozostawać pod nadzorem aktualnego dowódcy 

albo jednego z dowódców wyznaczonych przez 

użytkownika, 

(3) przy żadnym ze statków powietrznych nie mogą 

być wykonywane czynności, które mogłyby 

naruszyć warunki uznane zgodnie z pkt. 4.2.2.1 za 

spełnione dla pierwszego lotu z danej serii lotów. 

Zezwolenie na zastępowanie zlecenia lotu planową 

tabelą lotów nie ma zastosowania, jeżeli w lotach ze 

względu na specyfikę zadań lotów określonych w pkt. 

4.2.3.1., jest wymagane podawanie w zleceniu lotu 

dodatkowych ustaleń lub informacji określonych w pkt. 

4.2.3.12. 

4.2.3.6 W sytuacjach, w których wystawianie zlecenia 

lotu zgodnie z pkt. 4.2.3.3 lub planowej tabeli lotów 

zgodnie z pkt. 4.1.3.4 jest niemożliwe, użytkownik jest 

zobowiązany w inny sposób udzielić dowódcy statku 

powietrznego zezwolenia na użytkowanie statku 

powietrznego; w takim przypadku forma zezwolenia i 

sposób jego przekazania muszą zapewniać zachowanie 

uprawnień, zezwoleń i zobowiązań określonych w pkt. 

4.2.3.2. 

4.2.3.7 Zlecenie lotu należy sporządzić w dwóch 

egzemplarzach i rejestrować w rejestrze prowadzonym 

przez użytkownika. Zezwolenia na loty udzielane w 

inny sposób (pkt. 4.2.3.6) należy rejestrować w 

przedmiotowym rejestrze, na ogólnie przyjętych 

zasadach. 

4.2.3.8 Dowódca statku powietrznego podczas 

realizacji lotów, których podstawą wykonania jest 

zlecenie lotu lub w inny sposób wyrażone 

upoważnienie użytkownika do operowania statkiem 

powietrznym oraz osoba pełniąca bieżący nadzór 

operacyjny nad lotami wykonywanymi na podstawie 

planowej tabeli lotów, zobowiązane są do bieżącej i 

wiarygodnej rejestracji lotów na listach lotów. 

 

4.2.3.9 Na liście lotów należy rejestrować: 

 

(1) nazwę lotniska lub lądowiska startu i datę lotu, 

(2) nazwisko i imię dowódcy statku powietrznego 

oraz imiona, nazwiska i funkcje pozostałych 

członków załogi a także innych osób na pokładzie 

wyznaczonych do wykonywania swoich funkcji 

służbowych w ramach realizacji zadania, 

(3) liczbę podróżnych (jeżeli przebywają na 

pokładzie podczas w lotu), 

(4) typ i znaki rejestracyjne statku powietrznego, 

(5) rodzaj i zdanie lotu, 

(6) czasy startu i lądowania, 

(7) czasy lotów, czasy pracy silnika (silników) na 

ziemi, 

(8) inne ważne informacje, jakie będą wymagane 

przez użytkownika w ramach sprawowania 

bieżącego nadzoru operacyjnego. 

 

4.2.3.10 Zlecenie lotu musi również zawierać 

niezbędne dodatkowe informacje, nakazy i zakazy 

użytkowania technicznego i operacyjnego, jakie mogą 

być potrzebne do bezpiecznego wykonywania lotu 

przez załogę pokładową oraz osobie pełniącej nadzór 

operacyjny nad lotem lub jego częścią, w której jest 

wykonywane określone zadanie. 

 

4.2.3.12 W przypadku lotu wykonywanego przez grupę 

statków powietrznych, zlecenie lotu dla każdego 

odcinka trasy, na którym lot ma się zakończyć 

lądowaniem, może być opracowane i wystawione 

łącznie dla całej grupy, jeżeli: 

 

(1) statki powietrzne grupy są tego samego typu, 

(2) warunki meteorologiczne nie będą gorsze od 

warunków dopuszczalnych dla załogi o 

najniższym poziomie wyszkolenia; oraz, 

(3) kopia zlecenia lotu znajdować się będzie na 

pokładzie każdego statku z grupy. 

 

4.2.3.13 Podczas lotów szkolnych obowiązek 

przygotowania podstawowych dokumentów 

operacyjnych właściwych dla danego lotu (lotów), 

spoczywa na osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za 

prowadzenie szkolenia w tym locie (lotach). 

 

4.2.3.14 Podczas lotów próbnych lub kontrolnych 

obowiązek przygotowania podstawowych dokumentów 

operacyjnych dla danego lotu spoczywa na osobie 

bezpośrednio odpowiedzialnej za organizację lotu i 

nadzór nad wykonaniem jego programu. 
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4.2.3.15 Użytkownik jest obowiązany do określenia w 

zasadach sprawowania nadzoru operacyjnego: 

 

(1) wyszczególnienia przypadków, w których ze 

względu na specyfikę użytkowania, w zleceniu 

lotu należy podać dodatkowe ustalenia lub 

informacje, 

(2) dających się przewidzieć przypadków 

użytkowania, w których wymagane wystawianie 

zlecenia lotu albo planowej tabeli lotów może być 

zastąpione innymi uznanymi sposobami 

przekazywania zezwoleń dowódcom statków 

powietrznych na wykonywanie lotów oraz 

uznanych sposobów postępowania dowódców w 

takich przypadkach i rodzajach użytkowania, 

(3) zasad rejestrowania zleceń i planów lotu oraz 

planowych tabel lotów, czasookresów i zasad 

przechowywania kopii oraz rejestrów. 

 

4.2.4 Warunki meteorologiczne 

 

4.2.4.1 Dowódca statku powietrznego, obowiązany jest 

osobiście zapoznać się z informacjami 

meteorologicznymi dotyczącymi zamierzonego lotu. 

Przygotowanie do lotu poza rejon miejsca startu oraz 

każdego lotu, który ma być wykonywany według 

przepisów IFR musi zawierać: 

 

(1) zapoznanie z komunikatami meteorologicznymi 

oraz prognozami, 

(2) zaplanowanie odpowiednich działań na wypadek 

niekorzystnych zmian warunków 

meteorologicznych. 

 

4.2.4.2 Lot, który ma być wykonany zgodnie z 

przepisami o lotach z widocznością (VFR), może być 

rozpoczęty, jeżeli aktualne komunikaty 

meteorologiczne lub zestawienie ostatnich 

komunikatów meteorologicznych z prognozami 

wskazują, że warunki meteorologiczne w rejonie, na 

trasie lotu lub w tej części trasy, która ma być 

realizowana w locie VFR są i pozostaną odpowiednie 

do wykonania lotu zgodnie z przepisami do lotów VFR 

chyba, że załoga i statek powietrzny są przygotowane 

do przejścia i wykonywania lotu według wskazań 

przyrządów 

 

4.2.4.3 Lot, który ma być wykonany zgodnie z 

przepisami o lotach według wskazań przyrządów (IFR) 

może być rozpoczęty, jeżeli posiadane informacje 

meteorologiczne wskazują, że warunki 

meteorologiczne na lotnisku zamierzonego lądowania i 

na co najmniej jednym lotnisku zapasowym będą 

podczas lotu równe lub wyższe od minimów 

operacyjnych ustalonych dla planowanych lotnisk oraz 

minimów dowódcy statku powietrznego. 

 

4.2.4.4 W przypadku, kiedy lotniskiem zapasowym jest 

lotnisku startu, każdy lot statku powietrznego 

planowany do wykonania zgodnie z przepisami o 

lotach IFR, może być rozpoczęty, jeżeli: 

 

(1) na lotnisku zamierzonego lądowania obowiązuje 

procedura podejścia do lądowania według 

wskazań przyrządów, 

(2) informacje meteorologiczne wskazują, że w 

okresie zawartym między dwiema godzinami 

przed po planowanym czasie przylotu istnieć będą 

następujące warunki meteorologiczne: 

 

(a) podstawa chmur nie mniejsza niż minimum 

wymagane dla procedury podejścia do 

lądowania według wskazań przyrządów; oraz, 

(b) widzialność co nie mniejsza niż to określa 

minimum widzialności dla obowiązującej 

procedury. 

 

4.2.4.5 Lot, który byłby wykonywany w stwierdzonych 

lub przewidywanych warunkach oblodzenia może być 

rozpoczęty, jeżeli statek powietrzny jest odpowiednio 

wyposażony do lotu w takich warunkach. 

 

 

4.2.5 Zapas paliwa i oleju 

 

4.2.5.1 Lot statku powietrznego może być rozpoczęty 

tylko wówczas, jeżeli po uwzględnieniu zarówno 

warunków meteorologicznych jak i opóźnień lotu, 

które są możliwe do przewidzenia, samolot zostanie 

zaopatrzony w odpowiednie ilości paliwa i oleju 

zapewniające bezpieczne wykonanie lotu oraz jeżeli 

ma to zastosowanie, przestrzegane są następujące 

postanowienia: 

 

(1)  jeżeli nie jest wymagane zapasowe lotnisko dla 

lotniska docelowego, ilość paliwa i oleju musi 

być wystarczająca do osiągnięcia lotniska 

docelowego a następnie kontynuowania lotu przez 

okres 45 minut; 

(2)  gdy wymagane jest lotnisko zapasowe dla 

lotniska docelowego, ilość paliwa musi być 

wystarczająca do: 

 

(a) osiągnięcia lotniska docelowego, przelotu od 

niego do najbardziej niekorzystnego (z punktu 

widzenia zużycia paliwa) lotniska 

zapasowego, jeżeli w zleceniu na lot było 

podane więcej niż jedno lotnisko zapasowe, a 

następnie kontynuowania lotu w przeciągu 45 

minut, albo 

(b) osiągnięcia wyznaczonego punktu na trasie 

lotu, a następnie osiągnięcia najbardziej 

niekorzystnego lotniska zapasowego (z punktu 

widzenia zużycia paliwa), jeżeli w zleceniu 

lotu podano więcej niż jedno lotnisko 

zapasowe, a następnie kontynuowania lotu w 

przeciągu 45 minut. 

4.2.5.2 W przypadku statku powietrznego mającego 

wykonać szereg następujących po sobie lotów (np.: 

szkolnych, agrochemicznych itp.), zasady wyznaczania 

ilości paliwa i oleju niezbędnych do spełnienia 

wymagań zawartych w pkt. 4.2.5.1. określa 

użytkownik z uwzględnieniem specyfiki planowanych 

zadań, rodzaju i ograniczeń użytkowych statku 

powietrznego, długości tras lotów, konfiguracji terenu, 
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istniejących oraz spodziewanych warunków 

meteorologicznych.  

 

4.2.5.3 Zezwala się podczas trwania lotu na 

skierowanie statku powietrznego na inne lotnisko niż 

docelowe pod warunkiem, że po wprowadzeniu zmiany 

spełnione będą wymagania określone w pkt. 4.2.5.1. 

 

4.2.5.4 Użytkownik jest obowiązany prowadzić 

ewidencję zużytego paliwa, celem wykazania 

uprawnionym organom państwowym, że 

postanowienia zawarte w pkt. 4.2.5. zostały spełnione 

przed rozpoczęciem każdego lotu. 

 

4.2.5.5 Ewidencja, o której mowa w pkt. 4.2.5.4 

powinna być przechowywana przez użytkownika, 

przez okres, co najmniej 12 miesięcy. 

 

4.2.6 Zapas innych płynów technicznych 

 

Jeżeli na pokładzie statku powietrznego, dla 

bezpiecznego wykonania lotu, wymagane są określone 

zapasy płynów technicznych niezbędne do pracy 

urządzeń lub instalacji pokładowych – lot może być 

rozpoczęty, jeżeli zapasy tych płynów są odpowiednie 

dla znanych lub dających się przewidzieć warunków 

oraz czasu lotu i przewidywanego czasu użytkowania 

tych urządzeń. 

 

 

4.2.7 Przewożenie i użycie tlenu 

 

4.2.7.1 Dowódca statku powietrznego zobowiązany 

jest zapewnić, aby tlen do oddychania był dostępny dla 

członków załogi i podróżnych w ilości wystarczającej 

do używania w okresie całego lotu na takich 

wysokościach, gdzie niedostatek tlenu mogłoby 

wywołać pogorszenie sprawności członków załogi lub 

szkodliwie oddziaływać na podróżnych. 

 

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące 

przewożenia i używania tlenu są podane w załączniku 

nr 3. 

 

4.2.7.2 Wszyscy członkowie załogi, podczas 

wykonywaniu obowiązków istotnych dla bezpiecznego 

użytkowania statku powietrznego w locie zobowiązani 

są używać tlen do oddychania ciągle, jeżeli podczas 

lotu przeważają okoliczności, w których użycie tlenu 

jest wymagane zgodnie z postanowieniami pkt. 4.2.7.1. 

 

4.2.8 Odprawa przed lotem 

 

4.2.8.1 Dowódca statku powietrznego lub wyznaczony 

przez niego członek załogi lotniczej albo członek 

pomocniczego personelu pokładowego, jest 

obowiązany poinstruować podróżnych, którzy mają 

wziąć udział w danym locie, o miejscach położenia i 

sposobie użycia: 

 

(1) pasów bezpieczeństwa, 

(2) wyjść zapasowych (awaryjnych), 

(3) kamizelek ratunkowych, jeżeli są wymagane na 

pokładzie statku, 

(4) wyposażenia tlenowego, jeżeli takie wyposażenie 

jest wymagane, 

(5) spadochronów, jeżeli są wymagane na pokładzie 

statku, oraz poinstruować o zasadach, 

okolicznościach i sposobie wykonywania 

przymusowych skoków spadochronowych, 

(6) innego wyposażenia ratunkowego przewidzianego 

do indywidualnego użytku. 

 

4.2.8.2 Dowódca statku powietrznego lub wyznaczony 

przez niego członek załogi lotniczej albo członek 

pomocniczego personelu pokładowego, ma obowiązek 

poinstruować podróżnych, którzy mają wziąć udział w 

danym locie o miejscach umieszczenia i ogólnych 

zasadach użycia podstawowego wyposażenia 

ratunkowego znajdującego się na pokładzie statku i 

przeznaczonego do zbiorowego użytku (jeżeli takie 

wyposażenie jest wymagane). 

 

4.3 Lot 

 

4.3.1 Rozpoczęcie i kontynuowanie lotu 

 

4.3.1.1 Kołowanie statkiem powietrznym po 

wyznaczonych do tego celu płaszczyznach ruchu 

naziemnego lotniska może być rozpoczęte tylko w 

przypadku, jeżeli kierujący samolotem pilot albo inny 

członek personelu lotniczego, którego licencja 

upoważnia do wykonywania tej czynności: 

 

(1) jest upoważniony przez użytkownika, 

(2) jest w pełni przygotowany do kołowaniem statku 

powietrznego, 

(3) jest uprawniony do posługiwania się radiostacją, 

jeżeli podczas kołowania wymagane jest 

utrzymanie łączności radiowej ze służbami 

lotniskowymi, 

(4) zapoznał się z planem lotniska, danymi o drogach 

naziemnego ruchu samolotów, znakach, 

oznaczeniach, światłach ostrzegawczych, 

sygnałach a także z instrukcjami służb ruchu 

lotniczego, frazeologią oraz procedurami i jest w 

stanie zapewnić przestrzeganie wymagań norm 

eksploatacyjnych dotyczących bezpiecznego 

ruchu samolotów na lotnisku. 

4.3.1.2 Lot statkiem powietrznym, jeżeli wymagania 

określone pkt. 4.2.1 są spełnione, może być rozpoczęty 

i kontynuowany w kierunku lotniska lub lądowiska 

zamierzonego lądowania w przypadku, jeżeli ostatnie 

odebrane informacje dotyczące lotniska lub lądowiska 

potwierdzają, że lądowanie na tym lotnisku i co 

najmniej na jednym z lotnisk zapasowych (jeżeli jest 

wymagane), będzie mogło być wykonane w 

przewidywanym czasie z zachowaniem ustalonych 

minimów. 

4.3.1.3 Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych 

sytuacją niebezpieczną, na żadnym lotnisku lub 

lądowisku nie powinno być wykonywane podejście do 

lądowania poza punkt, za którym nie byłyby 

zachowane minima operacyjne ustalone dla danego 

lotniska lub lądowiska dowódcy statku powietrznego. 
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4.3.1.4 Dowódca statku powietrznego wykonujący lot 

zgodnie z przepisami lotów według wskazań 

przyrządów (IFR) jest obowiązany do przestrzegania 

procedur podejścia do lądowania według wskazań 

przyrządów, ustanowionych przez władze lotnicze 

państwa, na terenie którego znajduje się lotnisko. 

 

4.3.1.5 Lot zespołu holowniczego w składzie samolot 

lub śmigłowiec holujący, szybowiec lub szybowce, nie 

może być kontynuowany, jeżeli: 

 

(1) dowódca samolotu lub śmigłowca albo pilot 

szybowca nie są w stanie opanować 

niebezpiecznej sytuacji zaistniałej na pokładzie, 

(2) dalszy lot miałby się odbywać całkowicie lub 

częściowo w warunkach meteorologicznych 

gorszych niż dopuszczalne dla lotu takiego 

zespołu. 

 

4.3.1.6 Lot szybowcem nie może być kontynuowany w 

celu wykonania zamierzonego zadania, jeżeli: 

 

(1) wykonywany jest lot termiczny i szybowiec 

osiągnął minimalną wysokość określoną w 

instrukcji wykonywania lotów, 

(2) wykonywany jest lot falowy i następuje 

pogorszenie warunków meteorologicznych 

uniemożliwiające wykonywanie lotu z 

widocznością ziemi (VFR). 

 

Uwaga: w przypadku określonym w pkt. 4.3.1.6 ppkt. 

(2) lot może być kontynuowany jeżeli szybowiec jest 

przystosowany do lotu wg wskazań przyrządów (IFR) i 

właściwy organ służby ruchu lotniczego wyraził zgodę 

na wykonywanie lotu wg przepisów lotów wg 

przyrządów. 

 

4.3.1.7 Lot grupy statków powietrznych nie może być 

kontynuowany w kierunku lotniska lub lądowiska 

zamierzonego lądowania, jeżeli: 

 

(1) lot miałby się odbywać w warunkach 

meteorologicznych gorszych od minimów 

ustalonych dla pilota z grupy posiadającego 

najniższe kwalifikacje i uprawnienia, 

(2) lot miałby się odbywać w warunkach 

meteorologicznych stanowiących naruszenie 

postanowień instrukcji wykonywania lotów lub 

instrukcji użytkowania w locie (A/HFM) 

któregokolwiek statku powietrznego grupy. 

 

4.3.1.8 Lot silnikowym statkiem powietrznym – w 

przypadku gdy załoga utraciła orientację geograficzną i 

pomimo usiłowań w racjonalnie uzasadnionym 

przedziale czasu nie udaje się jej wznowić – nie może 

być kontynuowany dalej niż do najbliższego 

napotkanego lotniska lub lądowiska albo terenu 

nadającego się do lądowania, nie dopuszczając do 

całkowitego wyczerpania paliwa statku powietrznego.  

 

4.3.1.9 Jeżeli utrata orientacji, o której mowa w pkt 

4.3.1.8 nastąpiła w locie grupy statków powietrznych, 

lot grupy może być kontynuowany według toru lotu 

statku powietrznego, którego dowódca ma uzasadnioną 

pewność, że zachował orientację geograficzną. 

 

4.3.1.10 Załoga i osoby znajdujące się na pokładzie 

statku powietrznym w locie, podczas którego 

wymagane jest posiadanie spadochronów zgodnie z 

pkt. 6.3.8.2., w przypadku, gdy dalszy lot lub 

lądowanie statku powietrznego zagraża ich życiu, 

powinny opuścić pokład wykonując skok przymusowy 

(ratowniczy).  

 

4.3.1.11 W przypadku, o którym mowa w pkt 4.3.1.10 

przed opuszczeniem statku powietrznego, jeżeli 

pozwala na to czas i stan statku (m.in. jego sterowność) 

jego dowódca jest obowiązany: 

 

(1) skierować statek powietrzny w rejon 

niezabudowany i niepodatny na powstanie pożaru 

oraz zgłosić drogą radiową organowi ruchu 

lotniczego o podjętej decyzji opuszczenia statku 

powietrznego, 

(2) ustalić na minimalnej prędkości tor lotu dogodny 

do opuszczenia statku powietrznego, 

(3) zamknąć dopływ paliwa do silnika (silników), 

(4) wyłączyć pokładowe źródła energii elektrycznej i 

zapłon, 

(5) opuścić statek powietrzny. 

 

Skok przymusowy z zachowującego sterowność statku 

powietrznego wykonuje się po komendach dowódcy: 

„przygotować się do skoku” i „skok”. 

 

4.3.1.12 Dowódca statku powietrznego, o którym 

mowa w pkt 4.3.1.10 wykonuje skok po opuszczeniu 

statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące 

się na pokładzie. 

  

4.3.1.13 Jeżeli statek powietrzny, o którym mowa w 

pkt 4.3.1.10 utracił sterowność, jego pokład opuszcza 

się na komendę dowódcy: „skok”; dowódca statku 

opuszcza pokład równocześnie z pozostałymi osobami.  

4.3.1.14 Kolejność opuszczenia statku powietrznego 

określona w pkt. 4.3.1.12 nie obowiązuje, jeżeli ze 

względu na cechy techniczne statku, jego instrukcja 

użytkowania w locie ustanawia inną kolejność. 

 

4.3.2 Załoga statku powietrznego  

na stanowiskach pracy 

 

4.3.2.1 Członek załogi lotniczej, który jest obowiązany 

do pełnienia swoich obowiązków w kabinie załogi w 

czasie startu i lądowania, musi się znajdować na swoim 

stanowisku pracy. 

4.3.2.2 Podczas lotu członek załogi lotniczej, który jest 

obowiązany do wypełniania swoich obowiązków w 

kabinie załogi, musi się znajdować na swoim 

stanowisku pracy z wyjątkiem przypadków, kiedy jego 

nieobecność jest uzasadniona koniecznością działania 

związanego z użytkowaniem statku powietrznego lub 

gdy jest spowodowana potrzebami fizjologicznymi. 

Opuszczenie stanowiska pracy może nastąpić 

wyłącznie na polecenie lub za zgodą dowódcy statku 

powietrznego. 
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4.3.2.3 Członek załogi lotniczej pozostający na swoim 

stanowisku pracy musi być przypięty swoimi pasami 

bezpieczeństwa. 

 

4.3.2.4 Wszyscy członkowie załogi lotniczej muszą 

używać tlen do oddychania bez przerwy przez okres, w 

ciągu którego powstały okoliczności określone w pkt. 

4.2.7. 

 

4.3.3 Obowiązki dowódcy statku powietrznego 

 

4.3.3.1 Dowódca statku powietrznego niezależnie od 

tego czy osobiście pilotuje statek powietrzny czy nie, 

podejmuje ostateczne decyzje w sprawie dysponowania 

statkiem podczas wykonywania zadań i jest 

odpowiedzialny za sterowanie, użytkowanie i 

bezpieczeństwo statku oraz bezpieczeństwo wszystkich 

osób i ładunku znajdujących się na pokładzie w czasie 

lotu. 

Dowódca statku powietrznego ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo nawigacji i 

zapobieganie wlotu statku powietrznego w strefy 

zakazane, strefy ograniczone i strefy niebezpieczne. 

W przypadku, gdy dowódca statku powietrznego jest: 

(1) dowódcą grupy statków – obowiązują go również 

postanowienia określone w pkt. 4.3.3.2, 

(2) podporządkowany dowódcy grupy statków 

powietrznych – obowiązują go również 

postanowienia określone w pkt. 4.3.3.3. 

 

4.3.3.2 Dowódca grupy statków powietrznych 

niezależnie od obowiązków określonych w pkt. 4.3.3.1, 

jest odpowiedzialny za bezpieczny i sprawny lot grupy 

w sposób zgodny z prawem lotniczym, przepisami 

lotniczymi, zasadami i procedurami ruchu lotniczego 

obowiązującymi w danej przestrzeni powietrznej oraz z 

ogólnie przyjętymi zasadami sztuki zawodowej. 

Dowódca grupy, uwzględniając sytuację 

meteorologiczną, ruchową oraz możliwości załogi o 

najniższym poziomie wyszkolenia i doświadczenia 

lotniczego lub posiadającej najmniejszy zapas paliwa, 

podejmuje decyzje rozpoczęcia, kontynuowania, 

przerwania, odłożenia albo zaniechania lotu grupy lub 

dowolnego statku powietrznego grupy. 

 

4.3.3.3 Dowódca statku powietrznego wykonującego 

lot w grupie: 

(1) jest podporządkowany decyzjom dowódcy grupy 

w zakresie wyboru trasy, wysokości lotu i 

sposobu jego wykonywania oraz nawigowania, 

jak również rozpoczęcia, przerwania oraz 

zakończenia lotu, 

(2) jest bezpośrednim przełożonym członków załogi i 

innych osób na pokładzie, 

(3) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

powierzonego mu statku powietrznego, jego 

załogi i innych osób oraz mienia, jak również za 

wykonywanie kołowania i lotu w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu ruchu lotniczego 

oraz ludziom i mienia na ziemi, 

(4) ma obowiązek odmowy wykonania lotu w sposób 

sprzeczny z przepisami bezpieczeństwa lub w 

warunkach meteorologicznych nieodpowiednich 

dla statku powietrznego albo posiadanych 

kwalifikacji, 

(5) ma obowiązek przerwać lot i wylądować na 

najbliższym dogodnym lotnisku, jeżeli pomimo 

napotkania nieodpowiednich warunków 

meteorologicznych dla statku powietrznego lub 

posiadanych kwalifikacji, dowódca grupy 

kontynuuje lot po zgłoszeniu zastrzeżeń drogą 

radiową. 

 

4.3.3.4 Podczas lotu międzynarodowego lub 

zagranicznego, wobec władz lotniczych państw, w 

obszarach informacji powietrznej których lot jest 

wykonywany, dowódca statku powietrznego jest 

odpowiedzialny za: 

(1) posiadanie ważnej licencji z wpisami właściwych 

uprawnień przez każdego członka załogi 

lotniczej, 

(2) zachowanie przez członków załogi lotniczej 

niezbędnego poziomu kwalifikacji zawodowych. 

 

4.3.3.5 Dowódca statku powietrznego jest 

odpowiedzialny za przestrzeganie metod kontroli 

czynności przez załogę lotniczą w locie zgodnie z pkt. 

4.1.6. oraz za nadzór nad wykonywaniem, zgodnie z 

przepisami, czynności lotniczych przez członków 

załogi lotniczej. 

 

4.3.3.6 Dowódca statku powietrznego jest 

odpowiedzialny za niezwłoczne zawiadomienie 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych o 

każdym zdarzeniu powstałym w związku z 

wykonywanym lotem, w wyniku którego: 

(1) nastąpiło uszkodzenie statku powietrznego 

mające wpływ na dalszy bezpieczny przebieg 

lotu, 

(2) nastąpiło poważne obrażenie ciała lub śmierć 

człowieka, 

(3) nastąpiło uszkodzenie albo utrata przewożonego 

ładunku lub mienia. 

 

4.3.3.7 Dowódca statku powietrznego lub grupy 

statków jest obowiązany do zaniechania 

kontynuowania lotu grupy statków albo danego statku 

z grupy dalej niż do najbliższego odpowiedniego 

lotniska, jeżeli przydatność do wykonywania 

obowiązków lotniczych któregokolwiek z członków 

załóg lotniczych wchodzących w skład grupy, którą 

dowodzi, została obniżona w związku z ograniczeniem 

sprawności psychofizycznej wskutek zmęczenia, 

choroby lub głodu tlenowego. 

4.3.3.8 Dowódca statku powietrznego jest obowiązany 

do niezwłocznego zgłaszania każdej niesprawności 

naziemnych (nawodnych) pomocy nawigacyjnych, 

stwierdzonej przez niego podczas użytkowania statku 

powietrznego. 

4.3.3.9 Dowódca statku powietrznego obowiązany jest 

podać niezwłocznie do organu służby ruchu lotniczego, 

z którym utrzymuje łączność w czasie lotu – w razie 

braku łączności niezwłocznie po wylądowaniu – 

informacje o napotkanych w czasie lotu, groźnych dla 

lotnictwa zjawiskach pogody i ich natężeniu. 
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4.3.3.10 Dowódca statku powietrznego obowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić organ służby ruchu 

lotniczego, z którym utrzymuje łączność – a w razie 

braku łączności niezwłocznie po wylądowaniu o 

zauważonych: 

 

(1) niebezpiecznych warunkach lotu innych niż 

meteorologiczne napotkanych na trasie lotu, 

(2) wypadku lotniczym, 

(3) wydarzeniu mogącym spowodować zagrożenie 

dla życia ludzkiego lub mienia. 

 

Meldunek powinien zawierać szczegółowe dane, które 

mogą dotyczyć bezpieczeństwa życia ludzkiego i 

mienia, bezpieczeństwa innych statków powietrznych 

oraz czasu i miejsca wydarzenia. 

 

4.3.3.11 W przypadku otrzymania podczas lotu poleceń 

eksploatacyjnych zawierających zmiany części 

zlecenia lotu, które dotyczą ruchu lotniczego a nie 

zostały uzgodnione z właściwym organem służby 

ruchu lotniczego przed przekazaniem, dowódca statku 

powietrznego jest obowiązany do uzyskania 

właściwego zezwolenia od służby ruchu lotniczego 

przed wykonaniem zmian w zatwierdzonym przed 

lotem zleceniu na lot. 

 

4.3.3.12 Dowódca zespołu holowniczego lub lotu 

grupy statków powietrznych zobowiązany jest do 

przestrzegania postanowień określonych w pkt. 4.3.3.8, 

4.3.3.9, 4.3.3.10 i 4.3.3.11. 

 

4.3.3.13 Dowódca statku powietrznego jest 

odpowiedzialny za przekazywanie użytkownikowi 

niezwłocznie po zakończeniu lotu, wpisem do 

dokumentacji użytkowania statku powietrznego 

informacji określonych w pkt. 10.6. 

 

4.3.3.14 Dowódca statku powietrznego jest 

odpowiedzialny za bieżące prowadzenie i należyty stan 

dziennika podróży statku powietrznego (jeżeli jest 

wymagany). 

 

4.3.4 Uzupełnianie paliwa z podróżnymi  

na pokładzie 
 

4.3.4.1 Zabrania się uzupełniania paliwa podczas 

wsiadania, pobytu na pokładzie oraz wysiadania 

podróżnych, jeżeli nie zastosowano niezbędnych 

środków bezpieczeństwa oraz dowódca statku 

powietrznego i pozostały personel nie są przygotowani 

do przeprowadzenia ewakuacji z wykorzystaniem 

posiadanych środków. 

 

4.3.4.2 W przypadku uzupełniania paliwa podczas 

wsiadania, pobytu na pokładzie oraz wysiadania 

podróżnych musi być zapewniona dwustronna 

komunikacja pomiędzy dowódcą statku powietrznego, 

personelem pokładowym oraz personelem 

uzupełniającym paliwo. 

 

Uwaga: dodatkowe środki ostrożności powinny zostać 

podjęte podczas uzupełniania paliw innych niż 

kerazyna (nafta lotnicza) albo mieszanek kerazyny z 

innymi paliwami stosowanymi do turbinowych silników 

lotniczych. 



Dziennik Ustaw Nr 262              Poz. 2609 

 

Eksploatacja statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego  PL - 6 

- 25 - 

ROZDZIAŁ 5.  OGRANICZENIA  

 UŻYTKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH 

 

5.1 Ograniczenia użytkowania  

statków powietrznych o masie maksymalnej do 

5.700 kg 

 

5.1.1 Użytkownik jest obowiązany zapewnić, aby 

każdy jego statek powietrzny był użytkowany zgodnie 

z postanowieniami świadectwa zdatności do lotu w 

zakresie ograniczeń podanych w instrukcji 

użytkowania w locie. 

 

5.1.2 Statki powietrzne dopuszczone do lotów w 

ograniczonym zakresie zgodnie z odrębnymi 

przepisami, powinny być użytkowane zgodnie z 

ważnym świadectwem oględzin lub świadectwem 

zdatności do lotu albo tymczasową instrukcją 

użytkowania w locie, w zakresie ograniczeń 

wyszczególnionych w tych dokumentach. 

 

5.1.3 Statek powietrzny powinien być użytkowany 

zgodnie z szczegółowymi wymaganiami i normami 

dotyczącymi osiągów, które zostały zatwierdzone do 

stosowania przez Prezesa Urzędu lub władzę lotniczą 

państwa rejestracji. 

 

5.1.4 Jeżeli od statku powietrznego z napędem 

wymagane jest spełnianie przepisów dotyczących 

hałasu lotniczego, to masa statku podczas startu oraz w 

obliczonym czasie lądowania na lotnisku docelowym 

i/lub dowolnym lotnisku zapasowym nie może 

przekraczać maksymalnej masy, przy której była 

demonstrowana zgodność tego typu statku 

powietrznego z normami przyjętymi dla certyfikacji w 

zakresie hałasu lotniczego chyba, że władze lotnicze 

państwa, na którego terytorium znajdują się te 

lotniska/lądowiska udzielą zezwolenia na odstępstwo 

od tego przepisu. 

 

5.1.5 W przypadku stwierdzenia lub przewidywania 

zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania wynikającego 

ze stanu technicznego statek powietrzny, którego 

instrukcje obsługi technicznej lub użytkowania w locie 

nie podają stosownej metody zapobiegania i 

przeciwdziałania, użytkownik jest obowiązany do 

niezwłocznego podjęcia działań w celu zapewnienia 

wymaganego poziomu bezpieczeństwa. 

 

5.1.6 Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić Prezesa Urzędu lub władzę lotniczą 

państwa rejestracji o każdym przypadku określonym w 

pkt 5.1.5 jeżeli powstanie uzasadnione domniemanie, 

że zagrożenie może dotyczyć więcej niż jednego statku 

powietrznego (np. serii produkcyjnej danego typu), 

dalsza eksploatacja tych statków powietrznych może 

być kontynuowana wyłącznie w uzgodnieniu z 

Prezesem Urzędu oraz władzą lotniczą państwa 

rejestracji. 

 

5.1.7 Na pokładzie statku powietrznego powinny 

znajdować się w miejscu widocznym dla załogi 

informacje dotyczące ograniczeń użytkowania, jakie 

zostały zatwierdzone przez władzę lotniczą państwa 

rejestracji.  

 

5.1.8 Na każdym statku powietrznym, który po raz 

pierwszy uzyskał świadectwo zdatności do lotu po dniu 

31 grudnia 1988r., treść informacji musi być podana w 

języku polskim. 

 

 

5.2 Ograniczenia użytkowania  

statków powietrznych wielosilnikowych o 

maksymalnej masie dopuszczalnej do startu 

 powyżej 5.700 kg 

 

5.2.1 Ograniczenia dotyczące użytkowania 

wielosilnikowych statków powietrznych o 

maksymalnej masie dopuszczalnej do startu powyżej 

5.700 kg, nie posiadających miejsc dla podróżnych, 

użytkowanych do wykonywania usług lotniczych 

określają przepisy zawarte w pkt. 5.1. 

 

52.2 Ograniczenia dotyczące użytkowania 

wielosilnikowych statków powietrznych o 

maksymalnej masie dopuszczalnej do startu powyżej 

5.700 kg, posiadających więcej niż 12 miejsc dla 

podróżnych, użytkowanych do przewozu pasażerskiego 

określają odrębne przepisy. 
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ROZDZIAŁ 6. PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE 

STATKU POWIETRZNEGO 

 

6.1 Postanowienia ogólne 

 

6.1.1 Na pokładzie statku powietrznego, niezależnie od 

wykazu minimalnego wyposażenia (MEL) 

wymaganego do wydania świadectwa zdatności do 

lotu, muszą być zabudowane lub przewożone 

przyrządy, wyposażenie oraz dokumenty lotnicze 

wymienione w dalszych przepisach tego rozdziału, 

odpowiednio do rodzaju i typu statku powietrznego 

oraz warunków, w jakich będzie wykonywany lot. 

 

6.1.2 Przyrządy oraz wyposażenie, których mowa w 

pkt. 6.1.1 muszą być zatwierdzone przez władze 

lotnicze państwa rejestracji. 

 

6.1.2 Użytkownik statku powietrznego jest obowiązany 

zapewnić aby w instrukcji użytkowania w locie 

zawarte były informacje umożliwiające dowódcy 

statku powietrznego podjęcie decyzji o możliwości 

kontynuowania lotu po zaistnieniu uszkodzenia 

przyrządu, wyposażenia lub instalacji pokładowej. 

 

6.2 Podstawowe wyposażenie statku powietrznego 

 

6.2.1 Przyrządy pokładowe 

 

6.2.1.1 Statek powietrzny musi być wyposażony w 

przyrządy, które umożliwiają załodze lotniczej 

zachowanie założonego toru lotu, wykonywanie 

wymaganych manewrów proceduralnych oraz 

przestrzeganie ograniczeń użytkowych w 

przewidywanych warunkach eksploatacji. 

 

6.2.1.2 Samolot użytkowany zgodnie z przepisami 

lotów z widocznością (VFR) musi być wyposażony w: 

 

(1) busolę magnetyczną;  

(2) czasomierz wskazujący czas w godzinach, 

minutach i sekundach; 

(3) wysokościomierz ciśnieniowy; 

(4) prędkościomierz, którego instalacja powinna być 

zaopatrzona w urządzenie odwadniające; 

(5) inne dodatkowe przyrządy i wyposażenie 

określone przez organ nadzory lotniczego 

państwa rejestracji. 

 

Uwaga:  
 

1) inne statki powietrzne użytkowane zgodnie z 

przepisami lotów z widocznością VFR muszą być 

wyposażone zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 

6.1.1. 

 

2) statek powietrzny użytkowany w lotach wg VFR 

wykonywanych w ruchu lotniczym kontrolowanym musi 

być wyposażony zgodnie z wymaganiami określonymi 

w pkt. 6.2.1.4. 

 

6.2.1.3 Statek powietrzny użytkowany zgodnie z 

przepisami lotów wg przyrządów (IFR) musi być 

wyposażony w: 

 

(1) busolę magnetyczną;  

(2) dokładny czasomierz wskazujący czas w 

godzinach, minutach i sekundach; 

(3) czuły wysokościomierz ciśnieniowy; 

(4) prędkościomierz, którego instalacja powinna być 

zaopatrzona w urządzenie (urządzenia) 

zabezpieczające przed wadliwym działaniem z 

powodu zawilgocenia lub oblodzenia; 

(5) zakrętomierz; 

(6) żyroskopowy wskaźnik położenia (sztuczny 

horyzont); 

(7) żyroskopowy wskaźnik kursu; 

(8) sygnalizację wskazującą poprawność zasilania i 

działania przyrządów żyroskopowych; 

(9) termometr wskazujący w pomieszczeniu załogi 

temperaturę powietrza zewnętrznego; 

(10) wariometr; oraz 

(11) inne dodatkowe przyrządy lub wyposażenie 

określone przez organ nadzory lotniczego 

państwa rejestracji. 

 

Uwaga: wymagania określone w pkt. (5), (6) i (7) 

mogą być spełnione przez zespolone  przyrządy 

pilotażowo-nawigacyjne lub zintegrowany system 

kierowania lotem w przypadku, kiedy utrzymane jest 

zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia poprzez 

wskazania trzech niezależnych przyrządów. 

 

6.2.1.3 Statek powietrzny o masie maksymalnej 

dopuszczalnej do startu większej niż 5.700 kg lub o 

mniejszej masie lecz posiadający więcej niż 12 miejsc 

dla podróżnych, musi być dodatkowo wyposażony w: 

 

(1) odległościową busolę żyromagnetyczną; 

(2) drugi dokładny wysokościomierz barometryczny; 

(3) sygnalizację informującą załogę o prawidłowym 

zasilaniu i prawidłowym działaniu przyrządów 

żyroskopowych; 

(4) źródło awaryjnego zasilania przyrządów 

elektrycznych informujących o przestrzennym 

położeniu statku powietrznego; konstrukcja i 

sposób zainstalowania tego źródła muszą 

zapewniać: 

 

(a) pełną niezależność od zasadniczej pokładowej 

instalacji elektroenergetycznej; 

(b) automatyczne włączenie się zasilania w 

przypadku niesprawności zasadniczej instalacji 

elektrycznej; 

(c) oświetlenie i działanie przez co najmniej 30 

minut przyrządu wskazującego położenie 

przestrzenne (sztucznego horyzontu); 

(d) sygnalizację informującą załogę, że przyrząd 

wskazujący położenie przestrzenne jest zasilany 

ze źródła awaryjnego. 

 

6.2.1.4 Przyrządy wyszczególnione w pkt. 6.2 muszą 

być umieszczone w sposób zapewniający dobrą 
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widoczność wskazań oraz łatwą ich obsługę ze 

stanowiska pilota. 

 

6.2.2 Wyposażenie do lądowań w warunkach IMC 

 

6.2.2.1. Podczas wykonywania lotów, w których jest 

zamierzone wykonanie lądowania w warunkach IMC 

statek powietrzny musi posiadać wyposażenie 

radionawigacyjne, umożliwiające odbiór sygnałów 

radiowych używanych na lotnisku zamierzonego 

lądowania i na każdym branym pod uwagę lotnisku 

zapasowym i służących do kierowania samolotem 

podczas podejścia do lądowania, do punktu, z którego 

może być wykonane lądowanie z widocznością ziemi, 

lub z którego zostanie rozpoczęta procedura po 

nieudanym podejściu do lądowania. 

 

6.2.2.2. Statek powietrzny o maksymalnej 

dopuszczalnej masie do startu większej niż 5.700 kg i 

posiadający więcej niż 12 miejsc do przewozu 

podróżnych, powinien posiadać wyposażenie radiowo-

nawigacyjne umożliwiające lądowanie w warunkach 

IMC, które w przypadku uszkodzenia jednego z 

elementów składowych tego wyposażenia w dowolnej 

fazie podejścia do lądowania, zapewni możliwość 

kontynuowania podejścia. 

 

6.2.3 Wyposażenie do lotów nocnych 

 

Statek powietrzny użytkowany w nocy oprócz 

wyposażenia wymaganego dla lotów w dzień musi 

posiadać dodatkowo następujące wyposażenie: 

 

(1) światła ostrzegawcze, jakie muszą być na statkach 

powietrznych, określone w załączniku nr 1;  

(2) reflektory lądowania: 

 

(a) dwa na statkach powietrznych o maksymalnej 

dopuszczalnej masie do startu większej niż 

5.700 kg i mających więcej niż 12 miejsc dla 

przewozu podróżnych, 

(b) jeden, z dwoma oddzielnie zasilanymi 

włóknami żarzenia albo dwa, z których każdy 

może mieć po jednym włóknie żarzenia na 

samolotach i śmigłowcach o masie 

maksymalnej dopuszczalnej do startu do 5.700 

kg i więcej niż 12 miejsc do przewozu 

podróżnych, 

(c) jeden z jednym włóknem żarzenia dla 

pozostałych samolotów i śmigłowców, 

(d) dwa, w załogowych balonach wolnych, w tym 

jeden z włóknem żarzenia pobierającym moc co 

najmniej 40 W, zasilane ze źródła prądu 

zapewniającego czas świecenia przez co 

najmniej 30 minut, 

(3) oświetlenie wszystkich przyrządów i 

wyposażenia, które są istotne dla bezpiecznego 

użytkowania statku powietrznego, 

(4) światła we wszystkich pomieszczeniach 

przeznaczonych dla ludzi, 

(5) urządzenia radiowe określone w pkt. 7.1.1, 

(6) latarki elektryczne dla każdego stanowiska załogi. 

 

Uwaga: wymagania określone w pkt. (2) i (4) nie 

dotyczą szybowców. 

 

 

6.2.4 Wskaźnik liczby Macha 

 

Samolot, którego ograniczenia użytkowania określone 

są wartościami liczby Macha musi być wyposażony w 

przyrząd wskazujący te wartości podczas lotu. 

 

6.2.5 Inne wyposażenie 

 

Samoloty i śmigłowce ponadto muszą być wyposażone 

w: 

 

(1)  apteczkę do udzielania pierwszej pomocy, 

umieszczoną na statku w dostępnym miejscu dla 

załogi, z oznaczeniem jej miejsca usytuowania 

symbolem czerwonego krzyża i zawierającą 

środki medyczne do udzielenia pierwszej pomocy 

w ilości odpowiedniej do liczby załogi i miejsc 

dla podróżnych; 

(2)  gaśnice przenośne, w tym co najmniej: 

 

(a) jedną gaśnicę przenośną umieszczoną w kabinie 

załogi; 

(b) jedną gaśnicę przenośną umieszczoną w 

każdym wielomiejscowym pomieszczeniu dla 

podróżnych, oddzielonym od kabiny załogi i 

bezpośrednio niedostępnym dla załogi; 

(c) uruchamiane z kabiny załogi gaśnice silnikowe, 

co najmniej po jednej na każdy zespół 

napędowy. 

 

Uwaga: 

 

1) gaśnice, o których mowa w pkt. (a) i (b) nie mogą 

wywoływać niebezpiecznego skażenia w 

pomieszczeniach załogi i podróżnych, mogącego 

zagrażać ich zdrowiu lub życiu. 

 

2) od dnia 1 stycznia 1989r. wymaganie to spełniać 

muszą również samoloty z jednym zespołem 

napędowym, które po raz pierwszy otrzymały 

świadectwo zdatności do lotu po 31 grudnia 1988r. 

 

(3) siedzisko lub koję dla każdej przewożonej osoby, 

powyżej 4 roku życia, wyposażone w: 

 

(a) pasy bezpieczeństwa przy każdym siedzisku, 

lub 

(b) pasy podtrzymujące przy każdym miejscu do 

leżenia; 

 

(4)  uprząż bezpieczeństwa przy każdym siedzisku 

członka załogi, składającą się z: 

 

(a) biodrowych pasów bezpieczeństwa; 

(b) barkowych pasów bezpieczeństwa na każdym 

samolocie, który po raz pierwszy otrzymał 

świadectwo zdatności do lotu po dniu 31 

grudnia 1988r. Pasy te nie powinny utrudniać 

czynności związanych z pilotowaniem statku 
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powietrznego i muszą zawierać urządzenie 

samoczynnie ograniczające ruch ciała pilota 

przy gwałtownym hamowaniu;  

(c) udowe (kroczowe) pasy bezpieczeństwa na 

każdym samolocie przeznaczonym do 

wykonywania pełną akrobację, który po raz 

pierwszy otrzymał świadectwo zdatności do lotu 

po dniu 31 grudnia 1988r.; 

 

(5) wyjścia awaryjne i urządzenia ratownicze 

umożliwiające, po awaryjnym lądowaniu, wyjście 

podróżnych z statku powietrznego o masie 

maksymalnej, dopuszczalnej do startu powyżej 

5.700 kg i mającego więcej niż 12 miejsc dla 

podróżnych, takie jak: drabinki, rękawy lub rynny 

ewakuacyjne, itp.;  

 

(6) wyjścia awaryjne mogą być zastąpione przez 

uznany układ awaryjnego zrzutu normalnych 

drzwi kabiny lub górnej osłony kabiny załogi w 

samolotach o masie maksymalnej dopuszczalnej 

do startu do 5.700 kg, które otrzymały po raz 

pierwszy świadectwo zdatności do lotu po dniu 

31 grudnia 1988r. z nie więcej niż 12-ma 

miejscami na pokładzie oraz jednomiejscowych 

jeżeli służą do naziemnych/nawodnych prac z 

powietrza; 

 

(7) urządzenie/urządzenia zapewniające 

widzialności przez przednie szyby kabiny załogi 

w pełnym zakresie jego użytkowania; 

 

(8) zasobniki energii dla instalacji elektrycznej, 

których pojemność zapewnia w okresie 

przewidywanego ich wykorzystania działanie co 

najmniej części odbiorników znajdujących się na 

pokładzie statku powietrznego; 

 

(9) łatwo dostępny dla członków załogi główny 

wyłącznik energii elektrycznej;  

 

(10) zapasowe bezpieczniki elektryczne o 

odpowiedniej charakterystyce w celu wymiany 

tych, które są dostępne podczas lotu; 

 

(11)  urządzenia lub środki zapewniające 

przekazywanie podróżnym poleceń lub instrukcji 

(w samolotach o masie maksymalnej 

dopuszczalnej do startu powyżej 5.700 kg i 

mających więcej niż 12 miejsc dla podróżnych). 

 

6.2.6 Oznakowanie punktów dostępu zewnętrznego 

 

6.2.6.1 Zewnętrzne powierzchnie kadłuba statku 

powietrznego o masie maksymalnej dopuszczalnej do 

startu powyżej 5.700 kg i mającego więcej niż 12 

miejsc do przewożenia podróżnych, które umożliwiają 

interwencję ekipy ratowniczej w sytuacji awaryjnej, 

powinny być oznaczone czerwoną lub żółtą barwą. W 

razie potrzeby, aby zapewnić lepszy kontrast z tłem – 

znaki te powinny być obramowane białą linią. 

 

6.2.6.2 Przykład rozmieszczenia znaków na kadłubie: 

 

Jeżeli odległość między narożnymi znakami przekracza 

2 m należy dodać znaki dodatkowe o wymiarach 9 cm 

x 3 cm w ten sposób, aby odległość między 

sąsiadującymi znakami nie przewyższała 2 m (rys. 

6.1). 

 

 
 

 

 

6.2.7 Dokumenty pokładowe 

 

6.2.7.1 Podczas lotu statku powietrznego na jego 

pokładzie muszą się znajdować następujące ważne i 

wypełnione: 

 

(1) świadectwo rejestracji statku powietrznego; 

(2) świadectwo zdatności do lotu lub jego 

równoważnik; 

(3) instrukcja użytkowania w locie lub inne 

dokumenty albo informacje dotyczące ograniczeń 

w użytkowaniu, ustalonych dla statku 

powietrznego przez organ nadzoru lotniczego 

państwa rejestracji; 

(4) procedury postępowania dowódcy w przypadku 

przechwycenia statku powietrznego (określone w 

odrębnych przepisach); 

(5) sygnały wizualne, jakich używają statki 

powietrzne przechwycone i przechwytujące 

(określone w odrębnych przepisach); 

(6) dziennik podróży (jeżeli jest stosowany); 

(7) pokładowy dziennik techniczny; 

(8) zezwolenie na używanie zabudowanego na 

pokładzie urządzenia radiokomunikacyjnego; 

(9) świadectwo zdatności w zakresie hałasu; 

(10) wykaz przewożonego ładunku i dokumenty 

celne przewożonego towaru (tylko w lotach 

międzynarodowych do krajów, które tego 

wymagają); 

(11) zlecenie lotu; 

(12) plan lotu (jeżeli przepisy o ruchu lotniczym tego 

wymagają); 

(13) arkusz załadowania i wyważenia statku 

powietrznego (jeżeli tego wymagają 

postanowienia instrukcji użytkowania w locie); 

(14) mapy lotnicze – zgodnie z pkt. 6.2.8. 

 

Uwagi:  

 

1) postanowienia pkt. (1), (2), (3), (5), i (6) nie dotyczą 

statków powietrznych o masie maksymalnej 

dopuszczalnej do startu do 5.700 kg w lotach nad 

lotniskiem/lądowiskiem lub w lotach poza rejonem 

Rys. 6.1 
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lotniska, jeżeli lądowanie ma nastąpić na 

lotnisku/lądowisku startu. 

 

2) postanowienie pkt (3) nie dotyczy statków 

powietrznych o masie maksymalnej dopuszczalnej do 

startu do 5.700 kg wykonujących loty, o których mowa 

w uwadze nr 1 i gdy w kabinie załogi są umieszczone 

dobrze widoczne skrócone informacje zastępujące 

główne dane i ograniczenia określone instrukcją 

użytkowania w locie. 

 

3) w przypadku zastosowania przez użytkownika 

dozwolonych odstępstw podanych w uwagach nr 1 i 2 

dokumenty te powinny znajdować się na 

lotnisku/lądowisku startu i być w dyspozycji osoby 

sprawującej bieżący nadzór operacyjny. 

 

4) odstępstwa, podane w uwagach nr 1 i 2 mają 

zastosowanie wyłącznie na terenie Polski oraz w 

przypadku lotów międzynarodowych na terenie państw, 

których przepisy nie zostały tymi odstępstwami 

naruszone albo, które wyraziły zgodę na te odstępstwa. 

 

6.2.7.2 Statek powietrzny, który podlega wymaganiom 

norm zdatności w zakresie poziomu hałasu i emisji 

produktów zanieczyszczających środowisko, musi 

posiadać na pokładzie dokument potwierdzający jego 

certyfikację zgodności z tymi normami. 

 

6.2.7.3 Spadochron znajdujący się na pokładzie statku 

powietrznego zgodnie z wymaganiami pkt. 6.3.8, musi 

posiadać dokument zawierający datę ostatniego 

ułożenia oraz nazwisko, imię i podpis osoby, która je 

wykonała. 

 

6.2 8 Mapy 

 

6.2.8.1 Podczas lotu statku powietrznego, na jego 

pokładzie muszą znajdować się mapy lotnicze 

zawierające naniesione niezbędne informacje 

nawigacyjne: strefy zakazane, niebezpieczne i 

ograniczone, trasę i rejon planowanego lotu oraz trasy, 

na które według przewidywań statek powietrzny może 

zostać skierowany. 

 

6.2.8.2 Na pokładzie statku powietrznego powinny 

znajdować się co najmniej: 

 

(1) mapa lotnicza o podziałce 1: 500 000, 

(2) mapa lotnicza o podziałce 1:1 000 000 (podczas 

lotów na odległości większe niż 500km); 

(3) dodatkowe mapy o podziałce większej niż 1: 

500 000 (jeżeli jest to wymagane do 

bezpiecznego wykonania zadania, w rodzaju i 

ilości odpowiedniej do bezpiecznego 

wykonania zaplanowanych zadań). 

 

6.2.8.3 Dowódca statku powietrznego wykonującego 

lot akrobacyjny w rejonie lotniska startu zwolniony jest 

z obowiązku posiadania map, o których mowa w pkt. 

6.2.8.1 i 6.2.8.2. 

 

6.2.8.4 Jeżeli planowany lot ma być wykonany w ruchu 

kontrolowanym albo jeżeli lotniskiem startu, 

docelowym lub zapasowym jest lotnisko kontrolowane, 

na pokładzie statku powietrznego muszą się znajdować 

mapy oraz informacje lotnicze dotyczące przestrzeni 

powietrznej kontrolowanej i lotnisk kontrolowanych, 

które mogą być wykorzystane podczas lotu; mapy oraz 

informacje muszą zawierać dane o procedurach 

obowiązujących na planowanych trasach oraz 

lotniskach kontrolowanych i powinny być odpowiednie 

dla przepisów, według których lot ma być wykonany 

(VFR/IFR). 

 

6.3 Specjalne wyposażenie statku powietrznego 

 

6.3.1 Radiolokator meteorologiczny 

 

Każdy wielosilnikowy statek powietrzny z kabiną 

ciśnieniowa, o masie maksymalnej dopuszczalnej do 

startu powyżej 5.700 kg, mający więcej niż 20 miejsc 

dla podróżnych, który po raz pierwszy uzyskał 

świadectwo typu po 31 grudnia 1988r., który ma być 

użytkowany w obszarach gdzie mogą występować 

burze lub inne potencjalnie groźne dla lotnictwa 

warunki pogody, musi być wyposażony w pokładowy 

radiolokator meteorologiczny. 

 

6.3.2 Urządzenie do sygnalizowania bliskości ziemi 

 

6.3.2.1 Każdy wielosilnikowy samolot z silnikami 

turbinowymi o masie maksymalnej dopuszczalnej do 

startu większej niż 15.000 kg, albo mający na 

pokładzie więcej niż 30 miejsc do przewożenia 

podróżnych, który po raz pierwszy uzyskał świadectwo 

zdatności do lotu po 31 grudnia 1988r., musi być 

wyposażony w urządzenie sygnalizujące bliskość 

ziemi. 

 

6.3.2.2. Urządzenie, określone w pkt. 6.3.2.1, powinno 

być urządzeniem automatycznym, ostrzegającym 

załogę lotniczą wyraźnie i we właściwym czasie o 

potencjalnie niebezpiecznej bliskości powierzchni 

ziemi. 

 

 

6.3.3 Rejestratory pokładowe 

 

Uwagi:  

 

1) w skład zespołu rejestratorów pokładowych 

wchodzić powinien rejestrator danych o locie (FDR) 

oraz rejestrator rozmów w kabinie załogi (CVR). 

 

2) szczegółowe wymagania dot. rejestratorów 

pokładowych podane są w Załączniku A do niniejszych 

przepisów. 

 

3) rejestratory z mechanicznym układem nanoszenia 

zapisu informacji na folii metalowej nie uznaje się za 

spełniające dalej podane wymagania, w związku z 

czym ich stosowanie miało zostać zakończone nie 

później niż do dnia 1995-01-01. 
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4) rejestratory z zapisem informacji na kliszy 

fotograficznej nie uznaje się za spełniające dalej 

podane wymagania, w związku z czym ich stosowanie 

miało zostać zakończone nie później niż do dnia 2003-

01-01. 

 

6.3.3.1 Zamontowane na pokładzie rejestratory danych 

o locie – odpowiednio do wymagań dot. wyposażenia 

danego statku powietrznego muszą odpowiadać 

jednemu z następujących typów: 

 

(1) typ I – rejestrator rejestrujący parametry 

niezbędne do dokładnego określania toru lotu, 

prędkości, położenia przestrzennego, pracy 

zespołów napędowych, konfiguracji i fazy lotu 

statku powietrznego, 

(2) typ II – rejestrator rejestrujący parametry 

niezbędne do dokładnego określenia toru lotu, 

prędkości, położenia przestrzennego, mocy/ciągu 

silników, położenia elementów mechanizacji 

skrzydła, usterzenia i podwozia, 

 

6.3.3.2 Rejestratory typu I i II muszą zapewniać 

zachowanie informacji zapisanych w ciągu co najmniej 

ostatnich 25 godzin ich działania. 

 

6.3.3.3 Samolot posiadający świadectwo zdatności do 

lotu wydane po raz pierwszy w dniu 1 stycznia 1989r. 

lub po tej dacie: 

 

(1) o masie maksymalnej dopuszczalnej do startu 

powyżej 27.000 kg, musi być wyposażony w 

rejestrator danych o locie typu I, 

(2) o masie maksymalnej dopuszczalnej do startu 

większej od 5.700 kg nie przekraczającej 27.000 

kg, musi być wyposażony w rejestrator danych o 

locie typu II. 

 

6.3.3.4 Statek powietrzny posiadający świadectwo 

zdatności do lotu wydane po raz pierwszy w dniu 1 

stycznia 1987r. lub po tej dacie, o masie maksymalnej 

dopuszczalnej do startu powyżej 27.000 kg musi być 

wyposażony w pokładowy rejestrator rozmów w celu 

rejestracji efektów dźwiękowych w kabinie załogi 

podczas lotu. 

 

6.3.3.5 Pokładowy rejestrator rozmów CVR powinien 

zapewniać zachowanie informacji zapisanych w ciągu 

co najmniej ostatnich 30 minut jego działania. 

 

6.3.3.6 Pokładowy rejestrator CVR zabudowany na 

statku powietrznym o maksymalnej masie startowej 

przekraczającej 5700 kg, dla którego indywidualny 

certyfikat zdatności był wydany po raz pierwszy po 

dniu 1 stycznia 2003r., ma być przystosowany do 

zachowania informacji zapisanych podczas co najmniej 

dwóch ostatnich godzin jego użytkowania. 

 

6.3.3.7. Statek powietrzny, dla którego świadectwo 

zdatności do lotu zostanie wydane po 1 stycznia 

2005r., będzie używać będzie kanałów 

komunikacyjnych do przesyłu danych, musi posiadać 

rejestrator głosu (CVR) pozwalający zapisywać na 

rejestratorze lotów wszystkie dane z kanałów 

przesyłowych, przesyłane do i ze statku powietrznego. 

Minimalny czas zapisu ma być taki sam, jak w 

przypadku CVR i ma być zsynchronizowany z 

nagraniem w kabinie pilota. 

 

6.3.3.8 Z dniem 1 stycznia 2007r. wszystkie samoloty, 

które używają kanałów komunikacyjnych do przesyłu 

danych oraz, które muszą posiadać rejestrator głosu 

CVR, mają zapisywać na rejestratorze lotów wszystkie 

dane z kanałów przesyłowych do i ze statku 

powietrznego. Minimalny czas zapisu ma być taki sam, 

jak w przypadku CVR i ma być zsynchronizowany z 

nagraniem w kabinie pilotów. 

 

Uwaga: kanały komunikacyjne przesyłu danych 

obejmują: automatyczne dozorowanie (ADS), dane o 

połączeniach kontroler-pilot (CPDLC), dane o 

połączeniach ze służbą informacji lotniczej (D-FIS) 

oraz wiadomość do lotniczej kontroli operacyjnej 

(AOC), ale nie są do tego ograniczone. 

 

6.3.3.9 Typ I rejestratora informacji o locie (FDR) ma 

zapisywać parametry potrzebne do dokładnego 

określenia toru lotu statku powietrznego, prędkości, 

położenia, pracy zespołu napędowego, konfiguracji i 

użytkowania. Parametry, które odpowiadają 

wymaganiom dotyczącym rejestratora Typu I są 

wymienione w paragrafach poniżej. Parametry nie 

oznakowane (*) mają być zapisane obowiązkowo. 

Dodatkowo, parametry oznakowane (*) mają być 

zapisane, jeżeli źródło informacji o danych 

dotyczących tych parametrów odnosi się do systemów 

statku powietrznego albo działań załogi związanych z 

jego użytkowaniem. 

 

6.3.3.10 Do określenia toru i prędkości lotu 

wystarczające są następujące parametry: 

 

– wysokość ciśnieniowa; 

– prędkość wskazywana lub poprawiona; 

– stan czujnika powietrze-ziemia na każdym 

podwoziu, o ile jest stosowane; 

– temperatura powietrza zewnętrznego; 

– kurs (wg wskazań urządzenia wybranego przez 

załogę); 

– przyspieszenie w kierunku normalnym; 

– przyspieszenie boczne; 

– przyspieszenie wzdłużne (wzdłuż osi podłużnej); 

– czas lub naliczanie czasu względnego; 

– dane nawigacyjne
*
: kąt znoszenia, prędkość 

wiatru, kierunek wiatru, długość i szerokość 

geograficzna; 

– prędkość względem ziemi
* 
; 

– wysokość wg radiowysokościomierza
* 
. 

 

6.3.3.11 Do określenia położenia statku powietrznego 

wystarczające są następujące parametry: 

– pochylenie; 

– przechylenie; 

– kąt ślizgu;
*
 



Dziennik Ustaw Nr 262              Poz. 2609 

 

Eksploatacja statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego  PL - 6 

- 31 - 

– kąt natarcia.
*
 

 

6.3.3.12 Do określenia stanu pracy zespołu 

napędowego wystarczające są następujące parametry: 

– ciąg (moc) silnika w locie każdego z silników, 

położenie dźwigni sterowania ciągiem (mocą) w 

kabinie; 

– stan odwracacza ciągu;
*
 

– sterowanie ciągiem;
*
  

– kierunek ciągu;
*
 

– położenie zaworu upustowego silnika;
*
 

– dodatkowe parametry silnika
*
: stopień sprężania - 

EPR, N1, poziom drgań, N2, temperatura gazów 

wylotowych (EGT), kąt dźwigni sterowania 

ciągiem (TLA), przepływ paliwa, położenie 

dźwigni odcinającej dopływ paliwa, N3. 

 

6.3.3.13 Do określenia konfiguracji statku 

powietrznego wystarczające są następujące parametry: 

– klapy
*
: położenie klap na krawędzi spływu, 

położenie dźwigni sterowania klapami w kabinie; 

– sloty
*
: położenie klap (slotów) na krawędzi 

natarcia, położenie dźwigni sterowania klapami w 

kabinie;  

– podwozie
*
: położenie podwozia, położenie 

dźwigni sterowania podwoziem; 

– położenie powierzchni wyrównoważających 

podłużnie; 

– położenie powierzchni wyrównoważających 

kierunkowo;
*
 

– położenie powierzchni wyrównoważających 

poprzecznie;
*
 

– położenie w kabinie sterownika wyrównoważeniem 

podłużnym;
*
 

– położenie w kabinie sterownika wyrównoważeniem 

poprzecznym; 

– położenie w kabinie sterownika wyrównoważeniem 

kierunkowym; 

– przerywacze naziemne i hamulce
*
: położenie 

przerywaczy i ich sterownika, położenie 

hamulców i ich sterownika; 

– położenie sterownika systemu odladzania i/lub 

systemu przeciwoblodzeniowego;
*
 

– ciśnienie w instalacji hydraulicznej (w każdym 

systemie)
*
; 

– ilość paliwa;
*  

 

– stan szyny zbiorczej prądu zmiennego;
*
 

– stan szyny zbiorczej systemu kontroli urządzeń;
*
 

– położenie zaworu upustowego pomocniczego 

zespołu napędowego (APU);
*
  

– wyliczone położenie środka ciężkości.
*
 

 

6. 3.3.14 Do określenia operacji wystarczające są 

następujące parametry: 

– systemy ostrzegawcze; 

– powierzchnie głównych układów sterowania i 

ustawienie głównych układów sterowania lotem: 

oś poprzeczna, oś podłużna, oś pionowa; 

– znacznik przelotu nad radiolatarnią kierunkową. 

 

6.3.3.15 Pokładowy rejestrator powinien być 

skonstruowany, umieszczony i umocowany na 

pokładzie w taki sposób, aby była zapewniona 

maksymalna praktycznie możliwa ochrona zapisu 

zapewniająca zachowanie, odtworzenie i 

rozszyfrowanie zarejestrowanych informacji. 

 

6.3.3.16 Pokładowy rejestrator nie może być 

wyłączalny w czasie lotu. 

 

6.3.3.17 Pokładowy rejestrator musi wyłączać się 

automatycznie natychmiast po wypadku lub 

wydarzeniu lotniczym i nie włączać aż do chwili 

wyjęcia nośnika informacji. 

 

6.3.4 Wyposażenie do lotów nad obszarami  

wodnymi 

 

6.3.4.1 Wodnosamoloty i śmigłowce, w tym również 

amfibie, jeżeli są używane jako wodnosamoloty lub 

wodnośmigłowce (tj. gdy startują z powierzchni wody) 

podczas muszą być wyposażone: 

 

(1) w kamizelki ratunkowe lub inne równoważne 

indywidualne urządzenia, po jednym dla każdej 

osoby znajdującej się na pokładzie, umieszczone 

w ten sposób, aby każda z tych osób mogła je 

dosięgnąć z łatwością ze swojego miejsca lub 

inne równoważne indywidualne urządzenie 

ratunkowe, które musi być wyposażone w środki 

oświetlenia elektrycznego w celu ułatwienia 

odnalezienia pływającej osoby lub osób, 

 

Uwaga: pas ratunkowy nie jest wystarczającym 

indywidualnym urządzeniem ratowniczym. 

 

(2) w urządzenie do wysyłania sygnałów 

dźwiękowych określonych w odrębnych 

przepisach; 

(3) w kotwice oraz w przypadku potrzeby 

manewrowania po wodzie – kotwicę dryfującą. 

 

6.3.4.2 Samoloty lądowe i samoloty amfibie używane 

jako samoloty lądowe o masie maksymalnej 

dopuszczalnej do startu do 5.700 kg, oraz śmigłowce 

lądowe i śmigłowce amfibie używane jako śmigłowce 

lądowe niezależnie od ich masy maksymalnej 

dopuszczalnej do startu, w czasie: 

 

(1) przelotu nad obszarem wodnym w odległości od 

brzegu przekraczającej odległość lotu ślizgowego 

(z niepracującym silnikiem); 

(2) startu i lądowania na lotnisku usytuowanym w 

niewielkiej odległości od zbiornika wodnego, 

gdzie w przypadku niepomyślnego zbiegu 

okoliczności może zaistnieć prawdopodobieństwo 

wodowania, 

 

muszą być wyposażone zgodnie z wymogami 

określonymi w pkt. 6.3.4.1 (1). 

 

6.3.4.3 Lądowe samoloty wielosilnikowe oraz 

samoloty amfibie używane jako samoloty lądowe o 

masie maksymalnej dopuszczalnej do startu większej 
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niż 5.700 kg i mogące kontynuować lot z jednym 

niepracującym zespołem napędowym, w czasie 

 

(1) lotu nad obszarem wodnym w odległości od 

brzegu większej od 93 km (50 mil morskich); 

oraz, 

(2) startu i lądowania na lotnisku usytuowanym w 

niewielkiej odległości od zbiornika wodnego, 

gdzie w przypadku niepomyślnego zbiegu 

okoliczności może zaistnieć prawdopodobieństwo 

wodowania, muszą być wyposażone zgodnie z 

wymogami określonymi w pkt. 6.3.4.1 (1). 

 

6.3.4.4 Statki powietrzne wykonujące loty nad 

obszarami wodnymi, w przypadku braku możliwości 

lądowania na lądzie: 

 

(1) w odległości 185 km (100 NM) w odniesieniu do 

samolotów jednosilnikowych; oraz 

(2) w odległości 370 km (200 NM) w odniesieniu do 

samolotów wielosilnikowych zdolnych do 

kontynuowania lotu z jednym pracującym 

silnikiem; 

 

muszą być wyposażone dodatkowo w: 

 

(1) tratwy ratownicze w liczbie wystarczającej do 

przewiezienia wszystkich osób znajdujących się 

na pokładzie, rozmieszczone w sposób 

umożliwiający ich łatwe użycie w przypadku 

zagrożenia, zaopatrzone w wyposażenie 

ratunkowe, uwzględniające środki utrzymania 

życia, odpowiednie do zamierzonego lotu; oraz 

(2) sprzęt do wykonywania sygnałów 

pirotechnicznych określony w odrębnych 

przepisach. 

 

6.3.4.5 Załogowe balony wolne powinny być 

wyposażone zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 

6.3.4.1 (1), we wszystkich przypadkach, w których 

wodowanie jest zamierzone lub można je przewidzieć; 

wyposażenie ratunkowe balonu niezbędne dla lotu nad 

rozległymi obszarami wodnymi musi być określone w 

instrukcji wykonywania lotów. 

 

 

6.3.5 Wyposażenie do lotów nad obszarami 

 gdzie poszukiwanie i ratunek 

 są szczególnie utrudnione 

 

6.3.5.1 Statki powietrzne o masie maksymalnej 

dopuszczalnej do startu większej niż 5.700 kg i mające 

więcej niż 12 miejsc do przewożenia podróżnych, które 

mają wykonać lot nad obszarem lądu określonym przez 

terytorialnie właściwe państwo lub państwa jako 

obszar, gdzie poszukiwanie i akcja ratunkowa jest 

szczególnie trudna, muszą być wyposażone w: 

 

(1) co najmniej jeden komplet ratunkowego 

wyposażenia radiowego umieszczonego tak, aby 

było możliwe jego szybkie użycie w 

niebezpiecznej sytuacji; ogólne wymagania 

dotyczące podstawowej charakterystyki radiowej 

i mechanicznej, podane są w załączniku nr 4 do 

niniejszych przepisów, 

(2) urządzenia sygnalizujące i wyposażenie 

ratunkowe łącznie ze środkami żywnościowymi 

oraz środkami, jakie są właściwe dla warunków i 

specyfiki środowiska na obszarze lądu, nad 

którym ma się odbyć lot. 

 

6.3.5.2 Statki powietrzne o masie maksymalnej 

dopuszczalnej do startu do 5.700 kg, oraz szybowce i 

załogowe balony wolne wykonujące loty nad 

obszarami lądu określonymi w pkt. 6.3.5.1 powinny 

być wyposażone w: 

 

(1) co najmniej jeden komplet ratunkowego 

wyposażenia radiowego określony w pkt. 

6.3.5.1.(1), albo automatyczny ratunkowy 

nadajnik radiowy spełniający wymagania 

charakterystyk radiowej i mechanicznej, 

podanych w załączniku nr 3 do niniejszych 

przepisów, 

(2) urządzenia i wyposażenie, o których mowa w pkt. 

6.3.5.1 ppkt. (2). 

 

6.3.6 Wyposażenie do lotów  

na dużych wysokościach 

 

6.3.6.1 Statek powietrzny służący do celów innych niż 

sportowe w lotach na wysokościach, na których 

ciśnienie atmosferyczne w pomieszczeniach załogi i 

podróżnych jest niższe od 700 hPa, musi być 

wyposażony w urządzenia do magazynowania i 

rozdzielania tlenu z zapasem tlenu do oddychania 

spełniającym wymagania określone w załączniku nr 2.  

 

6.3.6.2 Urządzenia, o których mowa w pkt. 6.3.6.1 

powinny być skonstruowane i zainstalowane w taki 

sposób, aby: 

 

(1) każdy członek załogi lotniczej mógł rozpocząć 

korzystanie z nich natychmiast po obniżeniu 

ciśnienia w pomieszczeniu załogi poniżej 700 

hPa, 

(2) co najmniej jeden pilot mógł użyć urządzenia 

pozostając przy sterach bez potrzeby przerywania 

prowadzenia statku powietrznego i łączności 

radiowej (nie dotyczy załogowych balonów 

wolnych w zakresie pilotowania statku 

powietrznego). 

 

6.3.7 Wyposażenie do lotów  

w warunkach oblodzenia 

 

Statek powietrzny dopuszczony zgodnie z certyfikatem 

typu do lotów w każdych warunkach 

meteorologicznych musi być wyposażony w 

urządzenia przeciwoblodzeniowe oraz urządzenia 

sygnalizujące powstawanie oblodzenia. 

 

6.3.8 Wyposażenie w spadochrony 

 

6.3.8.1 Użytkownik powinien zapewnić, aby w 

przypadkach określonych w pkt. 6.3.8.2, żaden statek 
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powietrzny nie został użyty do lotu, jeżeli nie jest 

wyposażony przez producenta w integralny system 

ratowniczy lub jeżeli znajdujące się na pokładzie tego 

statku osoby nie posiadają spadochronów 

przygotowanych do niezwłocznego użycia. 

 

6.3.8.2 Osoby znajdujące się na pokładzie statku 

powietrznego muszą być wyposażone w spadochrony: 

 

(1) na statkach powietrznych podczas lotów: 

 

(a) akrobacyjnych, 

(b) holowniczych, 

(c) grupowych (w szyku zwartym), 

 

Uwaga: parametry szyku zwartego określa 

użytkownik w oparciu o zatwierdzony przez 

Prezesa Urzędu program szkolenia lotniczego 

uwzględniając typ statku powietrznego i jego 

właściwości manewrowe. 

 

(d) próbnych określonych w odrębnych przepisach; 

w odniesieniu do lotów próbnych 

doświadczalnych, w których nie występuje 

zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na 

specyfikę przewidzianego do realizacji 

programu badawczego, wymóg ten za zgodą 

Prezesa Urzędu może być uchylony w 

uzgodnionym programie prób, 

(e) połączonych z wykonywaniem skoków 

spadochronowych lub dokonywaniem zrzutów, 

(f) określonych przez użytkownika w instrukcji 

wykonywania lotów; 

 

(2) na jednosilnikowych samolotach i śmigłowcach 

podczas lotów nocnych: 

 

(a) szkolnych przewidzianych programem szkolenia 

lub doskonalenia (jeżeli konstrukcja statku 

powietrznego na to pozwala), 

(b) próbnych określonych w odrębnych przepisach, 

 

Uwaga: wymaganie nie dotyczy lotów 

ratowniczych, sanitarnych oraz lotów, w których 

wykonywane są naziemne/nawodne prace na 

wysokościach mniejszych niż 100 m względem 

terenu. 

 

(3) na szybowcach podczas lotów, w których: 

 

(a) start odbywa się na holu za samolotem lub 

śmigłowcem, 

(b) mają być wykorzystane prądy wznoszące 

(dotyczy również szybowców z napędem oraz 

motoszybowców); 

 

(4) na załogowych balonach wolnych podczas lotów 

na wysokości względnej, ciśnieniowej powyżej 

300 m ponad miejscem startu, chyba że Prezes 

Urzędu wyrazi zgodę na odstępstwo od tej 

zasady. 

 

 

6.3.9 Ratunkowe wyposażenie radiowe 

 

6.3.9.1 Z wyjątkiem określonym w pkt. 6.3.9.2, do dnia 

1 stycznia 2005r. statki powietrzne wykonujące loty o 

rozszerzonym zasięgu nad obszarami wodnymi 

określonymi w pkt. 6.3.4 lub obszarami określonymi w 

pkt 6.3.5 muszą być wyposażone w co najmniej jeden 

awaryjny nadajnik lokalizacyjny . 

 

6.3.9.2 Statki powietrzne, które otrzymały pierwsze 

świadectwo zdatności do lotu po dniu 1 stycznia 2002r. 

oraz wykonują loty o rozszerzonym zasięgu nad 

obszarami wodnymi określonymi w pkt. 6.3.4.4 lub 

obszarami w pkt. 6.3.5 muszą być wyposażone w co 

najmniej jeden automatyczny awaryjny nadajnik 

lokalizacyjny. 

 

6.3.9.3 Począwszy od dnia 1 stycznia 2005r. statki 

powietrzne, które wykonują loty o rozszerzonym 

zasięgu nad obszarami wodnymi określonymi w pkt. 

6.3.4.4 lub obszarami w pkt. 6.3.5 muszą być 

wyposażone w co najmniej jeden automatyczny 

awaryjny nadajnik lokalizacyjny. 

 

6.3.9.4 Wymagania techniczne niezbędne do spełnienia 

wymogów przedstawionych w pkt. od 6.3.9.1 do 

6.3.9.3 określone są w załączniku nr 4. 
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ROZDZIAŁ 7. WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA 

ŁĄCZNOŚCI I NAWIGACYJNE 

 

7.1 Wyposażenie w urządzenia łączności 

 

7.1.1 Statek powietrzny o masie maksymalnej 

dopuszczalnej do startu do 5.700 kG, który ma być 

użytkowany zgodnie z: 

 

(1) przepisami wykonywania lotów wg wskazań 

przyrządów (IFR); lub, 

(2) przepisami wykonywania lotów w dzień lub w 

nocy z widocznością ziemi (VFR) w przestrzeni 

powietrznej kontrolowanej, 

 

musi być wyposażony w urządzenia radiowe 

zapewniające utrzymanie łączności w czasie lotu z 

radiostacjami lotniczymi, na częstotliwościach jakie są 

wymagane przez służby ruchu lotniczego w obszarach 

powietrznych, w których lot ma być wykonywany.  

 

Uwagi:  
1) wymaganie dotyczące lotów IFR nie dotyczy 

szybowców wykonujących loty chmurowe na zasadach 

wykonywania lotów specjalnych VFR w warunkach 

IMC. 

2) wymaganie dotyczące lotów w nocy nie dotyczy 

statku powietrznego podczas lotów nocnych w rejonie 

jednego lotniska poza przestrzenią kontrolowaną. 

 

7.1.2 Statek powietrzny o masie maksymalnej 

dopuszczalnej do startu powyżej 5.700 kg posiadający 

więcej niż 12 miejsc do przewożenia podróżnych 

użytkowany do zarobkowego transportu lotniczego 

musi być wyposażony w urządzenia radiowe określone 

w odrębnych przepisach. 

 

7.1.3 Statek powietrzny określony w pkt. 7.1.1 oraz 

zespół holowniczy samolot (śmigłowiec) – szybowiec 

(szybowce) użytkowane w dzień w warunkach VMC i 

w lotach VFR poza przestrzenią kontrolowaną, muszą 

być wyposażone w urządzenia radiowe zapewniające 

dwukierunkową łączność z kierownictwem lotów na 

lotnisku/lądowisku startu i lądowania oraz w 

przypadku zespołów holowniczych – łączność między 

poszczególnym statkami. 

 

Uwaga: wymaganie to nie dotyczy lądowań i startów 

szybowców oraz holujących je statków powietrznych 

dokonywanych, w ramach przelotów szybowcowych, z 

terenów innych niż lotniska lub lądowiska; w takim 

przypadku obowiązuje stosowanie komend i sygnałów 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

7.1.4 W przypadku lotów,  podczas których są 

wyrzucani skoczkowie spadochronowi w nocy lub na 

zrzutowisko oraz lotów podczas, których wykonywane 

są naziemne/nawodne prace z powietrza (np. montaż 

budowlany, loty agrochemiczne) z udziałem więcej niż 

jednego statku powietrznego operującego z jednego 

lotniska lub lądowiska, powinna być zapewniona 

dwukierunkowa łączność z naziemnym nadzorem 

operacyjnym nad lotami. 

7.1.5 Statek powietrzny mający wykonać lot określony 

w pkt 6.3.4. i 6.3.5, musi być wyposażony w 

urządzenia radiowe zapewniające utrzymanie łączności 

radiowej w dowolnej chwili w czasie lotu z takimi 

radiostacjami lotniczymi i na takich częstotliwościach 

jakie są wymagane przez służby ruchu lotniczego 

państw w obszarach powietrznych, których ma się 

odbywać lot, lub dla obszarów, w których te państwa 

są odpowiedzialne za poszukiwanie i ratunek.  

 

7.1.6 Urządzenia łączności radiowej określone w pkt. 

od 7.1.1 do 7.1.5 muszą zapewniać łączność na 

lotniczej częstotliwości awaryjnej 121.5 MHz. 

 

7.1.7 W przypadku, gdy dla spełnienia wymagań 

określonych w pkt. od 7.1.1 do 7.1.6 na statku 

powietrznym przewidziana jest zabudowa kilku 

oddzielnych urządzeń radiowych, każde z nich musi 

działać w takim zakresie aby uszkodzenie 

któregokolwiek z tych urządzeń nie powodowało 

uszkodzenia innego, niezbędnego do prowadzenia 

łączności radiowej. 

 

7.1.7 Niezależnie od rodzaju, typu, masy i 

przeznaczenia statku powietrznego łączność powinna 

być utrzymywana zgodnie z zasadami określonymi w 

odrębnych przepisach. 

 

7.2 Wyposażenie w urządzenia nawigacyjne 

 

7.2.1 Statek powietrzny stosownie do typu, 

przeznaczenia oraz trasy lotu, jego rodzaju i 

warunków, w jakich ma się on odbywać, musi posiadać 

urządzenia nawigacyjne, które zapewniają wykonanie 

lotu zgodnie: 

 

(1) ze zleceniem lotu lub planem lotu, oraz 

(2) z wymaganiami służb ruchu lotniczego państw w 

przestrzeniach powietrznych, których lot ma się 

odbyć, z wyjątkiem przypadku, gdy w locie 

wykonywanym według VFR, nawigacja może 

być prowadzona za pomocą wzrokowego 

kontaktu z naziemnymi obiektami orientacyjnymi, 

jeżeli nie zabraniają tego przepisy ruchu 

lotniczego właściwych państw; w takim 

przypadku odległość między kolejnymi obiektami 

orientacyjnymi nie może przekraczać 110 km (60 

NM). 

 

7.2.2 Statek powietrzny wykonujący lot w obszarach, 

w których zgodnie z regionalnymi porozumieniami w 

sprawie żeglugi powietrznej terytorialnie właściwych 

państw obowiązują wymagania techniczne odnośnie 

minimalnych osiągów nawigacyjnych (MNPS), musi 

być wyposażony w urządzenia nawigacyjne, które: 

(1) zapewnią ciągłe dostarczanie załodze lotniczej 

informacji o utrzymaniu, z wymaganą 

dokładnością, właściwej linii drogi na danej trasie 

lub o odchyleniach od niej, w każdym dowolnym 

punkcie trasy; oraz, 

(2) zostały, na wniosek użytkownika uznane za 

zdatne i dopuszczone przez Prezesa Urzędu lub 
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władze lotniczą państwa rejestracji do stosowania 

w lotach, w których obowiązują minima osiągów 

nawigacyjnych. 

 

7.2.3 Statek powietrzny wykonujący lot w określonych 

obszarach, w których zgodnie z regionalnymi 

porozumieniami w sprawie żeglugi powietrznej 

terytorialnie właściwych państw minimalna separacja 

pionowa (VSM) wynosząca 300 m (1000 ft) jest 

stosowana powyżej poziomu 290 (FL), musi być 

wyposażony w urządzenia nawigacyjne, które: 

(1) zapewnią ciągłe dostarczanie załodze lotniczej 

informacji na jakim poziomie lotu dany lot jest 

wykonywany, 

(2) automatycznie utrzymuje wybrany poziom lotu, 

(3) zaalarmuje załogę o zaistniałym odejściu od 

wybranego poziomu lotu. Tolerancja granicy 

alarmowania nie może przekraczać ± 90 m (300 

ft); oraz, 

(4) automatycznego informowania o wysokości 

ciśnieniowej; a także 

 

statek powietrzny musi być dopuszczony przez Prezesa 

Urzędu lub władze lotnicze państwa rejestracji do 

użytkowania w danej przestrzeni powietrznej. 

 

7.2.4 Statek powietrzny ma być wyposażony w 

urządzenia nawigacyjne w sposób zapewniający 

możliwość nawigowania w każdej fazie lotu, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w pkt. od 7.2.1 do 7.2.3 

(jeżeli ma zastosowanie) w przypadku uszkodzenia 

jednego z elementów wyposażenia. 

 

Uwagi:  
1) wymaganie może być spełnione w sposób inny niż 

zdwojenie wyposażenia. 

 

2) szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia 

statku powietrznego, które jest niezbędne do lotu w 

przestrzeni powietrznej, gdzie stosowana jest separacja 

pionowa 300 m (1000 ft) na poziomach lotu wyższych 

niż 290 zawarte są w „Podręczniku stosowania 

pionowej separacji 300 m (1000 ft) pomiędzy 

poziomami lotów 290 i 410 włącznie” (Dokument 

9754). 

 

7.2.5 Podczas lotu, w którym planowane jest lądowanie 

w warunkach meteorologicznych odpowiadających 

lądowaniu według wskazań przyrządów (IMC), 

samolot ma być wyposażony w urządzenie radiowe 

umożliwiające odbiór sygnału/sygnałów 

zapewniających doprowadzenie do punktu, z którego 

możliwe będzie wykonanie skutecznego lądowania z 

widocznością ziemi. Urządzenie musi zapewnić 

doprowadzenie do każdego lotniska, na którym 

zamierzano lądować w warunkach meteorologicznych 

lądowania wg wskazań przyrządów oraz każdego 

wybranego lotniska zapasowego.  

 

7.3 Wyposażenie i wykorzystanie ACAS II 

 

 7.3.1 Wszystkie statki powietrzne spełniające poniższe 

kryteria wykonujące operacje w Regionie EUR 

(włącznie z FIR Wysp Kanaryjskich) powinny być 

wyposażone w ACAS II: 
 

(a) poczynając od 1 stycznia 2000 r. – wszystkie 

cywilne statki powietrzne ze stałym skrzydłem i 

napędem turbinowym z maksymalną masą 

startową większą niż 15 000 kg lub maksymalną 

zatwierdzoną liczbą miejsc dla podróżnych 

większą niż 30. 
 

(b) poczynając od 1 stycznia 2005 r. – wszystkie 

statki powietrzne ze stałym skrzydłem i napędem 

turbinowym z maksymalną masą startową 

większą niż 5700 kg lub maksymalną 

zatwierdzoną liczbą miejsc dla podróżnych 

większą niż 19. 
 

7.3.2 Od 1 lipca 2001 r. wyposażenie ACAS II, 

eksploatowane zgodnie z właściwymi przepisami 

Aneksu 10, tom IV, powinno się znajdować na 

pokładach i być wykorzystywane przez wszystkie 

statki powietrzne z silnikami turbinowymi o 

maksymalnej, certyfikowanej masie startowej 

przewyższającej 15 000 kg lub upoważnionych do 

przewozu więcej niż 30 podróżnych, z wyjątkiem 

przypadków gdy wykonują one loty tylko w granicach 

FIR-u, dla którego właściwe Państwo w swoim AIP lub 

za pomocą NOTAM-u ogłosiło, że wymagania te nie 

mają zastosowania. 
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ROZDZIAŁ 8. OBSŁUGA TECHNICZNA  

STATKÓW POWIETRZNYCH 

 

8.1. Odpowiedzialność 

 

8.1.1 Postanowienia ogólne 

 

8.1.1.1 Właściciel jest odpowiedzialny za ciągłą 

zdatność do lotu statku powietrznego, który musi 

zapewnić, że lot nastąpi tylko wtedy, jeśli: 

 

(1) statek powietrzny jest zdatny do lotu, oraz; 

(2) całe zamontowane wyposażenie operacyjne i 

wyposażenie awaryjne jest zabudowane 

prawidłowo i jest sprawne, lub w wyraźny sposób 

oznakowane jako niesprawne, oraz;  

(3) świadectwo zdatności do lotu jest ważne, oraz;  

(4) obsługa techniczna statku powietrznego jest 

wykonywana zgodnie z zatwierdzonym 

programem obsługi opisanym w pkt 8.3.2. 

 

8.1.1.2 Jeśli statek powietrzny jest dzierżawiony, to 

obowiązki właściciela są przeniesione na dzierżawcę, 

jeśli: 

(1) dzierżawca jest wpisany w dokumencie 

rejestracji, lub; 

(2) są one szczegółowo opisane w umowie dzierżawy 

(leasingu). 

 

Jeśli w tym rozdziale jest mowa o "właścicielu", to 

określenie "właściciel" obejmuje odpowiednio 

właściciela lub użytkownika.  

 

8.1.1.3  Każda osoba lub organizacja wykonująca 

obsługę techniczną jest odpowiedzialna za wykonane 

prace. 

 

8.1.1.4 Za prawidłowe przeprowadzenie przeglądu 

przedlotowego odpowiedzialny jest pilot-dowódca lub 

właściciel/użytkownik. Przegląd ten musi być 

wykonany przez pilota lub inną wykwalifikowaną 

osobę, ale niekoniecznie przez zatwierdzoną 

organizację obsługową.  

 

8.1.1.5  W celu spełnienia wymagań wymienionych w 

punkcie 8.1.1.1, właściciel statku powietrznego może 

zlecić wykonywanie czynności dotyczących ciągłej 

zdatności do lotu zatwierdzonej organizacji 

zarządzania ciągłą zdatnością do lotu. W takim 

przypadku organizacja zarządzania ciągłą zdatnością 

do lotu przejmuje odpowiedzialność za prawidłowe 

wykonanie tych czynności. 

 

8.1.1.6 Obsługa techniczna samolotów o maksymalnej 

masie startowej powyżej 5700 kg lub śmigłowców 

wielosilnikowych oraz podzespołów przeznaczonych 

do instalowania w nich, być wykonana przez 

organizację obsługową zatwierdzoną zgodnie z 

przepisami Part 145. 

 

8.1.1.7 Obsługa techniczna statków powietrznych i ich 

podzespołów użytkowanych w zakresie usług 

lotniczych innych niż zarobkowy przewóz lotniczy, 

musi być wykonywana przez certyfikowaną 

organizację obsługową.  

8.1.1.8 Jeśli użytkownik statku powietrznego prowadzi 

działalność w zakresie usług lotniczych innych niż 

zarobkowy przewóz lotniczy, musi on: 

 

(1) być odpowiednio zatwierdzony do zarządzania 

ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych, 

których jest użytkownikiem lub zawrzeć umowę z 

tak zatwierdzoną organizacją oraz; 

(2) być zatwierdzony jako organizacja obsługowa, 

lub zawrzeć umowę z tak zatwierdzoną 

organizacją oraz; 

(3) zapewnić spełnienie wymagań punktu 8.1.1.1. 

 

8.1.1.9  Właściciel/użytkownik jest odpowiedzialny za 

umożliwienie upoważnionym pracownikom Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego dostępu do organizacji/statku 

powietrznego, potrzebnego do stwierdzenia czy 

wymagania tego rozdziału są spełniane w sposób 

ciągły. 

 

8.1.2  Zgłaszanie zdarzeń lotniczych 

 

8.1.2.1 Każda osoba lub organizacja, odpowiedzialna 

zgodnie z pkt. 8.1.1, musi zgłaszać Prezesowi Urzędu, 

organizacji odpowiedzialnej za projekt typu, 

uzupełniający projekt typu każdy stwierdzony stan 

statku powietrznego lub podzespołu, który poważnie 

zagraża bezpieczeństwu lotu. 

 

8.1.2.2 Zgłoszenia muszą być dokonywane w sposób 

ustalony przez Prezesa Urzędu i zawierać wszystkie 

niezbędne informacje dotyczące takiego stanu znane 

danej osobie lub organizacji.  

 

8.1.2.3 Jeśli osoba lub organizacja wykonująca 

obsługę statku powietrznego działa zgodnie z umową 

obsługową, zawartą z właścicielem lub 

użytkownikiem, to taka osoba lub organizacja musi 

również zgłaszać do właściciela/użytkownika lub 

organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu każdy 

taki stan dotyczący statku powietrznego lub 

podzespołu.  

 

8.1.2.4 Zgłoszenia należy dokonywać tak szybko jak 

jest to możliwe, ale nie później niż w ciągu 72 godzin 

po stwierdzeniu przez osobę lub organizację stanu, 

którego dotyczy zgłoszenie.  

 

8.2. Ciągła zdatność do lotu 

 

8.2.1 Zadania ciągłej zdatności do lotu 

 

Ciągła zdatność do lotu statku powietrznego oraz 

sprawność wyposażenia operacyjnego i awaryjnego 

muszą być zapewnione przez: 

 

(1) wykonywanie przeglądów przedlotowych 
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(2) usunięcie zgodnie z oficjalnie uznanymi 

standardami każdej usterki i uszkodzenia 

mających wpływ na bezpieczne użytkowanie, z 

uwzględnieniem wykazu wyposażenia 

minimalnego (MEL) i wykazu odstępstw od 

konfiguracji (CDL), jeśli mają one zastosowanie 

dla danego typu statku powietrznego; 

(3) wykonywanie całej obsługi technicznej zgodnie z 

zatwierdzonym programem obsługi technicznej 

statków powietrznych; 

(4) analizę skuteczności zatwierdzonego programu 

obsługi technicznej dla wszystkich statków 

powietrznych użytkowanych do celów 

zarobkowych; 

(5) wykonywanie odpowiednich: 

(a) dyrektyw zdatności 

(b) dyrektyw operacyjnych, mających wpływ na 

ciągłą zdatność do lotu 

(c) wymagań dotyczących ciągłej zdatności do lotu, 

ustalonych przez Prezesa Urzędu, 

(6) wykonanie modyfikacji i napraw zgodnie z pkt 

8.2.4; 

(7) wykonanie lotów próbnych po obsłudze, kiedy 

jest to konieczne.  

 

8.2.2 Program obsługi technicznej 

 

8.2.2.1 Każdy statek powietrzny musi być obsługiwany 

zgodnie z programem obsługi technicznej, który musi 

być okresowo analizowany i uzupełniany. 

 

8.2.2.2 Program obsługi technicznej i jego wszystkie 

zmiany muszą być zatwierdzone przez Prezesa Urzędu. 

 

8.2.2.3 Program obsługi technicznej musi zapewniać 

spełnienie wymagań: 

 

(1) instrukcji ciągłej zdatności do lotu, wydanych 

przez posiadacza certyfikatu typu i 

uzupełniającego certyfikatu typu oraz przez każdą 

organizację, która publikuje takie dane zgodnie z 

wymaganiami Part 21 lub, 

(2) instrukcji wydanych przez kompetentne władze , 

jeśli różnią się one od instrukcji opisanych w 

punkcie 1, lub w razie braku specjalnych zaleceń, 

lub 

(3) instrukcji opracowanych przez właściciela lub 

użytkownika i zatwierdzonych przez Prezesa 

Urzędu, jeśli różnią się one od opisanych w 

punkcie (1) i (2). 

 

8.2.2.4  Program obsługi technicznej musi określać 

szczegóły i częstotliwość całej obsługi technicznej, 

która ma być przeprowadzona, łącznie ze specjalnymi 

czynnościami dotyczącymi konkretnych operacji.  

Uwaga: dla statków powietrznych o maksymalnej 

masie do startu poniżej 5700 kg, nie wykorzystywanych 

do zarobkowego przewozu lotniczego spełnienie 

powyższych wymagań mogą stanowić Instrukcje 

Obsługi Technicznej wydane przez posiadacza 

certyfikatu typ lub uzupełniającego certyfikatu typu 

zatwierdzone przez Prezesa Urzędu. 

8.2.3 Dyrektywy zdatności 

Każda mająca zastosowanie dyrektywa zdatności musi 

być wykonana zgodnie z jej wymaganiami, chyba że 

Prezes Urzędu ustalił inaczej. 

8.2.4 Dane dotyczące modyfikacji i napraw 

Ocena uszkodzeń oraz modyfikacje i naprawy muszą 

być wykonane przez odpowiednio zatwierdzoną 

organizację obsługową z zastosowaniem danych 

zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu, lub przez 

organizację projektującą zatwierdzoną zgodnie z Part 

21. 

 

8.2.5 Masa i wyważenie 

 

Właściciel/użytkownik statku powietrznego jest 

odpowiedzialny określenie masy i położenia środka 

masy pustego statku powietrznego, które muszą być 

aktualizowane co najmniej w następujących 

przypadkach: 

(1) przed wprowadzeniem nowego statku do 

użytkowania; 

(2) po wykonaniu modyfikacji; 

(3) po wykonaniu naprawy statku powietrznego, 

która istotnie wpłynęła na zmianę jego  i zmianę 

położenia środka masy; 

(4) raz w okresie 4 lat jeśli w międzyczasie masa i 

położenie środka masy nie były określone z 

przyczyn wymienionych w pkt (2) lub (3). 

 

8.2.6 System zapisów ciągłej zdatności do lotu 

statku powietrznego 

 

8.2.6.1 Po zakończeniu każdej obsługi, dotyczące jej 

poświadczenie obsługi musi zostać odnotowane w 

zapisach ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego. 

Każdy zapis musi być wykonany tak szybko jak jest to 

możliwe, ale nie później niż 30 dni od daty wykonania 

obsługi. 

 

8.2.6.2 Zapisy ciągłej zdatności do lotu statku 

powietrznego obejmują odpowiednio książkę statku 

powietrznego, książkę (książki) silnika lub metryki 

modułów silnika, książkę (książki) śmigła i metryki 

wszystkich podzespołów o ograniczonej żywotności 

oraz pokładowy dziennik techniczny statku 

powietrznego. 

 

8.2.6.3 W pokładowym dzienniku technicznym statku 

powietrznego należy wpisać typ i znaki rejestracyjne 

statku powietrznego, datę, oraz odpowiednio całkowity 

czas lotu i /lub ilość cykli i /lub lądowań. 
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8.2.6.4 Zapisy ciągłej zdatności do lotu statku 

powietrznego powinny podawać aktualny: 

 

(1) status wykonania dyrektyw zdatności oraz 

obowiązkowych działań, ustalonych przez 

kompetentne władze jako natychmiastowa reakcja 

na problem dotyczący bezpieczeństwa 

(2) status wykonania modyfikacji i napraw  

(3) status zgodności z programem obsługi technicznej  

(4) status podzespołów o ograniczonej żywotności 

(5) raport z ważenia i wyważenia  

(6) wykaz odłożonych obsług.  

 

8.2.6.5  Oprócz zapisów w poświadczeniu obsługi, 

następujące informacje dotyczące każdego 

zabudowanego podzespołu należy wpisać w 

odpowiedniej książce silnika lub śmigła, metrykach 

modułów silnika lub podzespołów o ograniczonej 

żywotności: 

 

(1) dane identyfikacyjne podzespołu, oraz 

(2) typ, numer seryjny i znaki rejestracyjne statku 

powietrznego, na którym podzespół został 

zabudowany, wraz z danymi dotyczącymi jego 

zabudowy i wymontowania, oraz 

(3) odpowiednio całkowity czas lotu i/lub ilość cykli 

i/lub lądowań i/lub czas kalendarzowy danego 

podzespołu, oraz 

(4) aktualne informacje wg punktu 8.2.6.4 , 

dotyczące danego podzespołu. 

 

8.2.6.6 Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ciągłą 

zdatnością do lotu zgodnie z pkt 8.1.1 musi 

nadzorować prowadzenie zapisów określonych w 

punktach 8.2.6.2 – 8.2.6.5 oraz udostępnić je na 

żądanie Prezesowi Urzędu. 

 

8.2.6.7 Wszystkie zapisy dotyczące ciągłej zdatności 

do lotu statku powietrznego muszą być czytelne i 

dokładne. Jeśli zachodzi potrzeba skorygowania 

zapisu, poprawka musi być dokonana w sposób 

zachowujący wyraźnie zapis oryginalny. 

 

8.2.6.8 Właściciel lub użytkownik muszą zapewnić 

opracowanie systemu przechowywania przez niżej 

określony czas, następujących zapisów: 

 

(1) wszystkich szczegółowych zapisów z obsługi 

technicznej, dotyczących statku powietrznego i 

wszystkich podzespołów o ograniczonej 

żywotności na nim zamontowanych, przez okres 

przynajmniej 24 miesięcy od daty wycofania 

statku powietrznego lub podzespołu z eksploatacji 

na stałe, oraz; 

(2) odpowiednio całkowitego czasu lotu oraz ilości 

cykli statku powietrznego i wszystkich 

podzespołów o ograniczonej żywotności, przez 

okres przynajmniej 12 miesięcy od daty 

wycofania statku powietrznego lub podzespołu z 

eksploatacji na stałe, oraz; 

(3) odpowiednio czasu lotu oraz ilości cykli od 

ostatniej planowej obsługi podzespołu o 

ograniczonej żywotności, przynajmniej do czasu 

przeprowadzenia następnej planowej obsługi 

podzespołu, o równorzędnym zakresie i 

szczegółowości prac, oraz; 

(4) aktualnego statusu wykonania zadań programu 

obsługi, pozwalającego na ustalenie zgodności z 

zatwierdzonym programem obsługi technicznej 

statku powietrznego, przynajmniej do czasu 

przeprowadzenia następnej planowej obsługi 

statku powietrznego lub podzespołu, o 

równorzędnym zakresie i szczegółowości prac, 

oraz; 

(5) aktualnego statusu wykonania dyrektyw 

zdatności, dotyczących danego statku 

powietrznego i podzespołów, przynajmniej przez 

okres 12 miesięcy po wycofaniu statku 

powietrznego lub podzespołu z eksploatacji na 

stałe, oraz; 

(6) szczegółów wykonanych modyfikacji i napraw 

statku powietrznego, silnika (silników), śmigła 

(śmigieł) i wszystkich innych podzespołów 

istotnych dla bezpieczeństwa lotu, przynajmniej 

przez okres 12 miesięcy po ich wycofaniu z 

eksploatacji na stałe. 

 

8.2.7 Przekazywanie zapisów ciągłej zdatności do 

lotu statku powietrznego 

 

8.2.7.1 Jeśli statek powietrzny jest na stałe 

przekazywany przez jednego właściciela lub 

użytkownika do drugiego, wówczas właściciel lub 

użytkownik musi zapewnić, żeby były również 

przekazane zapisy ciągłej zdatności do lotu wg pkt 

8.2.6. 

 

8.2.7.2 Jeśli właściciel/użytkownik zleca wykonanie 

zadań dotyczących zarządzania ciągłą zdatnością do 

lotu do organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do 

lotu, musi on zapewnić, żeby do tej organizacji były 

przekazane również zapisy ciągłej zdatności do lotu wg 

pkt 8.2.6. 

 

8.2.7.3 Nowy właściciel, użytkownik lub organizacja 

zarządzania ciągłą zdatnością do lotu musi zapewnić 

ciągłość przechowywania zapisów zgodnie pkt 8.2.6. 

 

8.3 Standardy obsługi technicznej 

 

8.3.1 Dane obsługowe. 

 

8.3.1.1 Podczas wykonywania obsługi technicznej 

statku powietrznego, osoba lub organizacja 

wykonująca obsługę, w tym modyfikacje i naprawy, 

musi mieć dostęp i korzystać tylko z aktualnych, 

odpowiednich danych obsługowych. 

 

8.3.1.2  Odpowiednie dane obsługowe oznaczają: 
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(1) wszystkie odpowiednie wymagania, procedury, 

standardy lub informacje wydane przez 

kompetentne władze, 

(2) wszystkie odpowiednie dyrektywy zdatności,  

(3) odpowiednie instrukcje ciągłej zdatności do lotu, 

wydane przez posiadaczy świadectwa typu, 

uzupełniającego świadectwa typu i każdą inną 

organizację, która zgodnie z Part 21 publikuje 

takie dane,  

 

8.3.1.3 Osoba lub organizacja wykonująca obsługę 

techniczną statku powietrznego musi zapewnić, żeby 

wszystkie dane obsługowe były aktualne i łatwo 

dostępne w razie potrzeby. Taka osoba lub organizacja 

musi wprowadzić system kart zadaniowych lub 

arkuszy roboczych, które będą stosowane i które będą 

zawierały dokładny zapis danych obsługowych lub 

dokładne przywołanie konkretnej/ konkretnych 

czynności obsługi zawartych w danych obsługowych. 

 

8.3.2 Wykonywanie obsługi technicznej. 

 

8.3.2.1 Cała obsługa techniczna musi być 

wykonywana przez wykwalifikowany personel, z 

zastosowaniem metod, technik, standardów i instrukcji, 

wymienionych w danych obsługowych wg pkt 8.3.1. 

Ponadto, po każdej czynności obsługi związanej z 

bezpieczeństwem lotu, musi być przeprowadzona 

niezależna kontrola, chyba, że zostało inaczej 

określone przez Prezesa Urzędu. 

 

8.3.2.2 Cała obsługa techniczna musi być 

wykonywana przy użyciu narzędzi, wyposażenia i 

materiałów wymienionych w danych obsługowych wg 

pkt 8.3.1, Tam gdzie jest to konieczne, narzędzia i 

wyposażenie muszą być systemowo poddawane 

obsłudze metrologicznej zgodnie ze standardami 

określonymi przez Prezesa Urzędu. 

 

8.3.2.3 Miejsce, w którym jest wykonywana obsługa 

techniczna musi być dobrze zorganizowane i czyste, 

oraz wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń. 

 

8.3.2.4 Cała obsługa techniczna musi być wykonana z 

uwzględnieniem ograniczeń dotyczących warunków 

otoczenia, wymienionych w danych obsługowych wg 

pkt 8.3.1. 

 

8.3.2.5 W razie nie sprzyjających warunków 

atmosferycznych lub długotrwałej obsługi technicznej, 

należy korzystać z odpowiednich pomieszczeń. 

 

8.3.2.6 Po zakończeniu obsługi technicznej musi być 

przeprowadzona ogólna weryfikacja, w celu 

sprawdzenia czy ze statku powietrznego lub 

podzespołu usunięto wszystkie narzędzia, wyposażenie 

i inne obce części i materiały oraz czy zostały 

ponownie zamontowane wszystkie zdjęte pokrywy 

luków dostępu. 

 

8.3.3 Usterki statku powietrznego 

 

8.3.3.1 Każda usterka statku powietrznego, która ma 

poważny wpływ na bezpieczeństwo lotu, musi być 

usunięta przed kolejnym lotem. 

 

8.3.3.2 Tylko odpowiednio wykwalifikowany 

personel, w oparciu o dane obsługowe wg pkt 8.3.1, 

może stwierdzić czy usterka statku powietrznego ma 

poważny wpływ na bezpieczeństwo lotu i podjąć 

decyzję, kiedy i jakie działania naprawcze muszą być 

podjęte przed kolejnym lotem i usunięcie których 

usterek może być odłożone. Nie ma to zastosowania, 

jeśli: 

 

(1) zatwierdzony przez Prezesa Urzędu wykaz 

wyposażenia minimalnego, może być 

wykorzystany przez pilota, lub 

(2) usterki statku powietrznego zostały określone 

przez Prezesa Urzędu jako dopuszczalne. 

 

8.3.3.3 Każda usterka statku powietrznego, która nie 

ma poważnego wpływu na bezpieczeństwo lotu, musi 

być usunięta tak szybko jak jest to możliwe po jej 

wykryciu, w ramach ograniczeń wymienionych w 

danych obsługowych. 

 

8.3.3.4 Każda usterka, która nie została usunięta 

przed lotem, musi być zarejestrowana w systemie 

zapisów obsługi technicznej statku powietrznego wg 

pkt 8.2.6 lub w dzienniku technicznym statku 

powietrznego. 

 

8.4 Podzespoły 

 

8.4.1 Zabudowa 

 

8.4.1.1 Podzespół może być zabudowany tylko 

wówczas, jeśli jest on w dobrym stanie, został w 

odpowiedni sposób poświadczony oraz jest 

oznakowany zgodnie z Part 21 podczęść Q, chyba że 

zostało inaczej ustalone przez Prezesa Urzędu. 

 

8.4.1.2 Przed zabudowaniem podzespołu na statku 

powietrznym, osoba lub zatwierdzona organizacja 

obsługowa musi upewnić się, czy konkretny podzespół 

nadaje się do zabudowania, jeśli mogą mieć 

zastosowanie jego różne konfiguracje wynikające z 

modyfikacji i/lub dyrektyw zdatności.  

 

8.4.1.3 Części standardowe mogą być zabudowane na 

statku powietrznym lub podzespole tylko wtedy, kiedy 

są one wymienione w danych obsługowych. Części 

standardowe mogą być zabudowane tylko wtedy, kiedy 

jest do nich dołączony dowód zgodności z 

odpowiednim standardem.  

 

8.4.1.4 Surowce lub materiały zużywalne mogą być 

zastosowane na statku powietrznym lub podzespole 

tylko wtedy, kiedy producent statku powietrznego lub 

podzespołu stwierdzi to w odpowiednich danych 

obsługowych. Takie materiały i surowce mogą być 

zastosowane tylko wtedy, kiedy spełniają wymagania 
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określonej normy i są możliwe do zidentyfikowania. 

Do wszystkich materiałów i surowców musi być 

dołączona dokumentacja, która wyraźnie określa 

konkretny materiał lub surowiec, zawiera stwierdzenie 

zgodności z normą oraz podaje producenta i dostawcę.  

 

8.4.2 Obsługa techniczna podzespołów 

 

8.4.2.1 Obsługa techniczna podzespołów musi być 

wykonywana przez odpowiednio zatwierdzone 

organizacje obsługowe. 

 

8.4.2.2 Obsługa techniczna podzespołu może być 

wykonana przez licencjonowanego mechanika tylko 

wtedy, jeśli podzespół jest zabudowany na statku 

powietrznym. Taki podzespół może być tymczasowo 

wybudowany, w celu ułatwienia dostępu podczas 

obsługi, jeśli jest to wyraźnie dopuszczone w instrukcji 

obsługi technicznej statku powietrznego.  

 

8.4.3 Podzespoły o ograniczonej żywotności 

 

Zabudowane podzespoły o ograniczonej żywotności 

nie mogą przekraczać założonej żywotności, podanej w 

zatwierdzonym programie obsługi technicznej i 

dyrektywach zdatności.  

 

8.4.4 Nadzorowanie niesprawnych podzespołów 

 

8.4.4.1 Podzespół musi być uznany jako niesprawny w 

każdej z następujących sytuacji: 

 

(1) upłynął okres żywotności podany w programie 

obsługi technicznej; 

(2) występuje niezgodność z mającymi zastosowanie 

dyrektywami zdatności i innymi obowiązkowymi 

wymaganiami Prezesa Urzędu dotyczącymi 

ciągłej zdatności do lotu;  

(3) brak informacji koniecznych dla ustalenia statusu 

zdatności do lotu i przydatności do zabudowy; 

(4) występowania usterek lub niesprawności;  

(5) podzespół pochodzi ze statku powietrznego 

uczestniczącego w incydencie lub wypadku, który 

mógł mieć wpływ na jego sprawność. 

 

8.4.4.2 Niesprawne podzespoły muszą być 

zidentyfikowane i przechowywane w zabezpieczonym 

miejscu do czasu podjęcia decyzji dotyczącej ich 

statusu.  

 

8.4.4.3 Podzespoły, które osiągnęły certyfikowany 

limit żywotności całkowitej lub z usterką nie nadającą 

się do naprawy, muszą zostać zakwalifikowane jako 

nie nadające się do odzyskania i nie mogą być 

ponownie wprowadzone do systemu dostaw 

podzespołów, chyba, że przedłużono certyfikowany 

limit żywotności całkowitej lub został zatwierdzony 

sposób ich naprawy zgodnie z pkt 8.2.4. 

 

8.4.4.4  W odniesieniu do podzespołu, który zgodnie z 

punktem 8.4.4.3. nie nadaje się do odzyskania, osoba 

lub organizacja odpowiedzialna za wykonanie obsługi 

technicznej musi: 

 

(1) przechowywać taki podzespół w miejscu 

określonym w punkcie 8.4.4.2., lub; 

(2) przed zrzeczeniem się odpowiedzialności za taki 

podzespół, spowodować jego trwałe uszkodzenie 

w sposób zapewniający, że odzyskanie lub 

naprawa nie będą ekonomicznie uzasadnione. 

  

8.4.4.5 Niezależnie od postanowień punktu 8.4.4.4., 

osoba lub organizacja odpowiedzialna za wykonanie 

obsługi technicznej może bez ich uszkodzenia, 

przekazać odpowiedzialność za podzespoły 

zakwalifikowane jako nie nadające się do odzyskania, 

do organizacji szkoleniowej lub badawczej. 

 

8.5  Organizacja zarządzania ciągłą  

zdatnością do lotu 

 

8.5.1 Zakres 

 

Określone wymagania, które muszą być spełnione 

przez organizację w celu zakwalifikowania się do 

wydania lub utrzymania ciągłości zatwierdzenia do 

zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków 

powietrznych. 

 

8.5.2 Wniosek 

 

Wniosek o wydanie lub zmianę zatwierdzenia 

organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu musi 

być sporządzony na druku i w sposób ustalony przez 

Prezesa Urzędu. 

 

8.5.3 Zakres zatwierdzenia 

 

8.5.3.1 Przyznanie zatwierdzenia jest potwierdzone 

wydaniem przez Prezesa Urzędu Certyfikatu 

Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do lotu.  

Zatwierdzona charakterystyka zarządzania ciągłą 

zdatnością do lotu zgodnie z punktem. 10.7.1 musi 

zawierać specyfikację świadczonych usług, uznanych 

za objęte zatwierdzeniem. 

 

8.5.4 Charakterystyka zarządzania ciągłą 

zdatnością do lotu 

 

8.5.4.1 Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do 

lotu musi dostarczyć charakterystykę zarządzania 

ciągłą zdatnością do lotu, zawierającą następujące 

informacje zgodne z  punktem. 10.7.1. 

 

8.5.5 Zaplecze 

Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu musi 

zapewnić personelowi wymienionemu w punktcie 8.5.6 

właściwe, odpowiednio zlokalizowane, pomieszczenia 

biurowe. 

 

8.5.6 Wymagania dotyczące personelu 

8.5.6.1 Organizacja musi wyznaczyć kierownika 

odpowiedzialnego, upoważnionego w imieniu 

organizacji do zapewnienia, że wszystkie działania 
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dotyczące zarządzania ciągłą zdatnością do lotu będą 

sfinansowane i wykonane zgodnie z niniejszymi 

przepisami. 

 

8.5.6.2 Jeśli użytkownik statku powietrznego 

prowadzi działalność w zakresie usług lotniczych, 

kierownik odpowiedzialny wg punktu 8.5.6.1 musi być 

osobą, która posiada również upoważnienie organizacji 

do zapewnienia, że wszystkie operacje mogą być 

sfinansowane i wykonane zgodnie ze standardami 

wymaganymi dla wydania świadectwa usług 

lotniczych.  

 

8.5.6.3 Musi być wyznaczona osoba lub grupa osób 

odpowiedzialnych za zapewnienie, że organizacja 

będzie zawsze spełniać wymagania zgodne z PL-6. 

Taka osoba/ (osoby) musi być finalnie odpowiedzialna 

przed kierownikiem odpowiedzialnym. 

 

8.5.6.4 Kierownik odpowiedzialny musi wyznaczyć 

osobę, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie i 

nadzór nad czynnościami ciągłej zdatności do lotu 

zgodnie z punktem 8.5.6.3. 

 

8.5.6.5 Osoba odpowiedzialna, określona w punkcie 

8.5.6.4, nie może być zatrudniona w odpowiednio 

zatwierdzonej organizacji obsługowej, która podpisała 

umowę z użytkownikiem, chyba że posiada specjalne 

zezwolenie Prezesa Urzędu. 

 

8.5.6.6 Organizacja musi posiadać wystarczającą 

ilość, odpowiednio wykwalifikowanego personelu do 

wykonywania przewidywanych prac. 

 

8.5.6.7 Wszystkie osoby wymienione w punkcie 

8.5.6.3 oraz 8.5.6.4 muszą wykazać się odpowiednią 

wiedzą, wykształceniem i doświadczeniem w zakresie 

ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych. 

 

8.5.6.8 Kwalifikacje całego personelu związanego z 

zarządzaniem ciągłą zdatnością do lotu muszą być 

udokumentowane. 

 

8.5.7 Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu 

 

8.5.7.1 Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu musi 

być wykonywane zgodnie z postawieniami punktu 

8.2.1. 

 

8.5.7.2  Zatwierdzona organizacja zarządzania ciągłą 

zdatnością do lotu musi, dla każdego statku 

powietrznego: 

 

(1) opracować i prowadzić program obsługi 

technicznej zarządzanych statków powietrznych. 

 

(2) przedstawić do zatwierdzenia przez Prezesa 

Urzędu program obsługi technicznej statków 

powietrznych i jego zmiany, oraz dostarczyć kopię 

programu właścicielowi statków powietrznych nie 

użytkowanych w celach zarobkowych, 

 

(3) zarządzać zatwierdzaniem modyfikacji i 

napraw, 

 

(4) zapewnić, żeby cała obsługa techniczna była 

prowadzona zgodnie z zatwierdzonym 

programem obsługi i poświadczana zgodnie z 

punktem 8.6.1, 

  

(5) zapewnić wykonanie wszystkich mających 

zastosowanie dyrektyw zdatności i dyrektyw 

operacyjnych mających wpływ na ciągłą 

zdatność do lotu, 

 

(6) zapewnić, żeby wszystkie usterki wykryte 

podczas planowanej obsługi technicznej lub 

zgłoszone, zostały usunięte przez odpowiednio 

zatwierdzoną organizację obsługową, 

 

(7) zapewnić, żeby zawsze kiedy jest to konieczne, 

statek powietrzny został dostarczony do 

odpowiednio zatwierdzonej organizacji 

obsługowej 

 

(8) koordynować planową obsługę techniczną, 

wykonywanie dyrektyw zdatności, wymianę części 

o ograniczonej żywotności oraz przeglądy 

podzespołów, w celu zapewnienia, że te prace są 

prawidłowo wykonywane, 

 

(9) zarządzać i archiwizować wszystkie zapisy 

ciągłej zdatności do lotu i/lub dziennik 

techniczny użytkownika, 

 

(10) zapewnić, żeby świadectwo ważenia i 

wyważenia odzwierciedlało aktualny stan statku 

powietrznego. 

 

8.5.7.3 Jeśli użytkownik nie jest zatwierdzony do 

wykonywania obsługi technicznej musi on zawrzeć 

pisemną umowę obsługową z odpowiednio 

zatwierdzoną organizacją obsługową, która będzie 

szczegółowo określać wykonywanie funkcji 

wymienionych w punkcie 8.2.1(2), 8.2.1(3), 8.2.1(5), 

8.2.1(6). Umowa musi zapewnić, żeby cała obsługa 

techniczna była finalnie wykonywana przez 

odpowiednio zatwierdzoną organizację obsługową oraz 

określać wsparcie funkcji systemu jakości zgodnie z 

punktem 8.5.12(2). Umowy na obsługę hangarową, 

planową obsługę liniową i obsługę silników, wraz ze 

wszystkimi ich zmianami, muszą być zatwierdzane 

przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jednak w 

przypadku: 

(1) statku powietrznego wymagającego nieplanowej 

obsługi liniowej, umowa może mieć formę 

pojedynczych zamówień składanych do 

odpowiednio zatwierdzonej organizacji obsługowej. 

 

(2) obsługi podzespołów, w tym obsługi silników, 

umowa wymieniona w punkcie 8.5.8.3 może 

mieć formę pojedynczych zamówień składanych 

do odpowiednio zatwierdzonej organizacji 

obsługowej. 
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8.5.8 Dokumentacja 

 

Podczas wykonywania czynności dotyczących ciągłej 

zdatności do lotu zgodnie z punktem 8.5.8 

zatwierdzona organizacja zarządzania ciągłą zdatnością 

do lotu musi posiadać i stosować mające zastosowanie 

aktualne dane obsługowe wg punktu 8.3.1.2 

 

8.5.9 Uprawnienia organizacji 

 

8.5.9.1 Zatwierdzona organizacja zarządzania 

ciągłą zdatnością do lotu może: 

 

(1) zarządzać ciągłą zdatnością do lotu statków 

powietrznych nie użytkowanych do 

zarobkowego przewozu lotniczego, 

wyspecyfikowanych w zatwierdzonym 

Certyfikacie Organizacji Zarządzania Ciągłą 

Zdatnością do lotu. 

 

(2) zorganizować wykonanie wszystkich czynności 

ciągłej zdatności do lotu, w ramach swojego 

zatwierdzenia, przez inną organizację pracującą 

w oparciu o jej system jakości. 

 

8.5.10  System jakości 

 

8.5.10.1 W celu zapewnienia, że zatwierdzona 

organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu 

spełnia wymagania PL-6, musi ona ustanowić system 

jakości i wyznaczyć kierownika jakości, do 

monitorowania zgodności z procedurami i 

adekwatności procedur, wymaganych do zapewnienia 

zdatności do lotu statków powietrznych. 

Monitorowanie zgodności musi obejmować system 

zwrotnego przekazywania informacji do kierownika 

odpowiedzialnego, w celu zapewnienia potrzebnych 

działań korygujących. 

 

8.5.10.2 System jakości musi monitorować działania 

opisane w punkcie 8.5 oraz musi obejmować 

przynajmniej następujące działania: 

 

(1) monitorowanie, czy wszystkie czynności wg 

punktu 8.5 są wykonywane zgodnie z 

zatwierdzonymi procedurami, oraz; 

(2) monitorowanie, czy cała zakontraktowana 

obsługa techniczna jest wykonywana zgodnie z 

umową, oraz; 

(3) monitorowanie spełniania wymagań punktu 8.5 

w sposób ciągły. 

 

8.5.10.3 Zapisy dotyczące tych działań muszą być 

przechowywane przynajmniej przez okres dwóch lat. 

 

8.5.11 Zmiany w zatwierdzonej organizacji ciągłej 

zdatności do lotu 

 

W celu umożliwienia upoważnionym pracownikom 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego i stwierdzenia spełnienia 

w sposób ciągły wymagań punktu 8.5, zatwierdzona 

organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu musi 

z wyprzedzeniem informować Urząd Lotnictwa 

Cywilnego o wszystkich planowanych zmianach, 

dotyczących: 

 

(1) nazwy organizacji 

(2) lokalizacji organizacji 

(3) dodatkowych lokalizacji organizacji 

(4) kierownika odpowiedzialnego 

(5) wszystkich osób wymieniowych w 8.5.6.3  

(6) zaplecza, procedur, specyfikacji świadczonych 

usług i personelu, mogących mieć wpływ na 

zatwierdzenie. 

 

Jeśli zmiany personelu nie były wcześniej znane 

kierownictwu, należy o nich zawiadomić Urząd 

Lotnictwa Cywilnego przy najbliższej okazji. 

 

8.5.12  Prowadzenie zapisów 

 

8.5.12.1 Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością 

do lotu musi prowadzić zapisy dotyczące wszystkich 

szczegółów wykonanych prac. Należy przechowywać 

zapisy wymagane zgodnie z punktem 8.2.6 oraz, w 

pokładowym dzienniku technicznym jeśli ma to 

zastosowanie w przypadku zarobkowego 

wykorzystania statku powietrznego zgodnie z punktem 

10.6 

 

8.5.12.2 Zapisy muszą być przechowywane w 

sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem, zmianami i kradzieżą.  

 

8.5.12.3 Cały sprzęt komputerowy stosowany do 

tworzenia kopii zapasowych musi być przechowywany 

w innym miejscu, niż sprzęt zawierający dane robocze, 

w otoczeniu zapewniającym jego przechowywanie w 

dobrym stanie.  

 

8.5.12.4 Jeśli zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu 

statku powietrznego jest przekazywane do innej 

organizacji lub osoby, wszystkie zapisy muszą być 

przekazane do tej organizacji lub osoby. Nowa osoba 

lub organizacja musi zapewnić ciągłość 

przechowywania zapisów zgodnie z wyżej określonymi 

okresami.  

 

8.5.12.5 Jeśli organizacja zarządzania ciągłą zdatnością 

do lotu kończy swoją działalność, wszystkie 

przechowywane zapisy muszą zostać przekazane do 

właściciela statku powietrznego. 

 

8.5.13 Ciągłość ważności zatwierdzenia 

 

8.5.13.1 Zatwierdzenie jest ważne pod warunkiem, 

że: 

(1) organizacja pozostaje w zgodności z 

wymaganiami punktu 8.5 oraz postanowieniami 

dotyczącymi usuwania niezgodności wg punktu 

8.5.14, oraz; 

(2) upoważnieni pracownicy Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego mają dostęp do organizacji, dla 

oceny spełnienia w sposób ciągły wymagań 

punktu 8.5, oraz; 
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(3) nie nastąpiło zrzeczenie się lub cofnięcie 

zatwierdzenia.  

 

8.5.13.2 Po zrzeczeniu się lub cofnięciu orzeczenia 

zatwierdzającego, musi ono zostać zwrócone 

Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

 

8.5.14 Niezgodności 

 

8.5.14.1 Jeśli podczas audytów, lub w inny sposób, 

zostaną stwierdzone dowody niezgodności z 

wymaganiami PL-6 Prezes Urzędu musi podjąć 

następujące działania: 

 

(1) niezgodność poziomu 1 jest to każda znacząca 

niezgodność, która obniża standard 

bezpieczeństwa i stanowi poważne zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lotu. 

Niezgodność poziomu 1 spowoduje cofnięcie, 

ograniczenie lub zawieszenie, w całości lub w 

części przez Prezesa Urzędu Certyfikatu 

Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do 

Lotu 

 

(2) niezgodność poziomu 2 jest to każda znacząca 

niezgodność, która obniża standard 

bezpieczeństwa i stanowi poważne zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lotu. 

 

(3) po otrzymaniu zawiadomienia o 

niezgodnościach, posiadacz zatwierdzenia 

organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu 

musi ustalić plan i wykazać przeprowadzenie 

działań korygujących zadawalające Prezesa 

Urzędu, w uzgodnionym z nimi terminie. 

 
8.6 Poświadczenie obsługi  

 

8.6.1 Poświadczenie obsługi statku powietrznego 

 

8.6.1.1 Poświadczenie obsługi musi być wydane 

przed lotem, po zakończeniu każdej obsługi. Po 

stwierdzeniu, że cała wymagana obsługa została 

wykonana prawidłowo, poświadczenie obsługi musi 

być wydane przez: 

 

(1) właściwy personel poświadczający o 

odpowiednich kwalifikacjach, w imieniu 

zatwierdzonej organizacji obsługowej; lub  

(2) personel o odpowiednich kwalifikacjach, z 

wyjątkiem poświadczeń dotyczących złożonych 

zadań obsługi technicznej; lub 

(3) pilota-właściciela zgodnie z 8.6.3.  

 

8.6.1.2 W przypadku poświadczenia obsługi wg 

punktu 8.6.1.1. ppkt (1), personelowi 

poświadczającemu może pomóc w wykonywaniu 

zadań obsługowych jedna lub kilka osób, będących pod 

jego bezpośrednią i stałą kontrolą.  

 

8.6.1.3 Poświadczenie obsługi musi zawierać 

podstawowe szczegóły wykonanej obsługi, datę 

zakończenia obsługi, oraz: 

(1) nazwę i numer zatwierdzenia zatwierdzonej 

organizacji obsługowej oraz nazwiska personelu 

poświadczającego, wydającego poświadczenie, 

lub; 

(2) w przypadku poświadczenia obsługi wg punktu 

8.6.1.1. ppkt (2), nazwisko, oraz numer licencji 

poświadczającego. 

 

8.6.1.4 W przypadku obsługi niekompletnej, 

niezależnie od postanowień punktu 8.6.1.1., fakt ten 

musi być zapisany w poświadczeniu obsługi statku 

powietrznego, przed wydaniem tego poświadczenia.  

 

8.6.1.5 Poświadczenie obsługi nie może być wydane 

w przypadku występowania znanych niezgodności, 

które mogą spowodować poważne zagrożenie 

bezpieczeństwa lotu. 

 

8.6.2 Poświadczenie obsługi podzespołu 

 

8.6.2.1 Po zakończeniu każdej obsługi podzespołu 

zdjętego ze statku powietrznego musi być wydane 

poświadczenie obsługi. 

 

8.6.2.2 Poświadczenie obsługi podzespołu statku 

powietrznego musi być wydane przez odpowiednio 

zatwierdzoną organizację obsługową. 

 

8.6.3 Upoważnienie pilota-właściciela 

 

8.6.3.1 Pilot-właściciel jest to osoba, która jest 

właścicielem lub współwłaścicielem statku 

powietrznego, na którym jest wykonywana obsługa 

techniczna i która posiada ważną licencję pilota 

odpowiedniego typu lub kategorii. 

 

8.6.3.2 Po wykonaniu przez pilota-właściciela 

ograniczonej obsługi technicznej zgodnie pkt 8.6.3.4., 

pilot-właściciel może wydać poświadczenie obsługi dla 

każdego użytkowanego prywatnie statku powietrznego 

prostej konstrukcji, o maksymalnej masie do startu 

poniżej 2730 kg, szybowca i balonu.  

 

8.6.3.3 Ograniczona obsługa techniczna wykonywana 

przez pilota-właściciela musi być opisana w programie 

obsługi technicznej statku powietrznego. 

 

8.6.3.4 Pilot-właściciel może wykonać poniższe prace 

stanowiące ograniczoną obsługę techniczną, pod 

warunkiem, że nie wymagają one złożonych czynności 

obsługowych i są wykonywane zgodnie z pkt 8.3.2: 

 

(1) demontaż, montaż kół  

(2) wymiana elastycznych elementów amortyzatorów 

podwozia  

(3) obsługa zastrzałów podwozia przez uzupełnianie 

oleju, powietrza lub obu razem  

(4) obsługa piasty koła podwozia, np. czyszczenie i 

smarowanie  

(5) wymiana uszkodzonego okablowania awaryjnego 

lub zawleczek 
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(6) smarowanie, nie wymagające demontażu innego 

niż zdjęcie pozycji, nie będących  elementami 

konstrukcji , takich jak nakładki, osłony i 

owiewki 

(7) wykonywanie prostych napraw tkaniny, nie 

wymagających naprawy żeber lub demontażu 

elementów konstrukcyjnych czy usterzenia. W 

przypadku balonów, wykonywanie drobnych 

napraw powłoki (zgodnie z opisem w instrukcjach 

producenta balonu oraz zgodnie z tymi 

instrukcjami), nie wymagających naprawy lub 

wymiany taśmy nośnej 

(8) uzupełnianie płynów hydraulicznych w zbiorniku 

hydraulicznym 

(9) dekoracyjna obróbka wykańczająca powłoki 

kadłuba, koszy balonu, powierzchni skrzydeł i 

ogona (z wyłączeniem wyważanego usterzenia), 

owiewek, osłon, podwozia, kabiny, lub wnętrza 

kabiny pilota, jeśli nie jest wymagane usunięcie 

lub demontaż części nośnych lub działających 

instalacji 

(10) stosowanie środków konserwujących lub 

ochronnych na podzespołach, jeśli nie pociągało 

za sobą demontażu części nośnych lub 

działających instalacji i jeśli takie pokrycie nie 

jest zabronione i nie jest sprzeczne z dobrymi 

zwyczajami 

(11) naprawa tapicerki i wykończenia dekoracyjnego 

kabiny, kabiny pilota, lub wnętrza kosza balonu, 

jeśli taka naprawa nie wymaga demontażu części 

nośnych lub działających instalacji, nie zakłóca 

ich pracy lub nie ma wpływu na części nośne 

statku powietrznego 

(12) wykonywanie drobnych, prostych napraw 

owiewek i nakładek nie będących elementami 

konstrukcji, osłon oraz drobnych łatek i 

wzmocnień, które nie zmieniają konturu i nie 

zakłócają prawidłowego przepływu powietrza. 

(13) wymiana bocznych okien, jeśli to nie zakłóca 

konstrukcji lub działania instalacji, takich jak 

układ sterowania, wyposażenie elektryczne, itp. 

(14) wymiana pasów bezpieczeństwa 

(15) wymiana foteli lub części foteli, na części 

zatwierdzone dla statku powietrznego, nie 

powodująca demontażu części nośnych lub 

działających instalacji  

(16)  wykrywanie usterek i naprawa uszkodzonych 

obwodów w układzie świateł lądowania  

(17) wymiana żarówek, reflektorów i soczewek 

świateł pozycyjnych i świateł lądowania 

(18) wymiana kół i nart, jeśli nie powoduje to 

zmiany wagi i wyważenia 

(19) wymiana osłon, nie wymagających zdjęcia 

śmigła lub odłączenia układu sterowania lotem 

(20) wymiana lub oczyszczenie świec zapłonowych 

oraz ustalenie przerw iskrowych świec 

(21) wymiana połączeń przewodów giętkich, za 

wyjątkiem połączeń hydraulicznych 

(22) wymiana prefabrykowanych przewodów 

paliwowych  

(23) czyszczenie lub wymiana paliwowych i 

olejowych filtrów siatkowych oraz wkładów filtra 

(24) wymiana i obsługa baterii 

(25) czyszczenie sterowania palnikiem balonu i 

głównych dysz, zgodnie z instrukcjami 

producenta balonu 

(26) wymiana lub regulacja standardowych 

elementów złącznych, nie będących elementami 

konstrukcji, nieistotnych dla użytkowania 

(27) wymiana koszy i palników balonu do 

powłoki, jeśli kosz lub palnik są oznaczone w 

świadectwie typu balonu jako wymienne i jeśli 

kosze i palniki zostały zaprojektowane do 

szybkiej wymiany i instalacji 

(28) montaż urządzeń zabezpieczających przed 

nieprawidłowym tankowaniem paliwa, w celu 

zmniejszenia średnicy otworów wlewowych 

zbiorników paliwowych, pod warunkiem, że 

producent statku powietrznego uznał specjalne 

urządzenie jako element danych certyfikacyjnych 

statku powietrznego, dostarczył instrukcje 

instalacji tych urządzeń oraz że ich instalacja nie 

powoduje demontażu istniejących otworów 

wlewowych zbiorników  

(29) demontaż, sprawdzenie i wymiana detektorów 

cząstek magnetycznych  

(30) demontaż i wymiana niezależnych urządzeń 

nawigacyjnych i komunikacyjnych, 

zamontowanych na przedniej tablicy przyrządów, 

korzystających ze złączy podłączających 

urządzenie, kiedy jest ono zamontowane na 

tablicy przyrządów (za wyjątkiem 

automatycznych układów sterowania lotem, 

transponderów i urządzeń radiolokacyjnych). 

Konstrukcja zatwierdzonego urządzenia musi 

pozwalać na jego łatwy i częsty demontaż i 

wymianę oraz nie może wymagać specjalnej 

aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzenie musi 

posiadać odpowiednie instrukcje. Przed 

planowanym zastosowaniem urządzenia należy 

sprawdzić jego działanie. 

(31) aktualizacja niezależnych nawigacyjnych baz 

danych oprogramowania urządzeń kontroli ruchu 

lotniczego, zamontowanych na przedniej tablicy 

przyrządów (za wyjątkiem baz danych 

automatycznych układów sterowania lotem, 

transponderów i urządzeń radiolokacyjnych, pod 

warunkiem, że nie jest potrzebny demontaż 

urządzenia i że posiada ono odpowiednie 

instrukcje. Przed planowanym zastosowaniem 

urządzenia należy sprawdzić jego działanie. 

(32) wymiana pokrycia skrzydeł, ogona i 

usterzenia, których konstrukcja mocowań 
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umożliwia ich montaż bezpośrednio przed 

każdym lotem i demontaż po każdym locie 

(33) wymiana łopat wirnika głównego, których 

konstrukcja umożliwia demontaż bez stosowania 

narzędzi specjalistycznych. 

 

8.6.3.5  Poświadczenie obsługi musi być wpisane do 

książek pokładowych i musi zawierać szczegóły 

wykonanej obsługi, datę zakończenia obsługi oraz 

nazwisko i numer licencji pilota-właściciela 

wydającego takie poświadczenie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona celowo pozostawiona wolna 
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ROZDZIAŁ 9.  ZAŁOGA LOTNICZA STATKU 

POWIETRZNEGO 

 

9.1 Skład załogi lotniczej 

 

9.1.1 Skład i liczba członków załogi lotniczej muszą 

odpowiadać wymaganiom minimalnego składu załogi, 

określonym w instrukcji użytkowania w locie danego 

statku powietrznego. 

 

9.1.2 Na statku powietrznym, na którym zgodnie z 

wymaganiami określonymi w rozdziale 7 znajduje się 

urządzenie (urządzenia) do prowadzenia łączności 

radiowej w locie, co najmniej jeden z członków załogi 

lotniczej zobowiązany jest posiadać ważną licencję 

upoważniającą do pełnienia funkcji radiooperatora 

pokładowego, odpowiednią do wymagań łączności 

radiowej w przestrzeni powietrznej, w której ten lot ma 

się odbywać. 

 

9.1.3 Uczeń-pilot wykonujący statkiem powietrznym 

lot szkoleniowy zgodnie z programem szkolenia 

lotniczego zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu, jest 

zwolniony w czasie wykonywania takiego lotu od 

obowiązku posiadania wpisu do licencji 

upoważniającej go do pełnienia funkcji radiooperatora 

pokładowego. 

 

9.1.4 Jeżeli statek powietrzny wyposażony jest w 

oddzielne stanowisko radiooperatora pokładowego, w 

skład załogi lotniczej musi wchodzić wyznaczony do 

wykonywania czynności na tym stanowisku członek 

załogi, który posiada licencję określoną w pkt. 9.1.2, 

chyba że czynności te mogą być wykonane przez 

członka załogi lotniczej wyznaczonego do 

wykonywania innych czynności i posiadającego 

świadectwo radiooperatora. 

 

9.1.5 Jeżeli statek powietrzny wyposażony jest w 

oddzielne stanowisko mechanika pokładowego, w 

skład załogi lotniczej musi wchodzić osoba posiadająca 

ważną licencję mechanika pokładowego, wyznaczona 

do obsługi tego stanowiska, chyba że czynności na tym 

stanowisku mogą być wykonane przez innego członka 

załogi posiadającego licencję mechanika pokładowego 

lub pilota. 

 

9.1.6 Jeżeli statek powietrzny wyposażony jest w 

oddzielne stanowisko nawigatora, w skład załogi 

lotniczej musi wchodzić wyznaczona do wykonywania 

czynności na tym stanowisku osoba posiadająca ważną 

licencję nawigatora, chyba że czynności te mogą być 

wykonane przez członka załogi lotniczej 

wyznaczonego do innych czynności, który posiada 

licencję nawigatora lub pilota. 

 

9.2 Obowiązki załogi lotniczej  

w sytuacjach awaryjnych 

 

9.2.1 Użytkownik statku powietrznego jest obowiązany 

określić niezbędny zakres czynności każdego członka 

załogi lotniczej, w przypadku zaistnienia sytuacji 

niebezpiecznej, wymagającej awaryjnej ewakuacji 

osób znajdujących się na pokładzie; czynności te – w 

odniesieniu do samolotów i śmigłowców o 

wieloosobowych załogach – muszą być objęte 

szkoleniem i treningiem organizowanym przez 

użytkownika. 

 

9.2.2 Program szkolenia i treningu określony w pkt. 

9.2.1 powinien obejmować przepisy i metody 

posługiwania się wyposażeniem awaryjno-ratunkowym 

znajdującym się na pokładzie statku powietrznego, 

oraz trening w awaryjnej ewakuacji ludzi z pokładu 

samolotu lub śmigłowca. Jeżeli zakres użytkowania 

statku powietrznego (AWC) obejmuje przewóz 

ładunków niebezpiecznych, program powinien 

obejmować również trening w zakresie czynności 

związanych z przewozem takiego ładunku. 

 

9.3 Kwalifikacje dowódcy statku powietrznego  

podczas lotów międzynarodowych  

 

9.3.1. Użytkownik nie może powierzyć obowiązków 

dowódcy statku powietrznego w locie 

międzynarodowym pilotowi, którego poziom 

kwalifikacji nie odpowiada wymaganiom określonym 

w pkt. 9.3.3.  

 

9.3.2 Użytkownik samolotów nie może powierzyć 

obowiązków dowódcy grupy samolotów locie 

międzynarodowym pilotowi, którego poziom 

kwalifikacji nie odpowiada wymaganiom określonym 

w pkt. 9.3.3.  

 

9.3.3 Pilot, o którym mowa w pkt. 9.3.1. i 9.3.2. jest 

obowiązany wykazać przed użytkownikiem, że w 

wystarczającym zakresie zna lub, że na podstawie 

odpowiednich dostarczonych mu lub dostępnych 

dokumentów potrafi uzyskać informacje o: 

 

(1) zaplanowanej trasie lotu oraz planowanych do 

wykorzystania lotniskach/lądowiskach, w tym: 

 

(a) ukształtowaniu terenu i minimalnych 

bezpiecznych wysokościach lotu, 

(b) sezonowych warunkach meteorologicznych, 

(c) pomocach technicznych, przepisach i danych 

dot. służb meteorologicznych, łączności i 

ruchu lotniczego, 

(d) przepisach poszukiwania i ratownictwa, 

(e) pomocach nawigacyjnych związanych z trasą, 

wzdłuż której lot ma być wykonany, 

 

(2) procedurach utrzymania toru lotu nad obszarami o 

dużym nasileniu ruchu lotniczego, położeniu 

przeszkód, topografii terenu, naziemnych 

pomocach podejścia do lądowania, procedurach 

dolotu, odlotu, lotów w strefie oczekiwania i 

podejścia do lądowania w warunkach IMC oraz 

obowiązujących minimach operacyjnych, 

danych dróg startowych i wpływu położenia 

lotniska na zmiany w osiągach lub w warunkach 

użytkowania statku powietrznego. 

 

 



Dziennik Ustaw Nr 262              Poz. 2609 

 

Eksploatacja statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego  PL - 6 

- 48 - 

9.4 Kontrola techniki pilotowania 

 

9.4.1 Użytkownik jest obowiązany zapewnić, aby 

technika pilotowania w zakresie posiadanych przez 

pilotów licencji i posiadanych uprawnień, oraz 

prawidłowość postępowania pilotów w 

niebezpiecznych sytuacjach były sprawdzane w 

sposób, który każdorazowo określi rzeczywiste 

kwalifikacje pilotów. 

Jeżeli sprawdzenie w locie dotyczy lotu 

wykonywanego wg wskazań przyrządów (IFR), 

użytkownik jest obowiązany do sprawdzenia 

umiejętności pilotów przez inspektora wyznaczonego 

przez Prezesa Urzędu. 

 

9.4.2 Sprawdzenie, o którym mowa w 9.4.1 należy 

przeprowadzać: 

 

(1) dwa razy w okresie jednego roku przy 

zachowaniu odstępu większego niż 4 miesiące 

pomiędzy sprawdzeniami – w odniesieniu do 

pilotów wykonującym loty na statkach 

powietrznych o masie maksymalnej 

dopuszczalnej do startu powyżej 5.700 kg, 

(2) raz w okresie jednego roku – w odniesieniu do 

pilotów samolotów i śmigłowców o masie 

maksymalnej dopuszczalnej do startu poniżej 

5.700 kg oraz pilotów szybowcowych, 

(3) w okresie i w zakresach ustalonych przez 

użytkownika – w odniesieniu do pilotów balonów 

wolnych i sterowców. 

 

9.4.3 Kontrola techniki pilotowania, w całości lub w 

części może być przeprowadzona na symulatorach lotu, 

jeżeli zostały one do tego celu uznane przez Prezesa 

Urzędu. 

 

9.5 Wyposażenie załogi lotniczej w szkła korekcyjne 

 

Członek załogi lotniczej jest obowiązany posiadać 

zapasowe szkła korekcyjne, łatwo dostępne ze 

stanowiska pracy, jeżeli do wykonywania czynności 

lotniczych wynikających z obowiązków, posiadanej 

licencji oraz orzeczenia lekarskiego zobowiązany jest 

do używania szkieł korekcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona celowo pozostawiona wolna 
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ROZDZIAŁ 10.  INSTRUKCJE, DZIENNIKI  

POKŁADOWE I DOKUMENTACJA  

EKSPLOATACYJNA 

 

Treść słowna instrukcji i dokumentów wymienionych 

w niniejszym rozdziale musi być podawana w języku 

polskim. 

 

10.1 Instrukcja wykonywania lotów (IWL) 

 

10.1.1 IWL może być wydawana i stosowana w 

tematycznie oddzielnych częściach dotyczących 

konkretnych zagadnień eksploatacji statków 

powietrznych. W takim przypadku każda z takich 

części musi być oznaczona wyraźną informacją, iż jest 

ona określoną częścią instrukcji wykonywania lotów. 

 

10.1.2 IWL powinna zawierać niżej wymienione 

informacje, zasady i ustalenia: 

 

10.1.2.1 IWL musi zawierać ustalenia i informacje 

ogólne, obejmujące: 

 

(1) zestaw zastosowanych w instrukcji określeń, 

których znaczenie nie może różnić się od określeń 

już obowiązujących; 

(2) zakres działalności użytkownika statków 

powietrznych oraz dane o tej części jego struktury 

organizacyjnej jaka odnosi się do wykonywania 

lotów; 

(3) wykaz wykonywanych lotów połączonych z ich 

ogólną charakterystyką (np. loty ratownicze, 

sanitarne, próbne doświadczalne lub kontrolne, 

akrobacyjne, balonowe, skoki spadochronowe 

itp.). 

 

10.1.2.2 IWL musi zawierać zasady, ustalenia i 

informacje dotyczące organizacji, zabezpieczenia, 

przygotowania, planowania, kierowania i 

wykonywania lotów, w tym: 

 

(1) zasad wyznaczania dowódcy i załogi lotniczej 

statku powietrznego (II-go pilota, mechanika 

pokładowego, nawigatora i radiooperatora), 

członków pomocniczego personelu pokładowego 

oraz osoby pełniącej nadzór operacyjny nad 

danym lotem (lotami), łącznie z: 

(a) określeniem czynności i obowiązków członków 

załogi lotniczej innych niż wynikające z licencji 

lotniczej oraz instrukcji operacyjnej i instrukcji 

użytkowania statku powietrznego w locie; 

(b) określeniem zasad rekrutacji oraz sposobu 

przygotowania członków pomocniczego 

personelu pokładowego do wykonywania zadań 

oraz określeniem ich obowiązków przed lotem, 

w czasie lotu i po jego wykonaniu; 

(c) określeniem wymaganych kwalifikacji osób 

wyznaczonych do pełnienia bieżącego nadzoru 

operacyjnego nad lotem (lotami), łącznie z 

zakresem ich obowiązków; 

(2) wymagane kwalifikacje, zakres czynności i 

obowiązków oraz zakres osobistej 

odpowiedzialności innych służbowo lub 

organizacyjnie zainteresowanych osób albo 

pracowników użytkownik, mających wpływ na 

przygotowanie i wykonanie lotu (np. kierownik 

agrolotniczej grupy operacyjnej, kierownik lotów 

przy wykorzystaniu śmigłowca jako dźwigu, 

licencjonowani mechanicy lotniczy, inny nie 

licencjonowany personel użytkownika itp.); 

(3) zasady dotyczące kompetencji i osobistej 

odpowiedzialności osób nadzorujących z 

upoważnienia użytkownika eksploatację jego 

statków powietrznych w różnych fazach tej 

eksploatacji; 

(4) ustalenia dotyczących koordynacji decyzji i 

działań właściwych osób albo służb lub komórek 

organizacyjnych użytkownika, w zakresie: 

 

(a) naziemnego technicznego zabezpieczenia lotów; 

(b) operacyjnego przygotowania lotów; 

(c) przyjmowania i przewożenia podróżnych, 

zwierząt, ładunków; 

(d) nadzoru operacyjnego nad wykonywanymi 

lotami; 

(e) obiegu informacji o wykonywanych lotach; 

(f) niezbędnych działań w przypadku powstania 

stanu zagrożenia lub niebezpieczeństwa w 

dowolnej fazie eksploatacji lotniczej; 

(g) badania usterek, awarii oraz incydentów i 

wypadków lotniczych. 

 

(5) zasady organizacji na lotnisku kontrolowanym i 

nadzorowanym oraz na lądowisku stałym i 

tymczasowym, w tym: 

(a) zasady planowania lotów, w tym szczególnie 

zasady organizacji lotów na lotnisku 

macierzystym użytkownika z uwzględnieniem 

specyfiki planowanych lotów, uzyskiwania 

zezwoleń na wykonywanie lotów; 

(b) przekazywania informacji o planowanych i 

wykonywanych lotach itp.; 

(c) organizację przygotowania do lotów z 

uwzględnieniem specyfiki zadań lotów i 

warunków atmosferycznych; 

(d) środki zabezpieczenia nawigacyjnego oraz 

możliwości i zasady ich wykorzystania; 

(e) zasady i specyfikę organizacji wykonywania 

lotów szkolno-treningowych; 

(f) zasady wykonywania lotów nocnych, 

doświadczalnych próbnych i kontrolnych, 

agrotechnicznych i innych, wykonywanych z 

lotniska lub lądowiska macierzystego, z 

uwzględnieniem ich organizacji, zabezpieczenia 

i kierowania oraz dodatkowych obowiązków 

osób funkcyjnych; 

(g) zasady kierowania lotami szkolnymi, w tym: 

- zasady wyznaczania kierownika lotów i jego 

zastępcy, 

- sposoby lądowań na różnych lotniskach lub 

lądowiskach, 

(h)  zasady organizacji startów dla różnych 

rodzajów startów, w tym: 

 stosowane znaki startowe (określone w 

odrębnych przepisach), 

 zasady wykładania znaków startowych, 
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 zasady zabezpieczania miejsca startu pod 

względem technicznym, medycznym, 

przeciwpożarowym, BHP, porządku 

publicznego, transportowym, łącznościowym 

itp., 

 zasady wyznaczania miejsc postoju, 

przebywania i ruchu statków powietrznych, 

osób oraz pojazdów na ziemi (w zależności od 

charakteru wykonywanych lotów), 

 schematy startów, 

 obowiązki osób przebywających na starcie, 

 sygnały jakie mogą być stosowane na lotniskach 

lub lądowiskach (określone w odrębnych 

przepisach), 

 

(6)  zasad zabezpieczania lotów, w tym: 

 

(a) zasady zabezpieczania technicznego, w tym: 

 wykaz niezbędnego personelu technicznego 

licencjonowanego i innego oraz zasady 

ustalania jego minimalnej liczebności, 

 ogólne zasady obsługi technicznej ze 

szczególnym uwzględnieniem obsługi startowej, 

 zasady technicznego dopuszczania statków 

powietrznych do lotu na lotnisku macierzystym 

oraz na lotniskach innych, w kraju i poza jego 

granicami, 

 zasady postępowania w przypadku utraty 

sprawności technicznej statku powietrznego 

znajdującego się w kraju oraz poza jego 

granicami, w tym zasady działań 

podejmowanych dla przywrócenia sprawności, 

 zasady dopuszczania do lotu statku 

powietrznego o ograniczonej sprawności 

technicznej, 

 zasady zaopatrywania statku powietrznego w 

paliwo, oleje, płyny i gazy techniczne oraz w 

tlen do oddychania, przy czym w odniesieniu do 

tankowania paliwa – zasady tankowania paliwa 

na lotnisku lub lądowisku macierzystym i 

czasowego postoju, tryb załatwiania we 

własnym i poza własnym systemem 

zaopatrzenia, wymagane dokumenty i ich 

ewidencjonowanie, sposoby kontroli itp., 

 

(b) zasady zabezpieczania medycznego, 

ratowniczego i BHP,  

(c) zasady zabezpieczania przeciwpożarowego, 

(d) zasady zabezpieczania meteorologicznego, w 

tym: 

 określenie dokumentów lub informacji 

niezbędnych dla meteorologicznego 

zabezpieczenia lotów, 

 określenie trybu przekazywania tych informacji 

w zależności od rodzaju lotu i miejsca jego 

wykonywania, 

 zasady przekazywania przez załogi informacji o 

napotkanych w czasie lotu groźnych dla 

lotnictwa zjawiskach pogody i zasady 

wykorzystywania przez załogi takich informacji 

otrzymanych w czasie lotu, 

(e) zasady dotyczących łączności radiowej, w tym: 

 ustalenia w zakresie prowadzenia 

korespondencji radiotelefonicznej lub 

radiotelegraficznej w czasie wykonywania 

różnego rodzaju lotów w ruchu kontrolowanym 

i nadzorowanym, 

 zasady oraz tryb postępowania w przypadku 

utraty łączności radiowej, gdy jest ona 

wymagana, 

 zasady oraz tryb informowania użytkownika o 

zaistniałych zdarzeniach i nieprawidłowościach 

mających związek z wykonywaniem lotów, 

szczególnie w czasie wykonywania zadań poza 

lotniskiem macierzystym, 

  

(f) zasady przekazywania statków powietrznych 

przez: 

 personel techniczny załodze lotniczej i 

odwrotnie, 

 załogi lotnicze pomiędzy sobą, 

 personel techniczny i załogi lotnicze 

personelowi ochrony i odwrotnie, 

(g) zasady zabezpieczania porządku publicznego. 

 

(7) zasady wyznaczania, organizowania i 

wyposażania lądowisk; 

 

(8) zasady sporządzania, podpisywania, 

przekazywania, ewidencjonowania i 

przechowywania dokumentacji operacyjnej 

lotów, w tym: 

(a) zlecenia lotu, 

(b) planowej tablicy lotów, 

(c) listy lotów, 

(d) zaświadczenia zgłoszenia przelotu (dotyczy 

szybowców), 

(e) planu lotu, 

(f) listy podróżnych, 

(g) arkusza załadowania i wyważania statku 

powietrznego (jeżeli jest wymagany), 

(h) osobistego dziennika lotów, 

(i) gdy ma to zastosowanie – dokumentów 

wymaganych przy przelotach 

międzynarodowych. 

 

(9)  zasady organizacji operacyjno-nawigacyjnego 

przygotowania do lotu, w tym: 

(a)  zasady określania zadania lotu i warunków jego 

wykonywania, 

(b)  zasady opracowywania i wystawiania 

podstawowej dokumentacji operacyjnej lotu 

(lotów), 

(c)  zasady przygotowania nawigacyjnego, w tym: 

 zasady i kryteria wyznaczania lotnisk 

zapasowych oraz kryteria jakie muszą spełniać 

tereny dla uznania ich za nadające się do 

przymusowego lądowania, 

 tryb wyposażania w mapy, przewodniki lotnicze 

i informacje o służbach poszukiwania i 

ratownictwa, 

 sposób przygotowywania map. 

 

(d)  przepisy dotyczących określania niezbędnych 

zapasów paliwa i oleju na dany lot, 
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(e)  zasady dodatkowego wyposażenia statku 

powietrznego i osobistego załogi, odpowiednio do 

rodzaju, zadania i warunków lotu, 

(f)  zasady oceny przygotowania załogi do lotu, w 

tym: 

 ocena znajomości przez załogę zasad 

wykonywania lotu oraz przepisów i procedur 

ruchu lotniczego, 

 ocena nawigacyjnego przygotowania załogi w 

zależności od rodzaju lotu i jego zadania, 

 ocena aktualnego stanu zdrowia załogi, 

 ocena osobistego wyposażenia członków załogi 

w środki ochronne, ratownicze itp., w 

zależności od rodzaju lotu, 

 akceptacja przez załogę zadania lotu i 

warunków jego wykonania, 

 

(10)  zasady przewozu podróżnych, w tym tryb 

przyjmowania i przewożenia osób ze 

szczególnym uwzględnieniem osób nie 

będących członkami załóg statków 

powietrznych i osób wymagających opieki (w 

tym dzieci), w zależności od różnego rodzaju 

lotów, od umiejętności i możliwości pilota, od 

warunków pogody itp., 

(11)  zasady przewozu ładunków, w tym jeżeli ma to 

zastosowanie również zasady przewozu 

zwierząt, zasady przewozu ładunków 

niebezpiecznych (zasady uzyskiwania zgody od 

właściwych organów krajowych i 

zagranicznych, sposoby opakowywania, 

oznaczania i zamocowywania takich ładunków, 

informacje dla dowódcy statku powietrznego o 

przewozie takiego ładunku, zasady 

postępowania w razie niebezpieczeństwie itp.), 

(12)  zasady lotu zespołu statków powietrznych, w 

tym: 

(a) zasady lotu zespołu holowniczego samolot 

(śmigłowiec) - szybowiec (szybowce), 

(b)  zasady przelotu grupy pojedynczymi 

statkami, 

(c)  zasady przelotu zespołu pod wspólnym 

prowadzącym dowódcą grupy, 

(d)  zasady utrzymywania łączności, 

(e)  wymagany trening do przelotu grupowego, 

(f)  zasady kontroli przygotowania do takiego 

lotu, 

(g)  kwalifikacje i obowiązki osób organizujących 

i wykonujących loty zespołowe, 

 

(13)  zasady i ustalenia oraz informacje i zalecenia 

obowiązujące wszystkich zainteresowanych w 

czasie organizacji, przygotowania i 

wykonywania lotów: 

(a)  na małych i dużych wysokościach, nad 

morzem, w górach, nad obszarami gdzie 

poszukiwanie i ratunek są szczególnie trudne, 

nad obszarami gdzie obowiązują specjalne 

wymagania odnośnie dokładności nawigacji, 

(b)  międzynarodowych i zagranicznych, w tym 

daleko dystansowych połączonych ze 

znaczącymi zmianami klimatycznymi oraz ze 

zmianami stref czasowych, 

(c)  o obszarach klimatycznych gdzie występują 

groźne dla lotnictwa zjawiska pogody (np. 

huragany, burze piaskowe, nagłe oblodzenia, 

nagłe zamglenia, wiatry strumieniowe, uskoki 

wiatru, silne zawirowania orograficzne 

atmosfery itp.), 

(14) zasady i ustalenia oraz informacje i zalecenia dla 

wszystkich zainteresowanych w czasie 

organizacji, przygotowywania oraz 

wykonywania przebazowania lotem 

technicznym statku powietrznego o 

ograniczonej sprawności technicznej, 

(15) zasady postępowania, załogi lotniczej statku 

powietrznego oraz osoby pełniącej nadzór 

operacyjny nad danym lotem, w przypadku 

powstania sytuacji awaryjnej na pokładzie (np. 

nagłe pogorszenie warunków 

meteorologicznych, wystąpienie technicznych 

usterek statku powietrznego, nagłe pogorszenie 

stanu zdrowia członka załogi lotniczej lub 

podróżnego, akt terroru na pokładzie, utrata 

orientacji geograficznej lub przestrzennej, 

przymusowe lądowanie lub wodowanie, 

przymusowy skok ratowniczy na spadochronie 

itp.), 

(16)  szczegółowe zasady i ustalenia oraz informacje 

oraz zalecenia dla wszystkich osób biorących 

udział w organizacji, przygotowywaniu i 

wykonywaniu lotów których specyfika wymaga 

dodatkowych wiadomości i umiejętności 

personelu naziemnego i lotniczego i w stosunku 

do których stawiane są szczególne warunki i 

wymagania; w stosunku do załóg lotniczych 

również ustalenia sposobów wykonywania 

poszczególnych elementów lotu (dotyczące 

m.in. lotów ratowniczych, sanitarnych, 

próbnych doświadczalnych lub kontrolnych, 

akrobacyjnych, akwizycyjnych, 

agrotechnicznych, dźwigowo-montażowych, 

pomiarowo-geofizycznych, patrolowych, dla 

gaszenia pożarów, fotogrametrycznych, 

połączonych z lądowaniem i startem na 

platformie wiertniczej, szybowcowych, 

motoszybowcowych, balonowych, skoków 

spadochronowych, itp.), 

(17)  zasady organizacji zespołu do wykonywania 

zadań związanych z eksploatacją lotniczą za 

granicą, w tym: 

(a)  kryteria kwalifikacyjne osób wyznaczonych 

do wykonywania takich zadań, 

(b)  obowiązki i odpowiedzialność 

poszczególnych osób funkcyjnych, 

(c)  inne informacje charakterystyczne dla 

określonych zadań. 

10.1.2.3 IWL musi zawierać zasady i ustalenia oraz 

informacje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny lotów oraz zabezpieczenia przed nieprawnymi 

aktami ingerencji, w tym: 

(1)  zasady utrzymywania wymaganej kondycji 

fizycznej załóg lotniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem lotów wykonywanych poza 

lotniskiem (lądowiskiem) macierzystym, w tym 

ustalenia dotyczące: 
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(a)  czasu wykonywania czynności lotniczych i 

czasu odpoczynku, 

(b)  zabezpieczenia warunków pracy i 

odpoczynku, 

(c)  zasad ewidencji czasów lotu członków załóg 

lotniczych (dotyczy zawodowych członków 

personelu latającego zatrudnionych przez 

użytkownika wykonującego usługi lotnicze). 

(2) zasady, ustalenia i informacje dotyczące 

postępowania osób funkcyjnych naziemnej 

obsługi statków powietrznych w przypadku 

zaistnienia z dowolnych przyczyn przesłanek do 

zagrożenia bezpieczeństwa lub zaistnienia 

bezpośredniego niebezpieczeństwa statku 

powietrznego w naziemnej fazie eksploatacji, gdy 

statek powietrzny nie znajduje się w dyspozycji 

załogi lotniczej (np.: nieprawidłowa obsługa, 

użycie niewłaściwych środków w procesie 

eksploatacji itp.); 

(3) dodatkowe warunki bezpieczeństwa 

wykonywania lotów dla różnych rodzajów zadań 

lotniczych (przewozy podróżnych, zwierząt, 

ładunków niebezpiecznych itp.); 

(4) zasady postępowania w razie powstania 

przesłanek do wydarzenia lotniczego, przesłanek 

do wypadku lotniczego lub powstania wypadku 

lotniczego; 

(5) zasady postępowania każdego członka załogi w 

niebezpiecznych sytuacjach w locie, w tym 

obejmujące działania podczas ewakuacji 

podróżnych z pokładu statku powietrznego; 

(6) zasady działania, organizacja i regulamin pracy (z 

określeniem zakresu kompetencji) zespołu 

bezpieczeństwa lotniczego użytkownika; 

(7) organizację i regulamin pracy komisji 

użytkownika do badania usterek i awarii 

lotniczych oraz przesłanek do wypadków 

lotniczych; 

(8) wykaz obowiązującej odzieży ochronnej i 

osobistego wyposażenia ochronnego 

wymaganych w czasie eksploatacji oraz wykaz 

zawartości apteczek pokładowych, a także wykaz 

środków pierwszej pomocy medycznej na starcie, 

odpowiednio do zadań wykonywanych przez 

użytkownika; 

(9) zasady zabezpieczania sprzętu lotniczego oraz 

całego procesu eksploatacji lotniczej użytkownika 

przed nieprawnymi aktami, w tym: 

(a) ogólne ustalenia w tym zakresie (np.: zasady 

regulujące ruch pracowników użytkownika, 

osób funkcyjnie zainteresowanych, osób 

doraźnie zainteresowanych, osób postronnych 

itp.), 

(b) zasady technicznego zabezpieczania statków 

powietrznych, ich ochrony w różnych 

warunkach itp., 

(c) zasady zabezpieczenia paliw lotniczych, 

olejów i innych płynów i gazów technicznych 

bezpośrednio przeznaczonych do 

zaopatrywania statków powietrznych. 

(10) zasady wyznaczania i udziału przedstawiciela 

użytkownika w lokalnych zespołach ds. 

bezpieczeństwa na lotniskach lub w portach 

lotniczych oraz zasad dotyczących 

informowania zainteresowanego personelu o 

ustaleniach i podjętych decyzjach. 

10.1.2.4 Instrukcja wykonywania lotów – jeżeli ma to 

zastosowanie do działalności użytkownika – musi 

ponadto zawierać zasady organizacji i prowadzenia 

szkolenia lotniczego oraz zasady sprawdzania 

umiejętności i nadawania uprawnień lotniczych, w 

tym: 

(1) wyznaczenie organizatora takiego szkolenia, z 

określeniem poziomu jego przygotowania do 

szkolenia, organizacji, zakresu działania itp.; 

(2) kwalifikacje, uprawnienia, obowiązki i 

odpowiedzialność instruktora lotniczego, 

również inne niż wynikające tylko z 

uprawnień lotniczych (np. planowanie kontroli 

techniki pilotażu, lotów sprawdzających, 

kontroli wiadomości teoretycznych, różnego 

rodzaju treningów itp.); 

(3) zasady wykonywania lotów w procesie 

szkolenia lotniczego (kwalifikacje załóg, 

warunki dopuszczania załóg do lotów, wpisy 

dopuszczeń, podział obowiązków 

instruktorów na pokładzie, zasady 

przekazywania tych obowiązków, podległości 

służbowe na pokładzie itp.); 

(4) określenie obowiązującej dokumentacji 

członków lotniczego personelu latającego 

stanowiącej podstawę do oceny ich 

kwalifikacji i kontroli (np. karta 

kwalifikacyjna, teczka wyszkolenia itp.) oraz 

zasady jej prowadzenia i ewidencjonowania; 

(5) zasady sprawdzania wiadomości i 

umiejętności dla określania bieżących 

kwalifikacji personelu lotniczego; 

(6) zasady nadawania własnych uprawnień 

lotniczych oraz innych (jeżeli mają związek z 

wykonywanymi lotami) przez użytkownika 

oraz zasady przedstawiania wniosków do 

organu państwowego nadzoru lotniczego o 

nadanie stosownych uprawnień lotniczych lub 

o przedłużenie ich ważności; 

(7) zasady nadawania minimów pogody załogom 

statków powietrznych, odpowiednio do 

poziomu wyszkolenia i doświadczenia 

uzyskanego w następstwie ogólnego nalotu; 

(8) zasady organizacji grup personelu 

użytkownika wyznaczonych do szkolenia poza 

granicami kraju, w tym zasady wyznaczania 

osób do kierowania takimi grupami i 

reprezentowania użytkownika; 

(9) zasady kwalifikowania członków personelu 

lotniczego użytkownika do przeszkolenia oraz 

wykonywania czynności lotniczych na innych 

typach statków powietrznych. 

10.1.2.5 Ponadto IWL musi dodatkowo zawierać: 

(1) wykaz wybranych aktów prawnych i 

przepisów lotniczych regulujących zasady 

organizacji eksploatacji lotniczej i 

wykonywania lotów, w tym dotyczące 

szczególnie wymaganej sprawności 

technicznej statków powietrznych, wymagań 

w zakresie członków personelu lotniczego, 
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zasad ruchu lotniczego, przeciwdziałań 

nieprawnym aktom ingerencji i innych 

ważnych wymagań, 

(2) zbiór załączników, do którego powinny 

wchodzić wzory przykładowo wypełnionych, 

następujących dokumentów, oraz schematy i 

wzory sygnałów: 

(a) zlecenie lotu, 

(b) planowej tablicy lotów, 

(c) listy lotów, 

(d) zaświadczenia zgłoszenia przelotu, 

(e) listy podróżnych, 

(f) planu lotu, 

(g) arkusza załadowania i wyważenia statku 

powietrznego, jeżeli ma zastosowanie, 

(h) dokumentów wymaganych przy przelotach 

międzynarodowych i zagranicznych (jeżeli ma 

zastosowanie), 

(i) schematy startów, 

(j) wzorcowy schemat lądowiska, 

(k) wzory tablic sygnałowych, 

(l) wzory innych sygnałów stosowanych w czasie 

użytkowania statków powietrznych. 

 

(3) dodatkowe informacje, ustalenia lub zalecenia 

jakie będą wymagane przez organ państwowego 

nadzoru lotniczego. 

 

10.1.2.6 IWL może również zawierać takie informacje, 

ustalenia lub zasady dotyczące eksploatacji lotniczej, 

jakie użytkownik uzna za konieczne, szczególnie, gdy 

wynika to z jego struktury organizacyjnej i specyfiki 

lotów, oraz gdy informacje, ustalenia lub zasady te nie 

są dostatecznie szczegółowo określone przez przepisy 

państwowe. 

 

10.2 Instrukcja operacyjna (IO) 

10.2.1 Instrukcja operacyjna może być wydana i 

stosowana w tematycznie oddzielnych częściach 

dotyczących konkretnych zagadnień związanych z 

użytkowaniem statku powietrznego do wykonywania 

usług lotniczych. 

 

10.2.2 Zakres informacji i procedur, które użytkownik 

powinien zawrzeć w treści instrukcji operacyjnej, 

stosownie do typu statku powietrznego, określony jest 

w załączniku 1 i 3 do niniejszego rozporządzenia. 

 

10.2.3. Zakres instrukcji, o którym mowa w pkt. 10.2.2 

może być zmniejszony, za zgodą Prezesa Urzędu, gdy 

jest to uzasadnione warunkami eksploatacji statków 

powietrznych użytkownika. 

 

 

10.3 Instrukcja użytkowania w locie (A/HFM) 

 

10.1 Instrukcja użytkowania w locie stanowi integralną 

część świadectwa zdatności do lotu statku 

powietrznego. 

 

10.2 Instrukcja użytkowania w locie jest wydawana 

przez producenta i przy wydaniu oraz każdej 

aktualizacji dokonywanej przez producenta lub 

użytkownika (własne modyfikacje) - podlega 

zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu przy czym: 

 

(a) użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia 

Prezesowi Urzędu egzemplarza instrukcji 

zawierającego wszystkie zatwierdzone 

uzupełnienia i zmiany przez niego 

wprowadzone, 

(b) użytkownik jest zobowiązany dostarczyć do 

państwowego nadzoru lotniczego strony objęte 

wprowadzonymi zmianami, 

(c) użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia 

w swoich egzemplarzach instrukcji 

zatwierdzonych zmian. 

 

10.3 Użytkownik zobowiązany jest do zaopatrzenia 

każdego z użytkowanych statków powietrznych w 

zatwierdzoną przez Prezesa instrukcję użytkowania w 

locie lub inny równoważny dokument. 

 

10.4 Instrukcja obsługi technicznej 

 

10.4.1. Instrukcja obsługi technicznej musi być 

dyrektywnym zbiorem informacji dla komórek 

organizacyjnych i personelu wykonującego obsługę 

techniczną. Instrukcja obsługi technicznej statku 

powietrznego musi zawierać odpowiednio dla rodzaju i 

typu tego statku następujące dane: 

 

(1) zasady bieżącej obsługi, przeglądów okresowych 

i konserwacji, łącznie z warunkami otoczenia 

jakie są niezbędne dla zapewnienia możliwości 

prawidłowego wykonania obsługi technicznej; 

(2) okresy między naprawcze, terminarz przeglądów 

okresowych, ważenia, niwelacji i pomiarów 

kątowych dla sprawdzenia położenia środka masy 

statku (nie dotyczy załogowych balonów 

wolnych); 

(3) zakres obowiązków wykwalifikowanego 

personelu obsługowego właściwych specjalności; 

(4) zakres prac każdego z przewidzianych 

przeglądów lub kontroli obejmujących właściwe 

specjalności; 

(5) prace obsługowe nakazane przez producenta lub 

przez organ państwowego nadzoru lotniczego; 

(6) wykaz okresów przeglądowych i remontowych 

dla atestowanych zespołów, agregatów, 

akcesoriów, urządzeń, wyposażenia i przyrządów 

oraz wszystkich elementów statku powietrznego 

dla których zostały określone okresy pracy lub 

działania w godzinach, w liczbie cykli pracy lub 

w okresie kalendarzowym. 

 

10.4.2. Instrukcja obsługi technicznej w części 

dotyczącej żywotności statku powietrznego lub jego 

podzespołów i części z terminarzem prac okresowych i 

przeglądów oraz ich aktualizacja podlega 

zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu. Użytkownik 

zobowiązany jest dostarczyć swój egzemplarz 

instrukcji zawierający wszystkie uzupełnienia i zmiany 

do państwowego nadzoru lotniczego w celu 

zatwierdzenia. 
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10.5 Dziennik podróży statku powietrznego 

 

10.5.1 Dziennik podróży statku powietrznego (jeżeli 

jest wymagany) musi zawierać następujące rubryki lub 

pozycje: 

 

(1) znaki rejestracyjne samolotu; 

(2) datę lotu; 

(3) nazwiska członków załogi lotniczej; 

(4) przydzielone członkom załogi funkcje; 

(5) lotnisko (lądowisko) startu; 

(6) lotnisko (lądowisko) docelowe; 

(7) godzinę odlotu; 

(8) godzinę przylotu; 

(9) czas lotu; 

(10) rodzaj lotu; 

(11) zdarzenia, obserwacje, jeżeli mają miejsce; 

(12) podpis pilota-dowódcy bądź jego równoważnik. 

 

10.5.2 Wpisy w dzienniku podróży statku 

powietrznego muszą być dokonywane czytelnie, w 

sposób zapewniający trwałość i niezmienność wpisów. 

 

10.5.3 Wypełniane dzienniki podróży muszą być 

przechowywane w taki sposób, aby użytkownik 

posiadał ciągłą dokumentację lotów statku 

powietrznego w ciągu całego okresu eksploatacji. 

 

10.5.4 Dziennik podróży, o którym mowa w pkt. 10.5.1 

w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu może być 

zastąpiony innymi dokumentami, zawierającymi dane, 

o których mowa w pkt 10.5.1 oraz 10.6.1. 

 

10.6 Pokładowy dziennik techniczny 

 

10.6.1 W przypadku wykorzystywania statku 

powietrznego do usług lotniczych, oprócz spełnienia 

wymagań pkt 8.2.6, właściciel/użytkownik musi 

prowadzić pokładowy dziennik techniczny statku 

powietrznego zawierający następujące informacje 

dotyczące każdego statku powietrznego: 

 

(1) informacje o każdym locie, potrzebne dla 

zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa lotów, oraz; 

(2) aktualne poświadczenie obsługi statku 

powietrznego (CRS), oraz; 

(3) aktualne świadectwo obsługi technicznej, 

zawierające informacje dotyczące statusu 

wykonania obsługi technicznej statku 

powietrznego, tj jakie planowe i nieplanowe 

obsługi mają zostać wykonane w następnej 

kolejności, chyba że Prezes Urzędu pozwoli na 

przechowywanie świadectwa obsługi technicznej 

w innym miejscu, oraz  

(4) wszystkie nie usunięte usterki, nie wykonane 

pozycje obsługi /naprawy, mające wpływ na 

użytkowanie statku powietrznego, oraz; 

(5) wszystkie niezbędne informacje, dotyczące umów 

obsługi technicznej. 

 

10.6.2 Pokładowy dziennik techniczny statku 

powietrznego i każda jego zmiana muszą być 

zatwierdzone przez Prezesa Urzędu. 

 

10.6.3 Właściciel/użytkownik musi zapewnić, aby 

pokładowy dziennik techniczny statku powietrznego 

był przechowywany przez 36 miesięcy od daty 

ostatniego zapisu. 

10.7  Charakterystyka zarządzania  

ciągłą zdatnością do lotu 

 

10.7.1 Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do 

lotu musi dostarczyć charakterystykę zarządzania 

ciągłą zdatnością do lotu, zawierającą następujące 

informacje: 

 

(1) oświadczenie podpisane przez kierownika 

odpowiedzialnego potwierdzające, że organizacja 

będzie przez cały czas działać zgodnie z niniejszą 

częścią i charakterystyką,  

(2) specyfikację usług świadczonych przez 

organizację,  

(3) stanowisko i nazwisko osoby wyznaczonej ds. 

ciągłej zdatności do lotu, która jest 

odpowiedzialna za zapewnienie, że cała obsługa 

techniczna jest wykonywana terminowo i zgodnie 

z zatwierdzonymi normami, 

(4) schemat organizacyjny, przedstawiający podział 

odpowiedzialności między osobami 

zarządzającymi ciągłą zdatnością do lotu, 

(5) wykaz personelu przeglądu zdatności do lotu,  

(6) opis i lokalizację zaplecza technicznego, 

(7) system jakości w tym: 

 

(a) polityka jakości ciągłej zdatności do lotu, 

(b) monitorowanie czynności zarządzania ciągła 

zdatnością do lotu, 

(c) monitorowanie skuteczności programów obsługi 

technicznej, 

(d) monitorowanie obsługi technicznej, 

 

(8) procedury opisujące, w jaki sposób organizacja 

zarządza ciągłą zdatnością do lotu,  

(9) procedury wprowadzania zmian do 

charakterystyki zarządzania ciągłą zdatnością do 

lotu, 

 

10.7.2 Charakterystyka zarządzania ciągłą zdatnością 

do lotu i jej zmiany muszą być zatwierdzone przez 

Prezesa Urzędu. 
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10.8 Arkusz załadowania i wyważania  

samolotu lub śmigłowca 

 

10.8.1 Użytkownik samolotu lub śmigłowca o masie 

maksymalnej dopuszczalnej do startu powyżej 5.700 

kg i mającego więcej niż 12 miejsc dla podróżnych, 

musi opracować do użytku personelu 

przygotowującego oraz nadzorującego załadowanie 

samolotu lub śmigłowca do lotu, arkusz z obliczoną 

„suchą” masą tego statku przygotowanego do 

typowych zadań. 

 

10.8.2 Użytkownik samolotu lub śmigłowca 

wykonującego naziemne (nawodne) prace z powietrza, 

zobowiązany jest opracować zasady załadowania i 

obciążania statku oraz zasady obliczania środka masy 

po załadowaniu, z uwzględnieniem granic przesunięcia 

tego środka w przypadku awaryjnego lub 

odbywającego się z dużą prędkością zrzutu ładunku; 

zasady te muszą być uwzględniane przy 

opracowywaniu przelicznika albo nomogramu 

załadowania lub obciążenia statku przygotowanego do 

planowanej pracy z powietrza. 

 

10.9 Dokumentacja i ewidencja  

wyposażenia ratunkowego 

 

10.9.1 Jeżeli w locie, który ma być wykonany na 

pokładzie statku powietrznego powinno znajdować się, 

zgodnie z postanowieniami pkt. 6.3.4 i 6.3.5, 

wyposażenie ratunkowe przeznaczone do 

indywidualnego lub grupowego użytkowania, to 

użytkownik do czasu trwania tego lotu musi być w 

stanie natychmiast podać organom koordynującym 

akcję poszukiwawczo-ratunkową informację o 

wyposażeniu ratunkowym i innych środkach 

ratowniczych przewidzianych w razie 

niebezpieczeństwa dla osób i rzeczy przewożonych na 

pokładzie jego statku powietrznego. 

 

10.9.2 Informacje, których mowa wyżej muszą 

zawierać – odpowiednio do konkretnego przypadku – 

ilość, kolor i typ pneumatycznych tratew ratunkowych, 

szczegółowy opis ilości i rodzaju środków 

medycznych, zapas wody, ilość i rodzaj środków 

pirotechnicznych, a także typ i częstotliwość pracy 

ratunkowego urządzenia radiowego. 

 

10.10 Zapisy pokładowych rejestratorów 

 

Użytkownik statku powietrznego, który zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w pkt. 6.3.3 wyposażony 

jest w pokładowy rejestrator, w razie wypadku lub 

wydarzenia lotniczego takiego statku powietrznego 

obowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich 

odnoszących się do lotów tego statku powietrznego 

zapisów rejestratorów do czasu ich wydania: 

 

(1) organom polskim badającym wypadki lub 

incydenty lotnicze; albo, 

(2) organom państwa, w którego obszarze wydarzył 

się wypadek lub zaistniał incydent oraz które 

prowadzi badanie tego wypadku lub incydentu, 

albo organom innego, upoważnionego do takich 

badań państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona celowo pozostawiona wolna 
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ROZDZIAŁ 11. ZABEZPIECZENIE  

PRZED AKTAMI BEZPRAWNEJ INGERENCJI 

(DYWERSJI) 

 

 

Kwestie związane z ochroną lotnictwa ogólnego i 

usługowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

regulują postanowienia Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 

Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego 

(Dz. U. Nr 160, poz. 1549 z późn. zmian.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona celowo pozostawiona wolna 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE STATKU POWIETRZNEGO 

 
1. Nazewnictwo 

 

Użyte w załączniku określenia, mają następujące 

znaczenie: 

 

Kąty pokrycia: 

 

a) kąt pokrycia A jest utworzony przez dwie 

przecinające się pionowe płaszczyzny, tworzące 

z płaszczyzna pionową, przechodzącą przez oś 

podłużną samolotu odpowiednio kąty 70 stopni 

w prawo i 70 stopni w lewo, kierując wzrok 

wzdłuż osi podłużnej statku powietrznego. 

b) kąt pokrycia F jest utworzony przez dwie 

przecinające się pionowe płaszczyzny tworzące 

z płaszczyzną pionową przechodzącą przez oś 

podłużną samolotu odpowiednio kąty 110 stopni 

w prawo i 110 stopni w lewo kierując wzrok 

wzdłuż osi podłużnej statku powietrznego. 

c) kąt pokrycia L jest utworzony przez dwie 

przecinające się pionowe płaszczyzny, jedną 

równoległą do osi podłużnej samolotu, a drugą 

odchyloną o 110 stopni w lewo od pierwszej, 

kierując wzrok do przodu wzdłuż osi podłużnej 

statku powietrznego. 

d) kąt pokrycia R jest utworzony przez dwie 

przecinające się pionowe płaszczyzny, jedną 

równoległą do osi podłużnej samolotu, a drugą 

odchyloną o 110 stopni w prawo od pierwszej, 

kierując wzrok do przodu wzdłuż osi podłużnej 

statku powietrznego. 

Płaszczyzna pozioma. Płaszczyzna, na której znajduje 

się oś podłużna samolotu i jest prostopadła do 

płaszczyzny symetrii samolotu. 

 

Oś podłużna samolotu. Oś równoległa do kierunku 

lotu przechodząca przez środek ciężkości samolotu. 

 

Sterowany. Samolot na powierzchni wody jest 

„sterowany”, gdy jest możliwe wykonanie manewru 

wymaganego przez międzynarodowe przepisy 

zapobiegania kolizjom na morzu, w celu ominięcia 

innych jednostek pływających. 

 

2. Światła samolotu 

 

2.1  Światła nawigacyjne, które mają być  

widoczne w powietrzu  

 

Uwaga: światła wyszczególnione w pkt. 2 mają 

spełniać wymagania określone w Aneksie nr 2 w 

odniesieniu do świateł nawigacyjnych. 

 

Podczas poruszania się w nocy samolot musi być 

wyposażony w przedstawione na rys. 1, świecące 

światłem ciągłym: 

 

a) światło czerwone widoczne nad i pod płaszczyzną 

poziomą w kącie pokrycia L; 

b) światło zielone widoczne nad i pod płaszczyzną 

poziomą w kącie pokrycia R; 

c) światło białe widoczne nad i pod płaszczyzną 

poziomą z tyłu w kącie pokrycia A. 

 

 
 

3. Światła, które mają być widoczne podczas  

przebywania samolotu  

na powierzchni wody 

 

3.1 Ogólne 

 

Uwaga: światła wyszczególnione mają spełniać 

wymagania Aneksu 2 w odniesieniu do świateł 

samolotu, które muszą świecić się na wodzie. 

 

Międzynarodowe przepisy zapobiegania kolizjom na 

morzu wymagają wyposażenia samolotu w światła, 

które mają się świecić podczas znajdowania się na 

powierzchni wody, gdy samolot: 

 

a) porusza się z wykorzystaniem własnego zespołu 

napędowego; 

 

b) holuje inną jednostkę pływającą lub statek 

powietrzny; 

 

c) jest holowany przez inną jednostkę; 

d) jest niesterowalny lub porusza się bez 

wykorzystania własnego zespołu napędowego; 

e) porusza się z wykorzystaniem własnego zespołu 

napędowego ale nie jest sterowany; 

f) jest zakotwiczony; 

g) jest przycumowany. 
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Gdy porusza się z wykorzystaniem własnego  

zespołu napędowego 

 

Podczas gdy samolot porusza się z wykorzystaniem 

własnego zespołu napędowego/zespołów napędowych 

musi być wyposażony w przedstawione na rys. 2, 

świecące światłem ciągłym następujące światła: 

 

a) czerwone widoczne pod i nad płaszczyzną 

poziomą, w kącie pokrycia L; 

b) zielone widoczne pod i nad płaszczyzną 

poziomą, w kącie pokrycia R; 

c) białe widoczne pod i nad płaszczyzną poziomą, 

w kącie pokrycia A, oraz; 

d) białe widoczne w kącie pokrycia F. 

Światła określone w pkt. 3.2 a), b) i c) muszą być 

widoczne z odległości co najmniej 3,7 km (2 NM). 

Światło opisane w pkt. 3.2. d) musi być widoczne z 

odległości 9,3 km (5 NM), gdy jest zabudowane na 

samolocie o długości 20 metrów i więcej, lub widoczne 

z odległości 5,6 km (3 NM), gdy jest zabudowane na 

samolocie o długości mniejszej niż 20 metrów. 

 

 
 

3.3 Gdy holuje inną jednostkę pływającą  

lub statek powietrzny 

 

Podczas gdy samolot holuje inną jednostkę lub statek 

powietrzny musi być wyposażony w przedstawione na 

rys. 3, świecące światłem ciągłym: 

 

a) światła określone w pkt. 3.2; 

b) drugie światło białe posiadające takie same 

charakterystyki jak światło opisane w pkt. 3.2 d) i 

umieszczone pionowo nad pierwszym, w 

odległości co najmniejszej niż 2 metry, oraz; 

c) światło żółte posiadające takie same 

charakterystyki jak światło opisane w pkt 3.2 c) i 

zamontowane pionowo nad nim, w odległości co 

najmniej 2 metry. 
 

 

3.4 Gdy jest holowany przez inną jednostkę 

Podczas gdy samolot jest holowany przez inną 

jednostkę musi być wyposażony w świecące światłem 

ciągłym światła określone w pkt. 3.2 a), b) i c). 

 

3.5 Gdy nie jest sterowany i porusza  

się bez wykorzystania własnego  

zespołu napędowego 

 

Podczas gdy samolot nie jest sterowany i porusza się 

bez wykorzystania własnego zespołu napędowego musi 

być wyposażony w przedstawione na rys.4 dwa stałe 

czerwone światła umiejscowione tak, by były najlepiej 

widoczne, jedno pionowo nad drugim w odległości nie 

mniejszej niż 1 metr posiadających charakterystyki 

pozwalające na widoczność z każdej strony, z 

odległości co najmniej 3.7 km (2 NM). 

 

 
 

3.6 Gdy porusza się z wykorzystaniem własnego  

zespołu napędowego ale nie jest sterowany 

 

Podczas gdy samolot porusza się z wykorzystaniem 

własnego zespołu napędowego/zespołów napędowych, 

ale nie jest sterowany musi wyposażony w światła 

przedstawione na rys. 5 i posiadające charakterystyki 

określone w pkt. 3.5 oraz w pkt. 3.2 a), b) i c). 

 

Uwaga: włączenie świateł określonych w pkt. 3.5 i 3.6 

zostanie odebrane przez inny samolot jako sygnał, że 

samolot ten nie jest sterowalny i nie może się usunąć z 

drogi. Nie są to sygnały samolotów znajdujących się w 

niebezpieczeństwie i wymagających pomocy. 

 

 
 

3.7 Gdy jest zakotwiczony 

 

Podczas gdy samolot jest zakotwiczony musi być 

wyposażony: 

 

a) jeżeli długość samolotu jest mniejsza niż 50 

metrów, w stałe światło białe zamocowane w 

miejscu gdzie jest najlepiej widoczne ze 

wszystkich stron, z odległości co najmniej 3.7 km 

(2 NM) (rys. 6). 
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b) jeżeli długość samolotu wynosi 50 metrów lub 

więcej, stałe światło białe przednie i stałe światło 

białe tylne (rys. 7); obydwa światła muszą być 

widoczne ze wszystkich stron, z odległości co 

najmniej 5.6 km (3 NM). 

 

c) jeżeli rozpiętość samolotu wynosi 50 m lub 

więcej, światła białe na końcach skrzydeł, w celu 

pokazania rozpiętości, zamocowane tak aby były 

widoczne ze wszystkich stron, z odległości co 

najmniej 1.9 km (1 NM) (rys. 8 i 9). 

 

 
 

 
 

 
 

3.8 Gdy jest przycumowany 

 

Podczas gdy samolot jest przycumowany musi być 

wyposażony w świecące światłem ciągłym światła 

określone w pkt. 3.7 oraz dodatkowe dwa stałe światła 

czerwone, zamocowane pionowo jedno nad drugim w 

odległości nie mniejszej niż 1 m umiejscowione tak, by 

były widoczne ze wszystkich stron. 

 

 

4. Światła szybowca 

 

Światła nawigacyjne umieszczone na szybowcu 

znajdującym się w nocy na roboczej części lotniska lub 

w locie muszą odpowiadać wymaganiom określonym 

w pkt. 2.1 i powinny być widoczne z odległości nie 

mniejszej niż 5 km. 

 

 

 

 

5. Światła śmigłowca 

 

5.1 Na roboczej części lotniska i w locie 

 

Światła nawigacyjne na śmigłowcu znajdującym się w 

nocy na roboczej części lotniska lądowego lub w locie 

powinny być umieszczone w sposób określony na rys. 

10 oraz spełniać wymagania zawarte w pkt. 2.1  

 

 
 

Uwaga: w przypadku gdy śmigłowiec holuje inny statek 

powietrzny musi spełniać wymagania określone w pkt. 

3.3. 

 

5.2 Znajdujących się na wodzie 

 

Światła nawigacyjne na śmigłowcu znajdującym się w 

nocy na wodzie powinny być umieszczone w sposób 

określony na rys. 11 oraz spełniać wymagania zawarte 

w pkt. 3.2  

 

 
 

6. Światła balonu 

 

6.1 Załogowy balon podczas lotów nocnych musi być 

wyposażony w: 

 

b) jedno stałe światło pozycyjne koloru białego; i 

c) jedno błyskowe światło koloru czerwonego, z 

częstotliwością błysków 40 ÷ 100 okresów/min. 

 

6.2 Światła, o których mowa w pkt 5.1 muszą mieć 

360
o 

kąt pokrycia poziomego i być widoczne z 

odległości co najmniej 3.2 km. 

 

6.3 Światło białe musi być umieszczone nie niżej 60 

cm poniżej kosza załogi, natomiast światło czerwone 

musi być umieszczone nie niżej niż 20 ÷30 cm poniżej 

światła białego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 REJESTRATORY LOT 
 

Wprowadzenie 

 

Informacje zawarte w niniejszym załączniku dotyczą 

rejestratorów lotu, które zamierza się zabudować na 

samolotach wykorzystywanych w międzynarodowej 

żegludze powietrznej. Rejestratory lotu obejmują dwa 

systemy – rejestrator danych o locie i rejestrator głosu 

w kabinie pilotów. Rejestratory lotu są sklasyfikowane 

jako Typ I i Typ II w zależności od liczby parametrów, 

które są zapisane. 

 

1. Rejestrator danych o locie (FDR) 

 

1.1 Wymagania ogólne 

 

1.1.1 Rejestrator FDR ma na celu prowadzenie 

ciągłego zapisu w czasie lotu. 

 

1.1.2 Zasobnik rejestratora FDR powinien: 

 

(1)  być pomalowany na wyróżniający 

pomarańczowy lub żółty kolor; 

(2)  posiadać materiał odblaskowy ułatwiający jego 

lokalizację; oraz 

(3)  mieć bezpiecznie dołączone automatycznie 

uruchamiane urządzenie do lokalizacji 

podwodnej. 

 

1.1.3 Rejestrator FDR powinien być zabudowany w 

sposób zapewniający: 

 

(1)  zminimalizowane zostanie 

prawdopodobieństwo uszkodzenia zapisów. W 

celu spełnienia tego wymagania rejestrator 

powinien być zabudowany tak daleko w tylnej 

części samolotu, jak to jest możliwe. W 

przypadku samolotów z kabiną hermetyzowaną, 

rejestrator powinien być umieszczony w pobliżu 

tylnej wręgi kabiny ciśnieniowej; 

(2)  zasilanie elektryczne rejestratora powinno być 

realizowane z szyny zbiorczej, która zapewnia 

największą niezawodność działania; oraz 

(3)  są słuchowe i wzrokowe środki przedlotowej 

kontroli poprawnej pracy rejestratora. 

 

1.2 Zapisywane parametry lotu 

 

1.2.1 Rejestrator FDR Typ I. Rejestrator ma być 

przystosowany do zapisania stosownie do samolotu, co 

najmniej 32 parametrów zestawionych w tabeli A-1. 

Inne parametry mogą być rejestrowane zamiennie w 

zależności od typu samolotu i charakterystyki 

wyposażenia rejestrującego. 

 

1.2.2 Rejestrator FDR Typ II. Rejestrator ma być 

przystosowany do zapisania, stosownie do typu 

samolotu, co najmniej pierwszych 15 parametrów  

 

wymienionych w tabeli A-1. Inne parametry mogą być 

rejestrowane zamiennie, w zależności od typu samolotu 

i charakterystyk wyposażenia rejestrującego. 

 

1.3 Informacje dodatkowe 

 

1.3.1 Zakres pomiarowy, przedział czasowy 

zapisywania i dokładność zapisu parametrów są 

zwykle sprawdzane przy użyciu metod zatwierdzonych 

przez odpowiednią władzę certyfikującą. 

 

1.3.2 Producent zwykle dostarcza państwowej władzy 

certyfikującej następującą informację w odniesieniu do 

rejestratora FDR: 

 

(1)  instrukcje operacyjne producenta, ograniczenia 

sprzętowe i procedury montażowe; 

(2)  parametr początkowy lub źródło, które 

wskazuje przeliczenia jednostek pomiaru; oraz 

(3)  sprawozdanie z prób przeprowadzonych u 

producenta. 

 

1.3.3 Użytkownik zobowiązany jest przechowywać 

dokumentację dotyczącą przydziału parametrów, 

przekształcenia równań, okresowego skalowania oraz 

innych informacji związanych ze zdatnością do pracy 

lub obsługą. Dokumentacja musi być wystarczająca do 

zapewnienia, że władze badające wypadek otrzymają 

wszystkie informacje, które są możliwe do odczytania. 

 

2. Rejestrator głosu w kabinie pilotów (CVR) 

 

2.1 Wymagania ogólne 

 

2.1.1 Rejestrator CVR ma być opracowany tak, że 

będzie rejestrować co najmniej: 

 

(1)  korespondencję głosową, nadawaną lub 

otrzymywaną w samolocie przez radio; 

(2)  środowisko akustyczne na pokładzie; 

(3)  korespondencję głosową członków załogi na 

pokładzie prowadzoną przez radiotelefon 

pokładowy; 

(4)  sygnały głosowe lub akustyczne identyfikujące 

pomoce nawigacyjne lub na podejściu 

wprowadzone do słuchawek lub do głośnika; 

(5)  łączność głosową członków załogi poprzez 

system korespondencyjny z pasażerami, jeśli 

jest zabudowany; oraz 

(6)  łączność ze służbą ruchu lotniczego (ATS) 

jeżeli nie jest zapisywana przez rejestrator FDR. 

2.1.2 Zasobnik rejestratora powinien: 

(1)  być pomalowany na wyróżniający 

pomarańczowy lub żółty kolor; 
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(2)  posiadać materiał odblaskowy ułatwiający 

jego lokalizację; oraz 

(3)  mieć bezpiecznie dołączone automatycznie 

uruchamiane urządzenie do lokalizacji 

podwodnej. 

 

2.1.3 W celu zapewnienia właściwego zapisu głosu z 

uwzględnieniem zakłóceń, mikrofony w kabinie 

pilotów powinny być umieszczone w położeniu 

najlepszym ze względu na możliwość zapisu 

korespondencji głosowej powstającej na stanowiskach 

pilota/pilotów oraz korespondencji głosowej innych 

członków personelu pokładowego, adresowanej do 

tych stanowisk. 

 

2.1.4 Rejestrator powinien być zabudowany tak, aby: 

 

(1)  zminimalizowane zostało prawdopodobieństwo 

uszkodzenia zapisów podczas wypadku. W celu 

spełnienia tego wymagania rejestrator powinien 

być zabudowany tak daleko w tylnej części 

samolotu, jak to jest możliwe. W przypadku 

samolotów z kabiną hermetyzowaną rejestrator 

ma być umieszczone w pobliżu tylnej wręgi 

kabiny ciśnieniowej;  

(2)  zasilanie elektryczne rejestratora powinno być 

realizowane z szyny zbiorczej, która zapewnia 

największą niezawodność działania rejestratora; 

oraz 

(3)  słuchowe i wzrokowe środki przedlotowej 

kontroli poprawnej pracy rejestratora; oraz  

(4)  jeżeli rejestrator jest wyposażony w urządzenie 

kasujące nadmiar informacji, powinna być 

opracowana instalacja zapobiegająca pracy tego 

urządzenia w locie oraz w czasie impulsu 

niszczącego.  

2.2 Wymagania dotyczące właściwości 

 

2.2.1 Rejestrator powinien zapisywać dane na co 

najmniej czterech ścieżkach jednocześnie. W celu 

zapewnienia zgodności czasu pomiędzy 

poszczególnymi ścieżkami rejestratorów powinien 

zapisywać w formacie swobodnym (in-line). Jeżeli 

użyto konfiguracji dwukierunkowej format ten i 

połączenie ścieżek powinny być zachowane w obu 

kierunkach. 

2.2.2 Preferowane położenie ścieżek jest następujące: 

Ścieżka 1 – słuchawki i przenośny mikrofon 

drugiego pilota; 

Ścieżka 2 – słuchawki i przenośny mikrofon pilota; 

Ścieżka 3 – mikrofon ogólny, lokalny; 

Ścieżka 4 – wzorzec czasu oraz słuchawki i 

mikrofony trzeciego i czwartego 

członka personelu pokładowego 

(jeżeli to ma zastosowanie). 

 

Uwaga: 

 

1) –ścieżka 1 jest umieszczona najbliżej podstawy 

głowicy rejestrującej; 

2) – preferowane położenie ścieżek zakłada użycie 

typowych mechanizmów ciągłego przesuwu 

taśmy magnetycznej jest wyszczególnione ze 

względu na większe ryzyko zniszczenia krawędzi 

zewnętrznych niż środka taśmy. Nie jest 

zamiarem wykluczenie użycia innych środków 

rejestrujących jeżeli takie ograniczenia nie 

mogą być zastosowane. 

 

2.2.3 Należy wykazać podczas badań metodami 

zatwierdzonymi przez władzę certyfikującą, że jest 

przydatny w skrajnych warunkach otoczenia, do pracy 

w których został zaprojektowany. 

 

2.2.4 Mają być podjęte środki zapewniające dokładną 

korelację rejestrowanego czasu pomiędzy FDR i CVR. 

 

Uwaga: jedną z metod osiągnięcia korelacji czasu jest 

nakładanie sygnału czasu z FDR na CVR. 

 

2.3 Informacje dodatkowe 

 

2.3.1 Producent zobowiązany jest do dostarczenia 

państwowej władzy certyfikującej następujących 

informacji dotyczących CVR: 

 

(1)  instrukcji operacyjnej producenta, ograniczeń 

rejestratora i procedur montażowych; oraz 

(2)  sprawozdania z prób przeprowadzonych przez 

producenta. 

 

3. Przegląd systemów rejestratorów  

 danych o locie oraz głosu w kabinie pilotów  

 

3.1 Przed pierwszym lotem w danym dniu powinny 

być sprawdzone wskazania urządzeń kontrolnych 

CVR, FDR i FDAU (Urządzenie zbierające dane o 

parametrach lotu), jeżeli jest zabudowane.  

 

3.2 Kontrola prawidłowości funkcjonowania powinna 

być przeprowadzona w następujący sposób: 

 

(1)  odczyt zapisanych danych z FDR i CVR 

powinien upewniać, że rejestrator pracuje 

prawidłowo w nominalnym czasie zapisu; 

(2)  analiza zapisów FDR powinna zawierać ocenę 

jakości zarejestrowanych danych w celu 

określenia, czy stosunek bitów błędnych do 

całkowitej liczby bitów przenoszony jest w 

dopuszczalnym zakresie oraz określić źródła i 

rozkładu błędów; 
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(3)  każdy zapis zakończonego lotu otrzymany z 

FDR powinien być sprawdzony w celu 

określenia wiarygodności zapisanych 

parametrów. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na parametry z czujników współpracujących z 

FDR. Nie muszą być sprawdzane parametry z 

elektrycznego systemu szyn zbiorczych statku 

powietrznego jeżeli ich zdatność do pracy może 

być określona przy pomocy innych systemów 

statku powietrznego; 

(4)  urządzenie odczytujące musi być wyposażone 

w oprogramowanie pozwalające na dokładne 

odtworzenie zapisanych danych oraz określenia 

stanu sygnałów dyskretnych; 

(5)  coroczne sprawozdanie danych zapisanych 

przez CVR powinno być wykonane przez 

odtworzenie zapisów CVR. Podczas 

zabudowania na statku powietrznym CVR 

powinien zapisać sygnał próbny z każdego 

źródła na statku powietrznym oraz z 

odpowiednich źródeł zewnętrznych w celu 

upewnienia się, że wszystkie wymagane 

sygnały spełniają wymagania norm 

zrozumiałości; oraz 

(6)  jeżeli jest to stosowane, podczas corocznego 

kontroli zapisu danych powinna być sprawdzana 

próbka zapisów CVR w locie w celu wykazania, 

że zrozumiałość sygnałów jest akceptowalna. 

 

3.3 Systemy rejestratorów lotu powinny być uznane za 

niezdatne do pracy jeżeli stwierdzono występowanie 

znaczących okresów niskiej jakości danych, 

niezrozumiałości sygnałów, oraz gdy jeden lub więcej 

parametrów, których zapis był obowiązkowy nie są 

zarejestrowane prawidłowo. 

 

3.4 Sprawozdanie z corocznego przeglądu powinno 

być udostępnione na życzenie państwowemu urzędowi 

do spraw przepisów dotyczących kontroli. 

 

3.5 Skalowanie systemu FDR: 

 

(1)  system FDR powinien być ponownie 

skalowany co każde pięć lat w celu określenia 

niezgodności procedur inżynierskiego 

przekształcania parametrów, których zapis jest 

obowiązkowy oraz w celu upewnienia się, że 

parametry zostały zapisane w zakresie tolerancji 

skalowania; oraz 

(2)  jeżeli parametry związane z wysokością i 

prędkością lotu są dostarczane przez czujniki, 

które kierują sygnały do systemu FDR, czujniki 

te powinny być ponownie skalowane zgodnie z 

zaleceniami producenta, albo co najmniej raz na 

dwa lata. 
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Tabela Z-1 

Parametry zapisywane przez rejestratory danych o locie 

 

Numer 

kolejny 
Parametr Zakres pomiarowy Częstość 

zapisu 

(sek.) 

Ograniczenia dokładności 

(wejście z czujnika 

porównane z odczytem 

FDR) 

     

1 Czas uniwersalny (UTC 

jeżeli dostępny, albo czas 

bieżący) 

24 godziny 4 ±0,125% na godzinę 

     

2 Wysokość ciśnieniowa -300 m (-1000 stóp) do 

największej certyfikowanej 

wysokości lotu samolotu  

+1500 m (+5000 stóp) 

1 ±30 m do ±200 m 

(±100 stóp do ±700 stóp) 

     

3 Wskazywana prędkość lotu 95 km/godz. (50 węzłów) do 

największej  

Vs0 (Uwaga 1) 

Vs0 do 1.2 VD (Uwaga 2) 

1 ±5% 

 

 

±3% 

     

4 Kurs 360
o
  1 ±2

0
  

     

5 Przyspieszenia wzdłuż osi 

pionowej 

-3 g  do  6 g 0.125 ±1% największego zakresu z 

wyjątkiem błędu odniesienia: 

±5% 

     

6 Pochylenie  ±75
o
  1 ±2

o
  

     

7 Przechylenie ±180
o
 1 ±2

o
  

     

8 Włącznik radia Włączone –Wyłączone  

(dyskretne) 

1  

     

9 Moc każdego silnika  

(Uwaga 3)  

Pełny zakres 1/na 

silnik 

±2% 

     

10 Klapy na krawędzi spływu 

lub sterownica w kabinie 

pilota 

Pełny zakres, lub każde położenie 

dyskretne 

2 ±5% lub wg wskaźnika pilota 

11 Klapy na krawędzi natarcia 

lub sterownica w kabinie 

pilota 

Pełny zakres, lub każde położenie 

dyskretne 

2 ±5% lub wg wskaźnika pilota 

     

12 Położenie odwracacza ciągu Złożony, przejściowy, odwrócony 1/na 

silnik 

 

     

13 Przerywacz 

naziemny/hamulec prędkości 

Pełny zakres lub każde położenie 

dyskretne 

1 ±2% jeśli większa 

dokładność nie jest 

szczególnie wymagana 

     

14 Temperatura powietrza 

zewnętrznego 

Zakres czujnika 2 ±2
0
C  
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Numer 

kolejny 
Parametr Zakres pomiarowy 

Częstość 

zapisu 

(sek.) 

Ograniczenia dokładności 

(wejście z czujnika 

porównane z odczytem FDR) 

     

15 Pilot automatyczny, automat 

ciągu/AFCS rodzaj i stan 

użycia 

Odpowiednia konfiguracja danych 

dyskretnych  

1  

     

          Uwaga: wyżej wymienione 15 parametrów spełnia wymagania dla FDR Typu II. 

     

16 Przyspieszenie wzdłuż osi 

podłużnej 

±1 g 0,25 ±1,5% największego zakresu 

z wyjątkiem błędu 

odniesienia ±5% 

     

17 Przyspieszenie wzdłuż osi 

poprzecznej 

±1 g 0,25 ±1,5% największego zakresu 

z wyjątkiem błędu 

odniesienia ±5% 

     

18 Sterowanie przez pilota i/lub 

płożenie powierzchni 

sterujących – sterowanie 

główne (pochylenie, 

przechylenie, odchylenie) 

(Uwaga 4) 

Pełny zakres 1 ±2% jeśli większa 

dokładność nie jest 

szczególnie wymagana 

     

19 Położenie wyrównoważenia 

podłużnego 

Pełny zakres 1 ±3% jeśli większa 

dokładność nie jest 

szczególnie wymagana 

     

20 Wysokość wg 

radiowysokościomierza 

-6 m do 750 m (-20 stóp do  

250 stóp) 

1 ±0,6 m (±2 stopy) albo ±3% 

co jest większe poniżej 150 m 

(500 stóp) i ±5% powyżej 

150 m (500 stóp) 

     

21 Odchylenie od ścieżki 

schodzenia 

Zakres sygnału 1 ±3% 

     

22 Odchylenie lokalizatora Zakres sygnału 1 ±3% 

     

23 Przejście znacznika latarni 

kierunkowej 

Dyskretny 1  

     

24 Główny system ostrzegawczy Dyskretny 1  

     

25 Wybór częstotliwości NAV 1 

i 2 (Uwaga 5) 

Pełny zakres 4 Jak ustawiono 

     

26 Wybór wskazań odległości 

DME 1 i 2 (Uwaga 5 i 6) 

0÷370 km 4 Jak ustawiono 

     

27 Stan włącznika ugięcia 

podwozia 

Dyskretny 1  
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Numer 

kolejny 
Parametr Zakres pomiarowy 

Częstość 

zapisu 

(sek.) 

Ograniczenia dokładności 

(wejście z czujnika 

porównane z odczytem FDR) 

28 System ostrzegania o 

bliskości ziemi (GPWS) 

Dyskretny 1  

     

29 Kąt natarcia Pełny zakres 0,5 Jak ustawiono 

     

30 Każdy system hydrauliczny  

(niskie ciśnienie) 

Dyskretny 2  

     

31 Dane nawigacyjne 

(długość i szerokość 

geograficzna, prędkość 

względem ziemi, kąt 

znoszenia)  

(Uwaga 7) 

Jak ustawiono 1 Jak ustawiono 

     

32 Położenie podwozia lub 

sterowanie położeniem 

Dyskretne 4 Jak ustawiono 

     

Uwaga:  32 parametry wymienione wyżej spełniają wymagania dla FDR Typu I. 
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Uwagi: 

 

1) VS0 – prędkość przeciągnięcia lub 

najmniejsza prędkość lotu ustalonego w 

konfiguracji do lądowania. 

2) VD – prędkość nurkowania. 

3) zapis danych wejściowych 

wystarczających do określenia mocy. 

4) stosuje się „lub” dla samolotów z 

konwencjonalnym systemem sterowania. 

Stosuje się „i” dla samolotów o nie 

mechanicznych systemach sterowania. W 

samolotach o usterzeniu motylkowym 

akceptowalny jest system kombinacji 

sygnałów wejściowych zamiast zapisu 

sygnału oddzielnie. 

5) jeżeli dostępny jest sygnał cyfrowy. 

6) preferuje się alternatywnie zapis długości i 

szerokości bezpośrednio z systemu 

nawigacji bezwładnościowej (INS) lub z 

innego systemu nawigacyjnego. 

7) jeżeli sygnały są dostępne. 

 

Jeżeli urządzenie zapewnia możliwość zwiększenia 

ilości rejestrowanych danych powinny być rozważone 

zapisy dotyczące: 

1) informacji z systemów wyświetlaczy 

elektronicznych, takich jak system 

elektronicznych przyrządów pokładowych 

(EFIS), elektroniczny scentralizowany 

monitor statku powietrznego (ECAM), system 

kontroli silnika i alarmowania załogi 

(EICAS). Zaleca się zastosować następujące 

priorytety: 

(a) parametry wybrane przez załogę w 

odniesieniu do żądanego toru lotu tzn. 

ustawienie ciśnienia barometrycznego, 

wybrana wysokość, wybrana prędkość lotu, 

wysokość decyzji, pracujący system lotu 

automatycznego oraz system wskazań jeśli 

nie jest zapisany na podstawie innych 

źródeł; 

(b) wybór stanu/systemu wyświetlania tzn. 

SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, 

COMPOSITE, COPY, ETC; 

(c) ostrzeżenia i alarmy; 

(d) identyfikacja wyświetlonych stron 

dotyczących procedur awaryjnych oraz listy 

sprawdzeń; 

2) informacji o korzystaniu z hamulców kół; oraz 

3) dodatkowych parametrów pracy 

silnika/silników (stopień sprężania EPR, 

prędkość obrotowa turbiny wysokiego 

ciśnienia N1, temperatura gazów wylotowych 

EGT, przepływ paliwa itp.). 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  PRZEWOŻENIE I UŻYCIE TLENU

 
1. Zaopatrzenie w tlen 

 

1.1 Lot statku powietrznego służącego do celów innych 

niż sportowe, który ma odbywać się na wysokościach, 

na których ciśnienie atmosferyczne w kabinach: załogi 

i podróżnych będzie niższe od 700 hPa, może być 

wykonany, jeżeli na pokładzie statku powietrznego 

znajduje się zapas tlenu w ilości dostatecznej do 

oddychania przez: 

(1) wszystkich członków załogi oraz co najmniej 

10% podróżnych znajdujących się na 

pokładzie przez czas dłuższy od 30 minut, w 

ciągu którego ciśnienie w pomieszczeniach 

przez nich zajmowanych będzie niższe od 

700hPa, lecz wyższe niż 620 hPa; 

 

(2) wszystkie osoby na pokładzie przez czasu 

lotu, w ciągu którego ciśnienie atmosferyczne 

jest niższe niż 620 hPa. 

 

1.2 Lot statku powietrznego, który ma odbywać się na 

wysokościach, na których ciśnienie atmosferyczne jest 

niższe od 700 hPa, posiadającego kabinę ciśnieniową 

pozwalającą na utrzymanie ciśnienia wyższego niż 700 

hPa, może być podjęty, jeżeli na pokładzie statku 

powietrznego znajduje się zapas tlenu do oddychania, 

dostateczny do zaopatrywania wszystkich członków 

załogi i podróżnych przez czas lotu, w którym na 

skutek utraty szczelności nastąpiłby spadek ciśnienia 

do wartości 700 hPa, w każdym zajmowanym 

pomieszczeniu. 

 

1.3 Lot statku powietrznego nie posiadającego kabiny 

ciśnieniowej, który ma odbywać się na wysokości 

gdzie ciśnienie atmosferyczne jest niższe od 540 hPa, 

w stosunku do którego postanowienia pkt. 6.3.8.2. 

wymagają aby załoga i wszystkie osoby na pokładzie 

posiadały spadochrony, może być podjęty jeżeli każda 

z osób na pokładzie statku powietrznego będzie 

dysponowała zapasem tlenu spełniającym wymagania 

określone w pkt. 1.1 (2) oraz po wykonaniu skoku ze 

spadochronem będzie dysponowała dodatkowym 

zapasem tlenu, który w czasie opadania jest niezbędny 

do bezpiecznego osiągnięcia wysokości gdzie ciśnienie 

atmosferyczne jest wyższe od 700 hPa. 

 

1.4 Lot statku powietrznego nie posiadającego kabiny 

ciśnieniowej, służącego do celów sportowych (loty 

szkoleniowe, treningowe, wyczynowe itp.), który ma 

odbywać się na wysokościach gdzie ciśnienie 

atmosferyczne jest niższe od: 

(1) 700 hPa, lecz wyższe niż 620 hPa, może być 

podjęty bez zapasu tlenu, jeżeli czas 

przebywania na tych wysokościach nie 

przekroczy  

2 godzin; 

(2) 620 hPa, lecz wyższe niż 193 hPa, może być 

podjęty, gdy na pokładzie statku powietrznego 

znajduje się zapas tlenu dostateczny do 

zaopatrywania każdej osoby na pokładzie 

przez cały czas lotu na tych wysokościach. 

Ciśnienie podawanego tlenu nie może być 

niższe od ciśnienia otaczającej atmosfery;  

 

(3) 620 hPa, lecz wyższe niż 141 hPa, może być 

podjęty po spełnieniu wymagań określonych 

w ppkt. (2) oraz dodatkowo dla tej części lotu 

która odbywać się będzie na wysokościach 

gdzie ciśnienie atmosferyczne jest niższe od 

193 hPa lecz wyższe od 141 hPa, jeżeli 

ciśnienie podawanego do oddychania tlenu 

będzie wyższe od ciśnienia otaczającej 

atmosfery a czas lotu na takich wysokościach 

nie przekroczy 10 minut; 

 

(4) 620 hPa, lecz wyższe niż 121 hPa, może być 

podjęty, gdy: 

 

(a) zapas tlenu na pokładzie oraz ciśnienie 

tlenu podawanego do oddychania spełniają 

odpowiednio wymagania ppkt. (2) i (3); 

(b) czas przebywania na wysokościach gdzie 

ciśnienie atmosferyczne jest niższe od 193 

hPa lecz wyższe niż 121 hPa nie 

przekroczy 10 minut; 

(c) każda osoba na pokładzie w czasie lotu na 

wysokościach gdzie ciśnienie 

atmosferyczne jest niższe od 141 hPa lecz 

wyższe niż 121 hPa jest chroniona przez 

indywidualny ubiór ciśnieniowy. W lotach 

na wysokościach, o których mowa w 

ppkt.(2), (3) i (4), mogą brać udział 

wyłącznie osoby, które posiadają ważne 

orzeczenia lotniczo-lekarskie zezwalające 

im na wykonywanie lub udział w takich 

lotach. 

 

2. Użycie tlenu 

 

2.1 Członkowie załogi lotniczej w czasie wykonywania 

obowiązków podstawowych dla bezpieczeństwa 

użytkowania statku powietrznego w locie mają używać 

tlenu do oddychania w sposób ciągły, gdy tylko 

zaistnieją okoliczności, w których użycie tlenu jest 

wymagane. 

 

2.2 Członkowie załogi lotniczej statku powietrznego 

posiadającego kabinę hermetyzowaną, w locie powyżej 

wysokości, na której ciśnienie atmosferyczne jest 

mniejsze niż 376 hPa muszą posiadać możliwość 

skorzystania, na stanowiskach gdzie pełnią obowiązki 

lotnicze, z masek tlenowych o szybkim podawaniu 

tlenu (na indywidualne żądanie). 

 

Uwaga: przybliżone wysokości, odniesione do 

poziomu morza, odpowiadające wartościom 

ciśnienia bezwzględnego użyte w niniejszym 

załączniku są następujące: 
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Ciśnienie bezwzględne Metry Stopy 

700 hPa 3 000 10 000 

620 hPa 4 000 13 000 

540 hPa 5 000 16 000 

376 hPa 7 600 25 000 

193 hPa 12 000 39 500 

141 hPa 14 000 46 000 

121 hPa 15000 49 000 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 RATUNKOWE WYPOSAŻENIE RADIOWE

 
1 Charakterystyka podstawowych właściwości  

awaryjnego nadajnika lokalizacyjnego 

 

1.1 Charakterystyka radiowa 

 

1.1.1 Awaryjny nadajnik lokalizacyjny musi działać 

w paśmie VHF, na częstotliwościach 121,5 MHz i 243 

MHz. Tolerancja częstotliwości nie może przekraczać 

0.005%.  

Dopuszczalne jest stosowanie dwóch oddzielnych 

urządzeń, każdego działającego na jednej ze 

wskazanych częstotliwości. 

Stosowanie pojedynczej częstotliwości jest 

dopuszczalne w obszarze powietrznym, w którym dla 

celów poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

wymagana jest tylko jedna z częstotliwości. 

Zezwolenie na stosowanie wyłącznie jednej 

częstotliwości może być uzależnione od uzyskania 

przez użytkownika specjalnego upoważnienia – jeżeli 

wymagają tego odpowiednie porozumienia bilateralne 

– od organu państwa odpowiedzialnego za 

poszukiwanie i ratunek na danym obszarze. 

 

1.1.2 Emisja radiowa ratunkowego wyposażenia 

ratunkowego powinna być spolaryzowana pionowo i 

mieć ogólnokierunkową charakterystykę 

promieniowania w płaszczyźnie horyzontu. 

 

1.1.3 Przez okres 24-godzinnego ciągłego działania, 

średnia moc promieniowania nie może być niższa niż 

100 miliwatów. 

 

1.1.4 Stosowanym rodzajem emisji musi być emisja 

A2A. Emisja typu A3E może być dozwolona jako 

dodatkowa do A2A. 

 

1.1.5 Czas przerw w emisji na obu 

częstotliwościach lub na jednej dowolnej z nich nie 

może stwarzać utrudnień w dokładnej lokalizacji 

miejsca wypadku lub miejsca położenia ratunkowego 

wyposażenia radiowego, przez radiowe urządzenia 

naprowadzające zainstalowane na pokładach 

poszukiwawczych statków powietrznych. 

 

1.1.6 Częstotliwość nośna musi być modulowana 

amplitudowo ze współczynnikiem modulacji 

(głębokością modulacji) nie mniejszą niż 0.85. 

 

1.1.7 Emisja musi posiadać wyróżniającą 

charakterystykę akustyczną, osiąganą przez modulację 

amplitudy częstotliwości nośnej impulsami 

częstotliwości akustycznej w granicach od 300 do 1600 

Hz, przy minimalnej szerokości pasma 700 Hz z 

częstotliwością powtarzania od 2 Hz do 3 Hz.  

 

1.2 Charakterystyka mechaniczna 

1.2.1 Awaryjny nadajnik lokalizacyjny musi być 

skonstruowany i zabudowany na statku 

powietrznym, aby był: 

 

(1) wodoszczelny i nie zatapialny; 

(2) niezależny od pokładowego źródła energii 

elektrycznej; 

(3) zdatny do demontażu i użytkowania poza 

statkiem powietrznym; 

(4) zdatny do użytkowania przez osoby nie 

posiadające specjalnych kwalifikacji. 

 

2 Charakterystyka podstawowych właściwości  

automatycznego, awaryjnego nadajnika 

lokalizacyjnego 

 

2.1 Charakterystyka radiowa 

2.1.1 Automatyczny, awaryjny nadajnik 

lokalizacyjny musi działać w paśmie VHF, na 

częstotliwościach 121,5 MHz i 243 MHz. Tolerancja 

częstotliwości nie może przekraczać 0.005%. 

Dopuszczalne jest stosowanie dwóch oddzielnych 

urządzeń, każdego działającego na jednej ze 

wskazanych częstotliwości.  

2.1.2 Stosowanie pojedynczej częstotliwości jest 

dopuszczalne w obszarze powietrznym, w którym dla 

celów poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

wymagana jest tylko jedna z częstotliwości. 

Zezwolenie na stosowanie wyłącznie jednej 

częstotliwości może być uzależnione od uzyskania 

przez użytkownika specjalnego upoważnienia – jeżeli 

wymagają tego odpowiednie porozumienia bilateralne 

– od organu państwa odpowiedzialnego za 

poszukiwanie i ratunek na danym obszarze. 

2.1.3 Emisja radiowa ratunkowego wyposażenia 

ratunkowego powinna być spolaryzowana pionowo i 

mieć ogólnokierunkową charakterystykę 

promieniowania w płaszczyźnie horyzontu.  

2.1.4 Stosowanym rodzajem emisji musi być emisja 

A2A. Jakkolwiek inne rodzaje emisji spełniające 

wymagania okręcone w pkt. 1.1.5 i pkt. 1.1.6 mogą być 

stosowane z zastrzeżeniem, że nie będzie to stwarzać 

utrudnień w dokładnej lokalizacji miejsca wypadku lub 

miejsca położenia ratunkowego wyposażenia 

radiowego, przez radiowe urządzenia naprowadzające 

zainstalowane na pokładach poszukiwawczych statków 

powietrznych. 

2.1.5 Częstotliwość nośna musi być modulowana 

amplitudowo ze współczynnikiem modulacji 

(głębokością modulacji) nie mniejszą niż 0.85. 

2.1.6 Emisja musi posiadać wyróżniającą 

charakterystykę akustyczną, osiąganą przez modulację 

amplitudy częstotliwości nośnej impulsami 

częstotliwości akustycznej w granicach od 300 do 1600 

Hz, przy minimalnej szerokości pasma 700 Hz z 

częstotliwością powtarzania od 2 Hz do 4 Hz.  

 

2.2 Charakterystyka mechaniczna 

 

2.2.1 Automatyczny, awaryjny nadajnik pozycji 

musi być skonstruowany i umieszczony na 

statku powietrznym, aby: 

(1) samoczynnie rozpoczynał działanie i 

automatycznie działał przy rozbiciu statku 

powietrznego 
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(2) posiadał cechy gwarantujące małe 

prawdopodobieństwo utraty zdatności do 

działania po rozbiciu statku powietrznego; 

(3) był wodoodporny i nie zatapialny; 

(4) niezależny od pokładowego źródła energii 

elektrycznej; 

(5) mógł być wykorzystany ręcznie przez osoby 

pozostałe przy życiu. 
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