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1. CEL PROCEDURY 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie, opisanie i podanie do stosowania zasad wykonywania 
przez zatwierdzony personel poświadczający Part-66 przeglądów zdatności do lotu dla statków 
powietrznych ELA1 oraz składanie rekomendacji dla Nadzoru Krajowego. 

2. ZASTOSOWANIE 

Niniejsza procedura ma zastosowanie do statków powietrznych sklasyfikowanych jako ELA1 
nieużytkowanych: 

 w zarobkowym przewozie lotniczym CAT (zarówno koncesjonowanym jak i nie 
koncesjonowanym); 

 zarobkowych operacjach specjalistycznych SPO; 

 zarobkowych operacjach ATO, 

dla których Właściciel / użytkownik zawarł umowę / porozumienie z zatwierdzonym personelem 
poświadczającym Part-66 o wykonanie przeglądu zdatności do lotu i złożenie rekomendacji do wydania 
poświadczenia przeglądu zdatności do lotu ARC dla Nadzoru Krajowego. 

Powyższy przegląd ARC i składanie rekomendacji do ULC może być wykonywany przez 2 kolejne 
lata. Co 3 lata niezbędne jest wykonanie pełnego przeglądu ARC przez certyfikowaną organizację Part-
M/G z przywilejem M.A.711(b) lub przez Nadzór Krajowy (ULC). 

3. PRZEPISY I WYMAGANIA 

Macierz określająca podstawę prawną procedur sekcji I znajduje się w pliku PI-E-I-01. 

4. STATEK POWIETRZNY ELA1 

Statek powietrzny ELA1 – załogowy europejski lekki statek powietrzny: 

(i) samolot o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 1200 kg, który nie jest 
sklasyfikowany jako złożony statek powietrzny z napędem silnikowym; 

(ii) szybowiec lub motoszybowiec o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 
1200 kg; 

(iii) balon o maksymalnej nominalnej ilości gazu wznoszącego lub ogrzanego powietrza nie 
większej niż 3400 m3 w przypadku balonów na ogrzane powietrze, 1050 m3 w przypadku 
balonów gazowych, 300 m3 w przypadku balonów gazowych na uwięzi; 

(iv) sterowiec zaprojektowany dla nie więcej niż czterech osób i o maksymalnej nominalnej ilości 
gazu wznoszącego lub ogrzanego powietrza nie większej niż 3400 m3 w przypadku sterowców 
na ogrzane powietrze i 1000 m3 w przypadku sterowców gazowych; 

5. WAŻNOŚĆ ZATWIERDZENIA 

Zatwierdzenie do wykonywania przeglądów zdatności do lotu statków powietrznych ELA1 

pozostaje ważne pod warunkiem spełnienia, w dniu przeglądu, wymagań Part-66 dla personelu 

poświadczającego obsługę danego typu statku powietrznego sklasyfikowanego jako ELA1, w 

tym wymagania utrzymania ciągłości doświadczenia.  

UWAGA: W przypadku stwierdzenia, że nie są spełniane wymagania dotyczące utrzymania 
ważności zatwierdzenia lub stwierdzenia, że wykonany przegląd zdatności, 
wydana rekomendacja do wydania ARC nie spełniają wymagań przepisów, to 
wydawana jest decyzja cofająca zatwierdzenie. 

6. WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW ZDATNOŚCI 

Proces przeglądu zdatności do lotu realizowany jest zgodnie z zapisami pkt. M.A.710 oraz AMC do 
M.A.710. 
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Proces wykonania przeglądu zdatności musi obejmować co najmniej następujące kroki: 

1. Wnioskowanie; 

2. Analiza wniosku i załączników – przegląd zapisów statku powietrznego; 

3. Oględziny fizyczne: 

a. Inspekcję zewnętrzną; 

b. Inspekcję wewnętrzną; 

c. Próby funkcjonalne; 

d. Lot próbny (jeżeli dotyczy); 

4. Przegląd programu obsługi technicznej statku powietrznego - dotyczy POT zgodnego 
z M.A.302(h) – deklaracja właściciela; 

5. Wydanie i wysłanie do ULC rekomendacji do wydania ARC, lub jeśli wyniki przeglądu 
zdatności do lotu są nieprzekonujące, należy o tym poinformować kompetentne władze tak 
szybko jak jest to możliwe, ale nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia problemu, 
w ramach przeprowadzonego przeglądu; 

6. Archiwizację dokumentów. 

6.1. WNIOSKOWANIE DO PERSONELU ELA1 

Wniosek o Wykonanie przeglądu zdatności do lotu ARC powinien być składany przez 
Właściciela / Użytkownika SP nie później niż 30 dni przed upłynięciem ważności poprzedniego 
poświadczenia przeglądu zdatności do lotu.  

Wynik sprawdzenia i badania zalecenia przez kompetentne władze powinien być wysłany do 
wnioskującego w ciągu 30 dni. Jeśli przed wydaniem poświadczenia przeglądu zdatności do lotu 
wymagane jest przeprowadzenie działań korygujących, kompetentne władze mogą ustalić dodatkowy 
okres dla oceny wymaganych działań korygujących. 

6.2. PRZEGLĄD ZAPISÓW 

Personel ELA1 musi przeprowadzić udokumentowany przegląd zapisów statku powietrznego, w 
celu sprawdzenia czy : 

1. godziny i cykle lotu płatowca, silnika i śmigła zostały zapisane prawidłowo, oraz 

2. instrukcja użytkowania w locie dotyczy konfiguracji statku powietrznego i odzwierciedla ostatnią 
zmianę, oraz 

3. na statku powietrznym została wykonana cała obsługa techniczna, która powinna być wykonana 
zgodnie z zatwierdzonym programem obsługi technicznej, oraz 

4. wszystkie znane usterki zostały usunięte, oraz 

5. wszystkie odpowiednie dyrektywy zdatności zostały wykonane i odpowiednio zapisane, oraz 

6. wszystkie modyfikacje i naprawy wykonane na statku powietrznym zostały zapisane 
i zatwierdzone zgodnie z Part-21, oraz 

7. wszystkie podzespoły o ograniczonej żywotności zamontowane na statku powietrznym zostały 
odpowiednio zidentyfikowane, zarejestrowane i nie przekroczyły zatwierdzonych limitów 
żywotności, oraz 

8. wykonanie całej obsługi technicznej zostało poświadczone zgodnie z Part-M oraz 

9. aktualne świadectwo ważenia i wyważania odzwierciedla konfigurację statku powietrznego i jest 
ważne, oraz 

10. statek powietrzny jest zgodny z ostatnią zmianą projektu typu zatwierdzoną przez Agencję, oraz 

11. jeżeli istnieje taki wymóg, statek powietrzny posiada certyfikat hałasu odpowiadający jego 
obecnemu wyposażeniu, zgodne z przepisami Part 21. 
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Pełny udokumentowany przegląd, zgodnie z M.A.710(a), obejmuje sprawdzenie przynajmniej 
następujących rodzajów dokumentów: 

1. dokumentów rejestracji, 

2. systemu zapisów ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego zgodnie z M.A. 305, 

3. wykazu odłożonych usterek, 

4. instrukcji użytkowania w locie oraz konfiguracji statku powietrznego, 

5. programu obsługi technicznej statku powietrznego,  

6. danych obsługowych, 

7. odpowiednich wykazów prac,  

8. statusu wykonania dyrektyw zdatności,   

9. statusu wykonania modyfikacji i biuletynów serwisowych,   

10. arkuszy zatwierdzenia modyfikacji i napraw, 

11. wykazu podzespołów o ograniczonej żywotności,  

12. Formularza nr 1 EASA lub jego odpowiednika,  

13. raportu z ważenia i wyważenia oraz wykazu wyposażenia,  

14. Arkuszy Danych Certyfikatu Typu statku powietrznego, silnika i śmigła. 

Z przeglądu należy sporządzić raport - PI-G-ARC-DOC-ELA1. 

Wszystkie stwierdzone niezgodności zapisuje w „Wykazie niezgodności”, odpowiednio je 
klasyfikując (zgodnie z M.A.716) oraz określając termin ich usunięcia – należy sporządzić raport -  
PI-G-ARC-NC-ELA1. 

6.3. OGLĘDZINY STATKU POWIETRZNEGO 

Podczas fizycznych oględzin statku powietrznego, „Personel ELA1” musi sprawdzić zgodnie 
z M.A.710(c) czy: 

1. wszystkie wymagane oznakowania i tabliczki zostały umieszczone prawidłowo, oraz 

2. statek powietrzny jest zgodny z jego zatwierdzoną instrukcją użytkowania w locie, oraz 

3. konfiguracja statku powietrznego jest zgodna z zatwierdzoną dokumentacją, oraz 

4. wszystkie widoczne usterki zostały usunięte zgodnie z M.A.403, oraz 

5. nie ma rozbieżności między statkiem powietrznym a udokumentowanym przeglądem zapisów. 

Z przeglądu należy sporządzić raport - PI-G-ARC-PF-ELA1 (GA/B). 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania lotu próbnego, jest on wykonywany w 
oparciu o zatwierdzoną instrukcję danego użytkownika, a Raport z lotu dołącza się do Rekomendacji. 

Wszystkie stwierdzone niezgodności zapisuje w „Wykazie niezgodności”, odpowiednio je 
klasyfikując (zgodnie z M.A.716) oraz określając termin ich usunięcia. 

6.4. PRZEGLĄD PROGRAMU OBSŁUGI TECHNICZNEJ STATKU POWIETRZNEGO 

W przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych, dla których 
program obsługi technicznej został opracowany zgodnie z pkt M.A.302 (h), program obsługi technicznej 
statku powietrznego jest poddawany przeglądowi w powiązaniu z przeglądem zdatności do lotu. 
Przegląd ten prowadzi osoba, która przeprowadziła przegląd zdatności do lotu. 

Wykonując przegląd POT należy sprawdzić czy przeglądy są wykonywane co najmniej raz 
w roku i czy przeglądy POT są przeprowadzane zgodnie z M.A.302(h) pkt 5 oraz uwzględnić 

i przeanalizować następujące zagadnienia celem weryfikacji, czy program obsługi zapewnia 
bezpieczne użytkowanie statku powietrznego: 
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1. zapisy z obsługi technicznej przeprowadzonej w ciągu roku od ostatniego przeglądu zdatności, 

2. zapisy z przeprowadzonego przeglądu zdatności, 

3. zmiany wprowadzone w dokumentach mających wpływ na podstawę programu, takie jak 

zgodnie z pkt M.A.302 (i) "Minimalny program przeglądu" lub dane posiadacza projektu, 

4. wszystkie dodatkowe i mające zastosowanie wymagania obsługowe dotyczące zgodności 

z Part-21, takie jak AD, ALI, CMR i wymagania zawarte w TCDS. 

W przypadku gdy wyniki przeglądu zdatności do lotu są nierozstrzygające lub w 
przypadku gdy przegląd przeprowadzony zgodnie z pkt M.A.710(ga) wykazał rozbieżności 
dotyczące statku powietrznego związane z brakami w treści programu obsługi technicznej, 
wykonujący przegląd informuje o tym fakcie właściwy organ najszybciej, jak to możliwe, ale w 
żadnym razie nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia problemu w ramach 
przeprowadzanego przeglądu. 

6.5 WYDANIE REKOMENDACJI 

Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji wniosku (wraz z załącznikami), pozytywnym wykonaniu 
przeglądu zapisów, oględzin fizycznych, prób funkcjonalnych, lotu próbnego kontrolnego oraz 
usunięciu stwierdzonych niezgodności „Personel ELA1”: 

1. potwierdza usunięcie wszystkich stwierdzonych niezgodności;  

2. kończy wypełnianie list kontrolnych/raportów oraz Rekomendacji – druk ULC-ARC-02; 

3. przesyła rekomendację wraz z załącznikami do właściwej terytorialnie Delegatury ULC. 

Rekomendacja zostanie oceniona przez wyznaczonego inspektora zgodnie z Procedurą PI-E-I-11. 

7. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW PROCESU PRZEGLĄDU ZDATNOŚCI 

(1) Cała korespondencja i wszystkie materiały związane z dokumentowaniem spełnienia wymagań 
dostarczone przez Wnioskującego oraz wszystkie materiały pozyskane podczas procesu 
przeglądu zdatności do lotu muszą być archiwizowane przez „Personel ELA1”  

(2) Wszystkie dokumenty i informacje, które zostały otrzymane w trakcie procesu przeglądu 
zdatności do lotu, które stanowią własność Wnioskującego, powinny być chronione przed 
ujawnieniem wobec stron i osób trzecich zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. 

(3) Zatwierdzenia personelu przeglądu zdatności do lotu są ewidencjonowane w „Bazie danych 
ACAM” oraz razem z drukiem ULC EASA Form 4 w teczce personelu nominowanego 
przechowywanej w sejfie w LTT-5. 

(4) Wydane Poświadczenia przeglądu zdatności do lotu są ewidencjonowane w Delegaturach 
Terenowych ULC oraz w Bazie danych ACAM (zgodnie z aktualnie obowiązująca procedurą). 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

(1) Dyrektor LTT jest odpowiedzialny za całość działań w zakresie prawidłowego realizowania 
postanowień niniejszej Procedury. 

(2) Naczelnik LTT-1 jest odpowiedzialny za merytoryczną treść podanych w procedurze wymagań, 
zasad i nadzorowanie przestrzegania ich realizacji oraz określanie i wdrażanie skutecznych 
działań korekcyjnych. 

(3) Upoważniony Personel ELA1 zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszej 
Procedury w zakresie wykonywania przeglądów ARC. 

9. ZAŁĄCZNIKI 

Załączniki zawarte są w Dziale G Sekcja V katalog ARC i ARC ELA1. 
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