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ROZDZIAŁ 15 – OPERACJE ŚMIGŁOWCOWE  Z  UŻYCIEM SYSTEMU NOKTOWIZYJNEGO (NVIS) 
 
 

1. PODSTAWY PRAWNE 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 216/2008; 

Rozporządzenie Komisji (UE)  965/2012  
ORO.AOC/SPA.NVIS. 

 
2. ZASADY OGÓLNE 

 
2.1 Zgodnie z wymaganiem SPA.NVIS.100:   

a)  Śmigłowce są użytkowane w lotach według 
VFR w nocy z użyciem NVIS, wyłącznie jeżeli 
operator uzyskał zatwierdzenie od właściwego 
organu.  

b)  Aby uzyskać takie zatwierdzenie od 
właściwego organu, operator musi:  

b1)  wykonywać operacje w zarobkowym 
transporcie lotniczym (CAT) oraz posiadać CAT 
AOC zgodnie z załącznikiem III (część ORO);  

b2)  wykazać przed właściwym  organem:  

 zgodność z wymaganiami zawartymi w 
podczyści SPA.NVIS;  

 udaną integrację wszystkich elementów 
NVIS.  

2.2 Wymagania zezwolenia ULC w zakresie 
operacji NVIS dotyczą:          
 
a)  zatwierdzenia zdatności instalacji wyposażenia 
i jej modyfikacji;                                  
 
b) procedur operacyjnych;                                                                            
 
c) programów szkoleń i sprawdzianów. 
 

3. DEFINICJE 

System noktowizyjny (Night Vision Imaging 
System, NVIS) oznacza integrację wszystkich 
elementów wymaganych dla skutecznego i 
bezpiecznego korzystania z gogli noktowizyjnych 
(NVG) podczas użytkowania śmigłowca. System 
obejmuje co najmniej: gogle noktowizyjne (NVG), 
oświetlenie systemu noktowizyjnego (NVIS), 
wyposażenie śmigłowca, szkolenie i zapewnienie 
ciągłej zdatności do lotu. 

 

 

Gogle noktowizyjne (Night Vision Goggles, 
NVG) oznaczają dwu-okularowe urządzenie 
zakładane na głowę, wzmacniające światło i 
poprawiające zdolność widzenia terenowych 
punktów odniesienia nocą. 

Lot NVIS  oznacza lot wykonywany nocą, w 
warunkach meteorologicznych dla lotów z 
widocznością (Visual Meteorological Conditions, 
VMC), w którym załoga używa gogli 
noktowizyjnych NVG w śmigłowcu, operującym   
zgodnie z zatwierdzeniem NVIS. 

Lot NVIS ze wspomaganiem systemu 
noktowizyjnego  oznacza w przypadku operacji z 
użyciem systemu noktowizyjnego NVIS,  tę  część 
lotu VFR, wykonywaną w nocy, w trakcie której 
członek załogi korzysta z gogli noktowizyjnych 
NVG. 

Lot NVIS bez wspomagania systemu 
noktowizyjnego oznacza w przypadku operacji  z 
użyciem systemu noktowizyjnego NVIS, tę część 
lotu VFR, wykonywaną w nocy, podczas której 
członek załogi nie korzysta z gogli noktowizyjnych 
NVG.  

Członek załogi NVIS  oznacza członka personelu 
specjalistycznego wyznaczonego do wykonywania 
czynności podczas lotu NVIS.   

Członek personelu specjalistycznego oznacza 
członka załogi uczestniczącego w operacjach 
HEMS, HHO lub NVIS wykonywanych w ramach 
zarobkowego transportu lotniczego, nienależącego 
do załogi lotniczej ani personelu pokładowego, 
któremu operator powierzył wykonywanie 
czynności na pokładzie statku powietrznego lub na 
ziemi w celu pomocy pilotowi podczas operacji 
HEMS, HHO lub NVIS, które to czynności mogą 
obejmować obsługę specjalistycznego sprzętu 
pokładowego. 

Miejsce operacji lotniczej oznacza miejsce 
niebędące lotniskiem, wybrane przez operatora 
albo pilota dowódcę bądź dowódcę do wykonania 
lądowania, startu i/lub operacji z ładunkiem na 
urządzeniach dźwigowych.  

Operacja w klasie osiągów 1 oznacza takie 
użytkowanie śmigłowca, że jeśli wystąpi 
niesprawność krytycznego silnika, to śmigłowiec 
jest zdolny wylądować w obrębie rozporządzalnej 
długości przerwanego startu (RTODA), albo 
bezpiecznie kontynuować lot do miejsca 
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odpowiedniego do lądowania, w zależności od 
tego, kiedy wystąpiła ta niesprawność silnika. 

Operacja w klasie osiągów 2 oznacza takie 
użytkowanie śmigłowca, że jeśli wystąpi 
niesprawność krytycznego silnika, to osiągi 
śmigłowca zapewniają bezpieczne kontynuowanie 
lotu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy niesprawność 
wystąpi we wczesnej fazie manewru startu lub w 
końcowej fazie manewru lądowania, kiedy to 
wymagane może być przymusowe lądowanie. 

Operacja w klasie osiągów 3 oznacza takie 
użytkowanie śmigłowca, że jeśli niesprawność 
krytycznego silnika wystąpi w dowolnej fazie lotu, 
to w przypadku śmigłowca wielosilnikowego jego 
przymusowe lądowanie może być konieczne, a w 
przypadku śmigłowca jednosilnikowego lądowanie 
przymusowe będzie nieuniknione. 

 
4. PROCEDURA APLIKACYJNA 

 
4.1 Przewoźnik ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia OPERACJI ŚMIGŁOWCOWYCH Z 
UŻYCIEM SYSTEMU NOKTOWIZYJNEGO 
(NVIS) składa wniosek na druku ULC-AOC-
01_965 w terminie, co najmniej 30 dni roboczych 
przed planowaną rozpoczęcia datą rozpoczęcia 
w/w operacji. 
 
4.2  Do każdego wniosku przewoźnika  należy 
załączyć dokumenty potwierdzające zgodność 
operatora z wymaganiami operacji NVIS. 
 
4.3 Po wpłynięciu pakietu  wniosku ULC-AOC-
01_965, SKPC (LOL-5) dokonuje analizy 
formalnej  wniosku i w sytuacji stwierdzonych 
braków wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia 
w terminie 7 dni. 
 
4.4  Po otrzymaniu kompletnego pakietu wniosku  
ULC-AOC-01_965, wyznaczony inspektor 
przeprowadza proces oceny merytorycznej i  w 
sytuacji stwierdzonych uchybień, wzywa 
Wnioskodawcę (poprzez LOL-5) do ich 
uzupełnienia w terminie 30 dni.. 
 
5. PROCEDURA OCENY MERYTORYCZNEJ 

 
5.1 Ocena merytoryczna wniosku AOC w 
zakresie operacji śmigłowcowych z użyciem 
systemu noktowizyjnego NVIS prowadzona jest 
w oparciu o właściwe części listy kontrolnej 
LK_NVIS_CER-01. 
  
5.2 Lista kontrolna LK-NVIS_CER-01 ocenia 
kryteria zgodności operacji NVIS w oparciu o 
analizę dokumentacji (Instrukcja Operacyjna 
OM-A,B,C,D)  

  
5.3  Procesowi oceny podlegają: 
 

1. Miejsca operacji lotniczych;      
(Operating Site); 

2. Minima operacyjne NVIS; 
3. Wyposażenie śmigłowców; 
4. Załoga NVIS; 
5. Personel specjalistyczny; 
6. Szkolenia dodatkowe; 
7. Inne niezbędne procedury.  

 
5.4 Warunkiem merytorycznej rekomendacji dla 
przeprowadzenia audytu, konieczny  jest 
pozytywny wynik przeprowadzonej oceny 
dokumentacyjnej 
 

6. AUDYT 

 
W uzgodnionym terminie odbywa się audyt 
certyfikacyjny w obszarach określonych w 
LK_NVIS_CER-01. 
Po pozytywnym wyniku audytu oraz usunięciu 
wszystkich braków spełnienia wymagań CPM 
podpisuje w PPCert rekomendację zmiany 
zakresu zatwierdzenia AOC. 
 

7. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI 
 
Przyznane zezwolenie jest wpisywane w 
Specyfikacji  Operacyjnej AOC i jest 
archiwizowane  przez LOL-5 w teczce organizacji.  
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