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ROZDZIAŁ 16 – OPERACJE ŚMIGŁOWCOWE Z ŁADUNKIEM NA ZACZEPIE ZEWNĘTRZNYM (HHO) 
 
 

1. PODSTAWY PRAWNE 

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

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

 
2. ZASADY OGÓLNE 

 
2.1 Zgodnie z wymaganiem SPA.HHO.100:   

a)  Śmigłowce są użytkowane w zarobkowym 
transporcie lotniczym do celów operacji z 
ładunkiem na zaczepie zewnętrznym, 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 podczęści SPA.HHO. 

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

3. DEFINICJE 

Lot HHO (Helicopter Hoist Operation) , oznacza 
lot śmigłowcem wykonywany zgodnie z 
zatwierdzeniem HHO, w celu ułatwienia transportu 
osób i/lub ładunku przy użyciu urządzeń 
dźwigowych śmigłowca.  

Operacja HHO nad obszarami wodnymi 
oznacza lot śmigłowcem wykonywany zgodnie z 
zatwierdzeniem HHO, w celu ułatwienia transportu 
osób i/lub ładunku przy użyciu urządzeń 
dźwigowych śmigłowca ze statku lub na statek 
albo konstrukcję na morzu lub na samo morze. 

Członek załogi HHO  oznacza członka personelu 
specjalistycznego wykonującego powierzone mu 
czynności związane z obsługą urządzeń 
dźwigowych śmigłowca.  

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. 
 

Pasażer HHO  oznacza osobę, która ma być 
transportowana przy pomocy pokładowych 
urządzeń dźwigowych śmigłowca.  

Miejsce wykonywania operacji HHO oznacza 
określone miejsce, w którym śmigłowiec pobiera 
lub składa ładunek przenoszony na jego 
urządzeniu dźwigowym.. 

 
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 
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, 
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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 
ŁADUNKIEM NA ZACZEPIE ZEWNĘTRZNYM  
(HHO) składa wniosek na druku ULC-AOC-
01_965 w terminie, co najmniej 30 dni przed 
planowaną rozpoczęcia datą rozpoczęcia w/w 
operacji. 
 
4.2  Do każdego wniosku przewoźnika  należy 
załączyć dokumenty potwierdzające zgodność 
operatora z wymaganiami operacji HHO. 
 
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 ładunkiem na 
zaczepie zewnętrznym HHO prowadzona jest w 
oparciu o właściwe części listy kontrolnej 
LK_HHO_CER-01. 
  
5.2 Lista kontrolna LK-HHO_CER-01 ocenia 
kryteria zgodności operacji HHO w oparciu o 
analizę dokumentacji (Instrukcja Operacyjna 
OM-A,B,C,D)  
  

5.3  Procesowi oceny podlegają: 
 

1. Miejsca wykonywania operacji HHO 
(HHO Operating Site); 

2. Miejsca operacji lotniczych;      
(Operating Site); 

3. Minima operacyjne HHO; 
4. Wyposażenie śmigłowców; 
5. Łączność; 
6. Załoga HHO; 
7. Personel specjalistyczny; 
8. Szkolenia dodatkowe; 
9. 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_HHO_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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