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ROZDZIAŁ 19 –SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EFB) 
 
 

1. PODSTAWY PRAWNE 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012  
ORO.MLR/CAT.GEN.MPA  

EASA AMC 20-25 

 
2. ZASADY OGÓLNE 

 
2.1 Zgodnie z wymaganiem ORO.MLR.100 (k) i 
AMC1 ORO.MLR.100(b):  

a)  Treść instrukcji operacyjnej musi być 
przedstawiona w formie umożliwiającej jej użycie 
bez żadnych trudności oraz uwzględnia zasady 
dotyczące czynnika ludzkiego.  

b)  Instrukcja Operacyjna  lub jej części mogą być 
przedstawione w dowolnej formie, włącznie z 
formą elektroniczną. We wszystkich przypadkach 
należy zapewnić dostępność, łatwość użytkowania 
i wiarygodność. 
 
2.2 Zgodnie z wymaganiem CAT.GEN.MPA.180 
i AMC1 CAT.GEN.MPA.180:          

a)  O ile nie określono inaczej, podczas każdego 
lotu, na pokładzie statku powietrznego znajdują się 
oryginały lub kopie wymaganych dokumentów, 
instrukcji i informacji:  

b) Dokumenty, instrukcje i informacje mogą być 
udostępnione w innej formie niż  wersja 
papierowa. Elektroniczna forma dokumentacji 
podlega zezwoleniu, o ile została wykazana jej 
dostępność, , łatwość użytkowania i wiarygodność. 
 

3. DEFINICJE 

 

EFB (Electronic Flight Bag)  oznacza system 
przechowywania , aktualizacji, dystrybucji,  
prezentacji i/lub przetwarzania danych, 
dedykowany załogom lotniczych w zakresie 
wsparcia operacyjnego lub  realizowanych zadań 
na pokładzie statku powietrznego. 

Administrator EFB oznacza wyznaczoną przez 
operatora osobę odpowiedzialną za proces 
administracji systemu EFB. Funkcja ta stanowi 
podstawowe ogniwo współpracy operatora z 
dostawcami systemu i oprogramowania EFB. 

EFB Przenośne (Portable) oznacza przenośną 
platformę EFB, wykorzystywaną w kabinie załogi 
lotniczej, która nie stanowi elementu 
certyfikowanego wyposażenia  statku 
powietrznego.  

 
EFB Stacjonarne (Installed) oznacza platformę 
EFB zainstalowaną na pokładzie statku 
powietrznego jako jego część, podlegającą 
wymaganiom zatwierdzenia zdatności. 
 
Aplikacja EFB oznacza zainstalowane 
oprogramowanie EFB zapewniające specyficzną 
funkcjonalność operacyjną. 
 
Aplikacja typu A oznacza aplikację,  której 
wadliwe działanie lub niewłaściwe użycie nie ma 
wpływu na bezpieczeństwo operacji. 
 
Aplikacja typu B oznacza aplikację:                 
(a) której wadliwe działanie lub niewłaściwe użycie 
ograniczone jest do usterek o drugorzędnym 
znaczeniu; i  
(b) która nie zastępuje, ani nie zabezpiecza 
żadnego systemu lub funkcjonalności w zakresie 
regulacji zdatności, wymagań przestrzeni 
powietrznej i przepisów  operacyjnych. 
  
Urządzenie dokujące (Mounting device) 
oznacza certyfikowane zamocowanie na pokładzie 
statku powietrznego, służące do zabezpieczenia 
urządzenia EFB (przenośnego lub stacjonarnego), 
lub zabezpieczenia elementów systemu  EFB. 
  

 
4. PROCEDURA APLIKACYJNA 

 
4.1 Przewoźnik ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia WYKORZYSTANIA SYSTEMU 
ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA 
DOKUMENTACJĄ (EFB) składa wniosek na 
druku ULC-EFB-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 EFB. 
 
4.3 Po wpłynięciu pakietu  wniosku ULC-EFB-
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-EFB-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.. 
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5. PROCEDURA OCENY MERYTORYCZNEJ 

 
5.1 Ocena merytoryczna wniosku EFB w 
zakresie operacji z wykorzystaniem systemu 
prowadzona jest w oparciu o właściwe części 
listy kontrolnej LK_EFB_CER-01. 
  
5.2 Lista kontrolna LK-EFB_CER-01 ocenia 
kryteria zgodności operacji EFB w oparciu o 
analizę dokumentacji (Podręcznik Polityki i 
Procedur EFB, Instrukcja Operacyjna         
OM-A,B,C,D, AFM, MEL, QRH)  
  

5.3  Procesowi oceny podlegają: 
 

1. Wymagania ogólne; 
2. Wyposażenie i system operacyjny; 
3. Aplikacje oprogramowania; 
4. Załogi lotnicze; 
5. Administrator EFB; 
6. Obsługa techniczna; 
7. EFB security; 
8. Procedury operacyjne; 
9. Szkolenia EFB; 
10. 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_EFB_CER-01. 
 
Po pozytywnym wyniku audytu, w sytuacji 
konieczności przeprowadzenia fazy testowej 
urządzenia, CPM występuje  o wydanie 
zezwolenia tymczasowego EFB. 
 
Po zakończeniu fazy testowej i przedstawieniu 
przez operatora raportu  końcowego oraz 
usunięciu wszystkich braków spełnienia wymagań, 
CPM podpisuje w PPCert rekomendację zmiany 
zakresu zatwierdzenia AOC.  
 

7. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI 

 
Przyznane zezwolenie  jest archiwizowane  przez 
LOL-5 w teczce organizacji.                           
Zmiany zakresu zatwierdzenia AOC  wpisywane 
są w Specyfikacji  Operacyjnej  AOC. 
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