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Aktualna struktura przepisów lotniczych 
w zakresie operacji lotniczychw zakresie operacji lotniczych
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Rozporządzenie podstawowe 
216/2008 pierwsze rozszerzenie216/2008 – pierwsze rozszerzenie

UCHWALENIEUCHWALENIEUCHWALENIE UCHWALENIE 
20.02.200820.02.2008

PUBLIKACJA (Dz Urz UE LPUBLIKACJA (Dz Urz UE LPUBLIKACJA (Dz. Urz. UE, L PUBLIKACJA (Dz. Urz. UE, L 
79;19.03.2008)79;19.03.2008)

WEJŚCIE W ŻYCIEWEJŚCIE W ŻYCIEWEJŚCIE W ŻYCIEWEJŚCIE W ŻYCIE
08.04.2008 08.04.2008 

ŚŚOKRESOKRES PRZEJŚCIOWYPRZEJŚCIOWY DLADLA
WYDANIAWYDANIA IRIR ((implementingimplementing
rulesrules)) 0808..0404..20122012))

Drugie rozszerzenie Drugie rozszerzenie 
(wzmianka) (wzmianka) –– 1108/2009 1108/2009 ––
ATM/ANS (31.12.2012) +ATM/ANS (31.12.2012) +
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ATM/ANS (31.12.2012)  ATM/ANS (31.12.2012)  
AerodromeAerodrome (31.12.2013 r.)(31.12.2013 r.)



Art. 4 (1b) Podstawowe 
zasady i stosowalność

b) zarejestrowane w państwie członkowskim, 

chyba że odpowiedzialność za nadzór nad spełnianiem 
przez nie wymagań wynikających z przepisów 
bezpieczeństwa  została przeniesiona na państwo 
trzecie i że statki te nie są użytkowane przez ą y p
użytkownika wspólnotowego; lub

Art. 4 (1c) Podstawowe 
zasady i stosowalność

43

zarejestrowane w państwie trzecim 
i użytkowane przez użytkownika, nad którego 

działalnością nadzór sprawuje państwo 
członkowskie, 

lub użytkowane w celu:
• przylotu na terytorium Wspólnoty, 
• wykonania lotu na jej terytorium oraz odlotu z 

niego
ż tk ik j i d ib l bprzez użytkownika mającego siedzibę lub 

zamieszkałego na terytorium Wspólnoty; lub

44

Załącznik IV
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Struktura nowych przepisów 
EUEU

1 etap wdrożenia (08/04/2012):1 etap wdrożenia (08/04/2012):
• Part-CAT (A+H)

P t SPA• Part-SPA
• Part-NCC (??)
• Part-NCO (??)

2-gi etap wdrożenia (koniec 2012 ?)
• Part-CAT (S+B, A to A A+H)
• Part-SPOa t S O
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Operacje lotnicze (Air Operations)
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Użytkowanie komercyjne 
(wg  Rozp  216/2008)(wg. Rozp. 216/2008)

oznacza użytkowanie statku powietrznego 
za wynagrodzeniem lub na zasadzieza wynagrodzeniem lub na zasadzie 
innego świadczenia wzajemnego, które 
jest dostępne publicznie lub wjest dostępne publicznie lub, w 
przypadku gdy nie jest dostępne 
publicznie, następuje na mocy umowy p , ęp j y y
między użytkownikiem a klientem, gdy 
klient nie ma kontroli nad 
użytkownikiem;
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skomplikowany technicznie 
statek powietrzny z napędem p y pę
silnikowym

(i) samolot:
— o maksymalnej certyfikowanej masie startowej powyżej 

5 700 kg, lub
— certyfikowany dla maksymalnej liczby miejsc 

pasażerskich powyżej dziewiętnastu, lub 
— certyfikowany do użytkowania z załogą składającą się 

przynajmniej z dwóch pilotów, lub 
— wyposażony w silnik lub silniki turboodrzutowe lub 

więcej niż jeden silnik turbośmigłowy; lub
(ii) śmigłowiec certyfikowany:(ii) śmigłowiec certyfikowany:
— dla maksymalnej masy startowej powyżej 3 175 kg, lub
— dla maksymalnej liczby miejsc pasażerskich powyżej 

dziewięciu lubdziewięciu, lub
— do eksploatacji z załogą składającą się co najmniej z 

dwóch pilotów; lub
(III) i ł(III)przemiennopłat
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Zasady wdrożenia – propozycja
samoloty w CATsamoloty w CAT

Dziedziczenie praw nabytych - AOC wydane zgodnie zDziedziczenie praw nabytych  - AOC wydane zgodnie z 
OPS-1 będzie dalej ważne
6 miesięcy opt out6 miesięcy opt-out
Różnice pomiędzy OPS-1 i nowymi IR:

2 l t k i i i d ś i i 2• 2 lata na zamknięcie niezgodności poziomu 2
• Niezgodności poziomu 2 = ogólne niezgodności 

ik j óż i i ó t h i hwynikające z różnicy przepisów starych i nowych, 
okres na dostosowanie procedur i podręczników
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Zasady wdrożenia – propozycja
śmigłowce w CATśmigłowce w CAT

Dziedziczenie praw nabytych - AOC wydane zgodnie z JARDziedziczenie praw nabytych  - AOC wydane zgodnie z JAR 
OPS-3 nie będzie dziedziczone – AOC podlega konwersji !!!!
2 lata opt-out2 lata opt out
Operatorzy przeprowadzą analizę braków (gap analysis)
PC ustanowią raporty konwersji do 8/04/2013 zawierające:PC ustanowią raporty konwersji do 8/04/2013 zawierające:
• Opis przepisów krajowych
• Zakres uprawnień przyznanych operatoromZakres uprawnień przyznanych operatorom
• Ulgi przyznane
• ograniczenia• ograniczenia

Pełna zgodność 8/04/2014
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MEL

Wszystkie zatwierdzone MEL-e pozostaną ważneWszystkie zatwierdzone MEL-e pozostaną ważne
Każda kolejna zmiana wymaga EASA MMEL

JAR-MMEL/MEL PART-21, OSD
Part-CAT MLRPart-CAT.MLR
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Możliwe okresy przejściowey p j

Rodzaj operacji Part Statek Opt-outRodzaj operacji Part Statek 
powietrzny

Opt out

CAT, oprócz A to A CAT
SPA

samoloty 6 miesięcy
SPA
CAT
SPA

śmigłowce 2 lata

CAT A to A CAT Samoloty
śmigłowce

Nie ustalono

SPA Samoloty 3 latay
śmigłowce

CAT B+S CAT Balony wolne
Szybowce

Nie ustalono
Szybowce

SPA Balony wolne
Szybowce

3 lata
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Możliwe okresy przejściowey p j

Rodzaj operacji Part Statek Opt-outRodzaj operacji Part Statek 
powietrzny

Opt out

Prace lotnicze SPA A+H+B+S 3 lata
SPO A H B S Ni t lSPO A+H+B+S Nie ustalono

Non commercial operations 
with CMPA

SPA Samoloty
śmigłowce

2 lata

NCC Samoloty
śmigłowce

Nie ustalono

Non commercial operations SPA A+H+B+S 3 lataNon commercial operations 
with non-CMPA

SPA A+H+B+S 3 lata

NCC A+H+B+S Nie ustalono
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Part-CAT Part-SPA

14



Kluczowe zmianyy

Certyfikat AOC (jeden typ wg wzoru EASA) wydawany 
jest dla działalności komercyjnej, po spełnieniu 
wymagań zawartych odpowiednich wymaganiach 
technicznych; Specyfikacje operacyjne są załącznikiem 
do AOC
AOC Podlega procesowi certyfikacji
3-ch Postholderów (bez CAMO)
Certyfikat jest bezterminowy
Cykl audytowy obejmuje 24 miesiącey y y j j ą
Obowiązek wdrożenia „systemu zarządzania” (SMS)
SP muszą mieć CofA zgodne z Part-21SP muszą mieć CofA zgodne z Part-21
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Cabin Crew CC

Part-CCPart-CC
Szkolenie realizują „odpowiednio” zatwierdzone (przez 
Nadzór) organizacje szkoleniowe lub operator CAT zNadzór) organizacje szkoleniowe lub operator CAT z 
odpowiednim wpisem w SO
CAA może upoważnić te podmioty do przyjmowania p p y p yj
egzaminów i (ewentualnie) wydawania atestatów w imieniu 
Nadzoru
CC musi spełnić wymagania Part-MED
CAA opracują procedurę wydawania atestatów dla CC
Zasadniczo Atestat wydaje CAA (wg wzoru EASA)
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Get ready! Time is running Get ready! Time is running Get ready! Time is running Get ready! Time is running 
fast!fast!
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