
Nadzór nad lotami samodzielnymi



LOT samodzielny - Jest to lot w którym pilot dowódca statku
powietrznego sam podejmuje decyzje operacyjne, w oparciu o swoje
doświadczenie, wiedzę oraz przepisy prawa.

PILOT + Statek powietrzny = Lot samodzielny PIC (pilot in command)

Nadzór nad lotami samodzielnymi- Proces w którym uczeń-pilot
dowódca uczy się podejmowania właściwych decyzji pod nadzorem
doświadczonych instruktorów.



Statek Powietrzny
OKL PANS w Chełmie zapewnia do lotu samodzielnego:
• BDB Stan techniczny statku powietrznego
• Kompletna Dokumentacja
• Sprawne wyposażenie

Obowiązki Pilota:
• Sprawdzenie dokumentacji i wykonanie przeglądu PFI
• Eksploatacją Statku powietrznego zgodnie z AFM
• Ocena pracy silnika i płatowca po locie-zgłaszanie nieprawidłowości
• Dbanie o sprzęt, mycie po locie statku powietrznego oraz hangarowanie



Nalot samodzielny w charakterze pilota dowódcy jest wymagany przy:
• uzyskaniu licencji PPL(A) 10 godzin lotu samodzielnego pod nadzorem upoważnionego
instruktora szkolenia praktycznego, w tym 5 godzin czasu samodzielnego lotu
nawigacyjnego, z co najmniej jednym przelotem o całkowitej długości nie mniejszej niż 270
km (150 NM), podczas którego należy wykonać dwa lądowania z całkowitym zatrzymaniem
się, na dwóch różnych lotniskach.
• uzyskaniu licencji CPL(A) total 200 godzin w tym PIC 100 godzin

FLOTA OKL PANS w Chełmie wykorzystywana do lotów samodzielnych :
4 x C152 , 6x Aero AT3, Robinsson R44



Pilot Student Szkolenia + loty samodzielne Pilot zawodowy

Rekrutacja na pilotaż około 50 osób rocznie
Zdobyte uprawnienia po ukończeniu studiów na kierunku pilotaż CPLA,IR,ME,IR-ME,ATPL FI
Ukończone w pełni wszystkie szkolenia ok 95% studentów

Latanie to wolność – samodzielność lecz czy swoboda ?

Etapy rozwoju pilota w lotach samodzielnych:
1. PRZYGODA (pierwsze loty, pierwsze kłopoty)
2. Świadomość, samoocena i autorefleksja (jak dużo nie wiem, czego jeszcze nie potrafię)
3. Trening, praca, wyniki (wzrost umiejętności i wiedzy)
4. Pewność siebie (jestem gotowy do pracy jako pilot zawodowy)



SAMOOCENA-TRENING-PRACA-WYNIKI

Lecieć czy odpuścić latanie???
Postawa pilota w podejmowaniu decyzji podyktowana jest wiedzą lub jej brakiem.
Początek lotów treningowych to w 30% brawura i odwaga oraz strach i obawa w 70%
Doświadczeni piloci wykonują szczegółową analizę warunków do wykonania lotu podpartą
przepisami prawa i umiejętnościami.

Minima operacyjne- lot zgodnie z przepisami prawa
Moje minima operacyjne- lot w oparciu o własne doświadczenie i umiejętność analizy



ODPRAWA PRZEDLOTOWA- narzędzie do kształcenia postaw pilotów

Cele metodyczne briefingów i lotów samodzielnych:
• umiejętność właściwej oceny sytuacji
• wykorzystywanie zespołu umiejętności lotniczych;
• stosowanie wiedzy lotniczej w trakcie przygotowania oraz pilotowania statku

powietrznego

Decyzje pilotów w początkowym okresie szkolenia wymagają większej ingerencji
(podpowiedzi) instruktora prowadzącego. Studenci piloci z doświadczeniem nie potrzebują
już podpowiedzi lecz sami świadomie potrafią wybrać właściwą, bezpieczną decyzję.

W sezonie 2021 piloci wykonali łącznie 4900 godzin lotów samodzielnych
z czego na samolotach 4700 godzin, na śmigłowcach 200 godzin

W sezonie 2022 (do chwili obecnej) piloci wykonali łącznie ponad 4900 godzin
z czego na samolocie 4600, na śmigłowcach 310 godzin



ODPRAWA POLOTOWA
• analiza wykonanej trasy, zapis logera
• omówieni podejścia do lądowania i lądowanie
• omówienie zaistniałych sytuacji

Przykładowy zapis lotu samodzielnego , trasa, wysokość, prędkość



Kontrola Techniki Pilotażu
Uczymy się na błędach innych, wyciągamy wnioski z lotniczych przygód innych studentów pilotów
Omawiamy przypadek, jakie mógłby być inne scenariusze tej sytuacji.

Jak ważne są coroczne loty Kontroli Techniki pilotażu zauważyliśmy podczas zdarzenia pod Kielcami
gdzie Cessna pilotowana przez naszego studenta miała problemy z mocą na wznoszeniu i pilot na
podstawie nabytego doświadczenia oraz ukształtowanych zachowań prawidłowo i bezpiecznie
wykonał lądowanie w terenie, bez obrażeń, bez uszkodzeń samolotu.



OKL PANS w Chełmie 14 lat doświadczenia w nadzorowaniu lotów

Dostosowanie środków i technik nauczania kluczem do sukcesu

Zmiana mentalności młodego człowieka wymusza zmianę sposobu jego nauczania.

Ciągłe monitorowanie postępów i indywidualne podejście do pilota

Katalog tras obowiązujący w lotach treningowych w odpowiedzi na nieefektywne
wykorzystanie czasu lotu samodzielnego

Katalog tras jako narzędzie do monitorowania przebiegu lotu i przygotowania pilotów do
latania wg schematu w liniach lotniczych



Znudzenie wykonywaniem lotu?

W ostatnim czasie coraz częściej zauważalna jest pojawiająca się nuda pilota:
• Nie chce mi się znowu lecieć na tym typie samolotu
• Nie chce mi się lecieć znowu tej samej trasy
• Nie wiem czy chce mi się dzisiaj latać Itp..

Nuda prowadzi do szukania przygód!
Po takich stwierdzeniach tym bardziej należy wnikliwie analizować lot pilota



Briefing przedlotowy na lotnisku EPCD
• omówienie, analiza pogody, dostępności przestrzeni powietrznej, wynikających z nich zagrożeń
• warunki meteo w odniesieniu do minimów lotów VFR,
• omówienie tras w odniesieniu do pogody, przestrzeni oraz rozmowa na temat decyzji pilotów
• omówienie dnia lotnego, ewentualne trudności w wykonywaniu operacji itp.
• sprawdzenie tras oraz przygotowania pilotów
• udanie się do hangaru w celu sprawdzenia dokumentacji SP oraz wykonanie przeglądów PFI
• wykonanie lotu
• briefing polotowy, sprawozdanie z wykonanego lotu w postaci wypełnionego zlecenia na lot



Absolwenci pilotażu samolotowego latają na całym świecie w liniach
lotniczych.
Absolwenci pilotażu śmigłowcowego latają zawodowo w rożnych częściach
świata a 11 pilotów śmigłowcowych lata w LPR

Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.
Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę



„Teraz już rozumiem. - Co rozumiesz? - Jak latają ptaki. I dlaczego to    
kochają”

Katherine Webb, Echa pamięci



Dziękuję za uwagę                                 Przygotował Instruktor Samolotowy         
Asystent kierownika ds. Bezpieczeństwa  

Lotniczego OKL PANS w Chełmie

Pil inż. inst. Grzegorz Krawczuk


