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Rozporządzenie (UE) nr 1321/2014

Urząd Lotnictwa Cywilnego 212 września 2022

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. 
w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów 
lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń 
udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania



Zmiany od 28.04.2021
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Rozporządzenie (UE) nr 2022/1360
(17.08.2022)

Rozporządzenie (UE) nr 2022/410
(11.03.2022)

Rozporządzenie (UE) 
nr 1321/2014

Rozporządzenie (UE) nr 2021/700 
(28.04.2021)

Rozporządzenie (UE) nr 2021/1963
(15.11.2021)



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/700 z dnia 26 
marca 2021 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 
1321/2014 w odniesieniu do danych obsługowych oraz instalacji 
niektórych podzespołów statku powietrznego podczas obsługi technicznej
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• Obowiązuje od 18.05.2022;

• poświadczenie obsługi SP przy obsłudze podzespołów 21.A.307 lit.b) ppkt 2 – wymagana 
akceptacja podzespołu przez właściciela SP;

•„Deklaracja realizacji obsługi technicznej” dla podzespołów mających nieznaczny wpływ na 
bezpieczeństwo (21.A.307 lit.b) ppkt 3-6).

•Przechowywanie takich poświadczeń i akceptacji właściciela SP nie krócej niż 36 miesięcy

Zniesienie wymogu poświadczania zgodności 
nowych podzespołów, których wpływ na 

bezpieczeństwo eksploatacji statków 
powietrznych jest nieznaczny w przypadku 

niezgodności z ich projektem, a także 
umożliwienie ich montażu na wyrobach 
certyfikowanych jako typ bez wydania 

formularza 1 EASA

• Obowiązuje od 18.05.2022

•Obsługa podzespołów zgodnych z 21.A.307 lit.b) ppkt 3-6 przez dowolną osobę lub 
organizację;

•Obsługa podzespołów zgodnych z 21.A.307 lit.b) ppkt 2:przez dowolną osobę lub organizację 
dla SP podlegających pod Part-ML.

•Obsługa podzespołów zgodnych z 21.A.307 lit.b) ppkt 2:przez zatwierdzoną organizację lub 
niezależny personel poświadczający lub pilota-właściciela dla SP podlegających pod Part-M.

Złagodzenie wymagań odnośnie do obsługi 
technicznej podzespołów, w odniesieniu do 
których wydanie formularza 1 EASA nie jest 

wymagane.

•Obowiązuje od 18.05.2022;

•Dane obsługowe uzupełniono o instrukcje obsługi technicznej publikowane przez 
producentów podzespołów i akceptowane przez posiadacza zatwierdzenia projektu statku 
powietrznego;                              

Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu 
(ICA) oraz ustanowienie ICA jako części 
certyfikatu typu statku powietrznego. 

•Obowiązuje od 18.05.2021;

•Okres przejściowy zakończył się 24.03.2022;

Okres przejściowy dla zatwierdzania organizacji 
zaangażowanych w zapewnianie ciągłej zdatności 

do lotu, w tym obsługi technicznej

•Obowiązuje od 18.05.2021Nowe wydanie formularza 15b i 15c EASA



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1963 
z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
1321/2014 w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem w 
organizacjach obsługi technicznej i sprostowania tego rozporządzenia 
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• Obowiązuje od 02.12.2022;

• Organizacja obsługi technicznej Part-145 może do dnia 2 grudnia 2024 r. skorygować 
wszelkie stwierdzone niezgodności z wymaganiami określonymi w załączniku II (część 
145) wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1963;

•Usunięto pkt. 145.A.36;

•Dodano punkty:                                                                                                               
- 145.A.37 Personel ds. przeglądu zdatności do lotu,                                                                           
- 145.A.120 Sposoby spełnienia wymagań,                                                                                        
- 145.A.140 Dostęp,                                                                                                            
- 145.A.155 Natychmiastowa reakcja na problem w zakresie bezpieczeństwa,                              
- 145.A.200 System zarządzania,                                                                                                
- 145.A.202 Wewnętrzny system zgłaszania kwestii związanych z bezpieczeństwem i                   
- 145.A.205 Wykonawstwo i podwykonawstwo;

•Dodatek II do załącznika II został okrojony do Part-145;

• Uzupełniono sekcję B załącznika II (część 145) – wymagania dotyczące organu; 

Wdrożenie systemu zarządzania w 
zatwierdzonych organizacjach obsługi 

technicznej(Part-145). System zgłaszania 
zdarzeń jako część systemu zarządzania 

organizacji Part-145. Harmonizacja przepisów 
ogólnych dla organizacji obsługi technicznej 

posiadających zatwierdzenie CAMO



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1963 
z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
1321/2014 w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem w 
organizacjach obsługi technicznej i sprostowania tego rozporządzenia 
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• Obowiązuje od 02.12.2021;

• Doprecyzowanie zapisu punktu ML.A.906 lit. a);

Rozszerzenie przepisów dotyczących 
importu na statki powietrzne z systemu 

regulacyjnego, w którym nie ma 
zastosowania rozporządzenie (UE) 

2018/1139

• Obowiązujące od 02.12.2021:                                                                                                                         
- doprecyzowanie M.A.502 lit. c;                                                                                               
- w M.A.403 lit. b dodano do personelu poświadczającego 
oceniającego usterkę, że może zdecydować czy usterka SP poważnie 
zagraża bezpieczeństwu również „osoba upoważniona zgodnie z pkt 
M.A.801 lit. c)”

• Obowiązujące od 02.12.2022
- Z Dodatku II do części M usunięto odniesienia do części 145;

Sprostowania



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/410 
z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w 
odniesieniu do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu w jednej grupie 
biznesowej przewoźników lotniczych
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• Obowiązuje od 31.03.2022

• Dodano do punktu M.A.201 :                                                                                                                            
- literę ea) gdzie co najmniej dwóch operatorów wchodzących w 
skład jednej grupy biznesowej przewoźników lotniczych może 
korzystać z tej samej CAMO na potrzeby przejęcia 
odpowiedzialności za zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu 
wszystkich eksploatowanych przez nich statków powietrznych, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie opisane w tej literze wymogi,                                                            
- literę eb) opisującą przypadek wygaśnięcia lub cofnięcia 
certyfikatu AOC;   

• Dodatek I do załącznika I (część M) wprowadza dodatkowe zapisy 
dotyczące grupy biznesowej przewoźników;

• w załączniku Vc (część CAMO):                                                                                                         
- doprecyzowano pojęcie właściwego organu na potrzeby grupy 
biznesowej przewoźników,                                                                                                     
- dodano w punktach CAMO.A.125, CAMO.A.135, CAMO.A.200, 
CAMO.A.305, CAMO.B.300 oraz w dodatku I do załącznika Vc (część 
CAMO) odniesienia do punktu M.A.201 lit. ea)

• Uzupełniono sekcję B załącznika II (część 145) – wymagania 
dotyczące organu; 

Umożliwienie przewoźnikom 
lotniczym, którym wydano 

koncesje zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 

1008/2008 i którzy stanowią 
część jednej grupy biznesowej 

przewoźników lotniczych, 
zawarcie z CAMO z tej grupy 

umowy dotyczącej zarządzania 
ciągłą zdatnością do lotu 

eksploatowanych przez nich 
statków powietrznych.



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1360 z dnia 28 lipca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wdrożenia 
bardziej proporcjonalnych wymogów dotyczących statków powietrznych 
wykorzystywanych w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym 
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Wprowadza odniesienia do danych i informacji 
ustanowionych zgodnie z nowym załącznikiem Ib (część 
21 Light) do rozporządzenia (UE) nr 748/2012, 
wykorzystywanych do działań w zakresie ciągłej 
zdatności do lotu na podstawie rozporządzenia (UE) nr 
1321/2014, które mają być dostarczane przez podmiot 
odpowiedzialny za projektowanie

Obowiązuje od 
25.08.2023



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1360 z dnia 28 lipca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wdrożenia 
bardziej proporcjonalnych wymogów dotyczących statków powietrznych 
wykorzystywanych w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym 
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• instrukcje/ dane wydane przez składającego 
deklarację projektową ,

• instrukcje/ dane zawarte w specyfikacjach 
certyfikacyjnych, o których mowa w pkt 
21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 lub 21L.A.222, 

• informację o podzespołach wg pkt 21L.A.193, 

• informację o czasie nie krótszym niż 36 
miesięcy przechowywania CRS i deklaracji 
akceptacji właściciela wydanych zgodnie z pkt 
21L.A.193 lit. b) ppkt2, 

• pojęcie „organizacji odpowiedzialnej za 
projekt statku powietrznego lub podzespołu”

W części M, części ML, 
części 66 oraz części CAMO 
wprowadzono odniesienie 
do załącznika Ib (część 21 
Light) do rozporządzenia 

(UE) nr 748/2012 



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1360 z dnia 28 lipca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wdrożenia 
bardziej proporcjonalnych wymogów dotyczących statków powietrznych 
wykorzystywanych w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym 
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• instalowane wyłącznie po uznaniu przez 
właściciela statku powietrznego za 
kwalifikujące się do instalacji w jego własnych 
statkach powietrznych;

• Dla SP podlegających pod Part-M obsługa tych 
podzespołów wykonywana jest przez 
organizację (część 145) lub (część CAO) lub 
przez personel poświadczający lub przez 
pilota-właściciela;

• Dla SP podlegających pod Part-ML obsługa
tych podzespołów wykonywana jest przez 
dowolną osobę lub organizację; 

• Podlega poświadczeniu obsługi statku 
powietrznego;

Podzespoły 21L.A.193 lit. b) 
ppkt. 2



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1360 z dnia 28 lipca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wdrożenia 
bardziej proporcjonalnych wymogów dotyczących statków powietrznych 
wykorzystywanych w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym 
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• Obsługa tych podzespołów wykonywana jest 
przez dowolną osobę lub organizację. 
Poświadczana za pomocą »deklaracji 
realizacji obsługi technicznej« zawierającej 
informacje na temat przeprowadzonej obsługi 
technicznej, datę jej zakończenia oraz 
wskazanie organizacji lub osoby, które ją 
wydały. Jest ona dokumentem równoważnym 
z formularzem 1 EASA.

Podzespoły 21L.A.193 lit. b) 
ppkt.3-6 
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Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1321/2014

Dziękuję za uwagę 

Przygotował: Andrzej Lancholc


