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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 748/2012
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków 
powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów 

w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące 
certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 748/2012 ustanowiono wymogi dotyczące projektowania 
i produkcji cywilnych statków powietrznych, a także silników, śmigieł i części, które mają 
być w nich montowane.
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Załącznik I (Część 21)

SEKCJA A — WYMAGANIA TECHNICZNE

PODCZĘŚĆ A — POSTANOWIENIA OGÓLNE

PODCZĘŚĆ B — CERTYFIKATY TYPU I OGRANICZONE CERTYFIKATY TYPU

PODCZĘŚĆ D — ZMIANY W STOSUNKU DO CERTYFIKATÓW TYPU I OGRANICZONYCH CERTYFIKATÓW TYPU 

PODCZĘŚĆ E — UZUPEŁNIAJĄCE CERTYFIKATY TYPU

PODCZĘŚĆ F — PRODUKCJA BEZ POSIADANIA ZATWIERDZENIA ORGANIZACJI PRODUKUJĄCEJ 

PODCZĘŚĆ G — ZATWIERDZANIE ORGANIZACJI PRODUKUJĄCYCH

PODCZĘŚĆ H – ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU

PODCZĘŚĆ I — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI W ZAKRESIE HAŁASU

PODCZĘŚĆ J — ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI PROJEKTUJĄCEJ

PODCZĘŚĆ K — CZĘŚCI I AKCESORIA

PODCZĘŚĆ M — NAPRAWY

PODCZĘŚĆ O — AUTORYZACJE EUROPEJSKIEJ NORMY TECHNICZNEJ

PODCZĘŚĆ P – ZEZWOLENIE NA LOT

SEKCJA B – ZASADY POSTĘPOWANIA WŁAŚCIWYCH ORGANOW
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ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/201 z dnia 10 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do systemów zarządzania
i systemów zgłaszania zdarzeń, które mają zostać ustanowione przez organizacje
projektujące i produkujące, a także procedur stosowanych przez Agencję, oraz w sprawie
sprostowania tego rozporządzenia

Zatwierdzone organizacje projektujące i produkujące cywilne statki powietrzne, a także 
silniki, śmigła i części muszą zarządzać ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa oraz stale 
dążyć do doskonalenia tego systemu.

Weszło w życie 30 grudnia 2021. 
Stosuje się od 7 marca 2023 (art. 1) lub 7 marca 2022 (art. 2).

Na zasadzie odstępstwa organizacja projektująca, może do dnia 7 marca 2025 r. skorygować wszelkie ustalone
niezgodności związane z wymaganiami określonymi w załączniku I wprowadzonymi rozporządzeniem delegowanym
Komisji (UE) 2022/201.



Zmiany w rozporządzeniu UE nr 748/2012 
SMS

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2022 6

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/203 z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do ustanowienia przez
właściwe organy systemów zarządzania i systemów zgłaszania zdarzeń oraz w sprawie
sprostowania rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wydawania poświadczeń
przeglądu zdatności do lotu.

Procedury dla nadzoru. 

Weszło w życie 6 marca 2022.
Stosuje się od 7 marca 2023.
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Zatwierdzone organizacje projektujące i produkujące muszą wdrożyć i utrzymać system
zarządzania zapewniający zgodność z zasadniczymi wymogami załącznika II do
rozporządzenia (UE) 2018/1139, zarządzać ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa oraz
stale dążyć do doskonalenia tego systemu.

Rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 nałożono już na zatwierdzone organizacje
projektujące i produkujące obowiązek zapewnienia zgodności z niektórymi elementami
systemu zarządzania;.

Zgodnie z załącznikiem 19 („Zarządzanie bezpieczeństwem”) do Konwencji
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia
1944 r. właściwe organy wymagają od zatwierdzonych organizacji projektujących
i produkujących, wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.
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Wszystkie organizacje są już zobowiązane do ustanowienia obowiązkowego
i dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń, w przypadku gdy projektują
i produkują wyroby i części zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012

według wymogów określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania
i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku
z nimi działań następczych

Nie należy wymagać zastosowania wszystkich elementów systemu zarządzania
od organizacji projektujących i produkujących, dla których zatwierdzenie nie
jest obowiązkowe na mocy rozporządzenia (UE) nr 748/2012.
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21.A.3 A (a) System zgłaszania

Wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które posiadają lub wystąpiły z wnioskiem o certyfikat
typu, ograniczony certyfikat typu, uzupełniający certyfikat typu, autoryzację europejskiej
normy technicznej (ETSO), zatwierdzenie projektu poważnej naprawy lub jakiekolwiek inne
odpowiednie zatwierdzenie uznane za wydane na podstawie niniejszego rozporządzenia:

1. ustanawiają i utrzymują system umożliwiający gromadzenie, badanie i analizowanie
zgłoszeń w celu identyfikowania niepożądanych tendencji lub eliminowania
niedociągnięć oraz wychwytywania zdarzeń, których zgłaszanie jest obowiązkowe oraz
zdarzeń zgłaszanych dobrowolnie

2. udostępniają znanym operatorom wyrobów, części lub akcesoriów oraz, na żądanie,
każdej osobie upoważnionej informacje o systemie ustanowionym zgodnie z pkt 1

3. zgłaszają Agencji wszelkie awarie, niesprawności, wady lub inne zdarzenia, których są
świadome i które dotyczą wyrobu, części lub akcesorium objętych certyfikatem typu,
ograniczonym certyfikatem typu, uzupełniającym certyfikatem typu, autoryzacją ETSO,
zatwierdzeniem projektu poważnej naprawy lub jakimkolwiek innym stosownym
zatwierdzeniem,
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21.A.3 A (b) System zgłaszania

Każda organizacja zatwierdzona zgodnie z podczęścią F lub G (produkcja) nie naruszając 
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014:

1. ustanawia i utrzymuje system umożliwiający gromadzenie oraz ocenę zgłoszeń zdarzeń,
w tym zgłoszeń na temat błędów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zagrożeń,

2. zgłasza odpowiedzialnemu posiadaczowi zatwierdzenia projektu wszystkie przypadki
dopuszczenia przez organizację produkującą do użytkowania wyrobów, części lub
akcesoriów, w odniesieniu do których stwierdzono później możliwość istnienia odstępstw
od właściwych danych projektowych

3. każda osoba fizyczna lub prawna dokonująca zgłoszenia chroni w odpowiedni sposób
poufność osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby lub osób wymienionych w zgłoszeniu

4. każda osoba fizyczna lub prawna dokonuje zgłoszeń, wysyła je tak szybko, jak to możliwe,
a w każdym razie nie później niż 72 godziny po stwierdzeniu przez nią, że zdarzenie może
prowadzić do potencjalnie niebezpiecznego stanu
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Organizacja produkująca, podczęść G

21.A.139 System zarządzania produkcją (rozszerzenie zapisu)

a) Organizacja produkująca ustanawia, wdraża i utrzymuje system zarządzania produkcją,
który obejmuje element zarządzania bezpieczeństwem i element zarządzania jakością,
z jasno określonym zakresem odpowiedzialności i podziałem obowiązków w całej
organizacji.

b) System zarządzania produkcją:

1. odpowiada wielkości organizacji oraz charakterowi i stopniowi złożoności jego
działalności, z uwzględnieniem zagrożeń i rodzajów ryzyka nieodłącznie związanych
z jego działalnością;

2. jest ustanawiany, wdrażany i utrzymywany przez jednego kierownika, na którym 
spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność z tego tytułu
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21.A.139  System zarządzania produkcją – element zarządzania bezpieczeństwem

W ramach elementu zarządzania bezpieczeństwem systemu zarządzania produkcją 
organizacja produkująca:

1. ustanawia, wdraża i utrzymuje politykę bezpieczeństwa i związane z nią cele w zakresie 
bezpieczeństwa;

2. wyznacza kluczowy personel do spraw bezpieczeństwa;

3. ustanawia, wdraża i utrzymuje proces zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa
w celu identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z jego działalnością lotniczą,
ich oceny i zarządzania powiązanym ryzykiem, w tym podejmowania działań w celu
ograniczenia ryzyka i weryfikacji ich skuteczności;
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21.A.139 System zarządzania produkcją, cd – element zarządzania bezpieczeństwem

4. ustanawia, wdraża i utrzymuje proces gwarantowania bezpieczeństwa, który obejmuje:

(i) pomiar i monitorowanie wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa;

(ii) zarządzanie zmianami;

(iii) zasady stałego doskonalenia elementu zarządzania bezpieczeństwem;

5. propaguje bezpieczeństwo w ramach organizacji poprzez:

(i) szkolenia i kształcenie;

(ii) działania komunikacyjne;

6. ustanawia system zgłaszania zdarzeń zgodnie z pkt 21.A.3 A, w celu przyczyniania się do 
stałej poprawy bezpieczeństwa.



Zmiany w rozporządzeniu UE nr 748/2012 
SMS

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2022 14

21.A.139 System zarządzania produkcją – element zarządzania jakością

d) W ramach elementu zarządzania jakością systemu zarządzania produkcją organizacja 
produkująca:

1. zapewnia, aby wszystkie wyroby, części lub akcesoria wyprodukowane przez tę
organizację lub jej partnerów, bądź dostarczone przez podmioty zewnętrzne lub
u nich zamówione, odpowiadały wymaganiom właściwych danych projektowych
i znajdowały się w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację, a w konsekwencji
umożliwiały organizacji korzystanie z przywilejów określonych w pkt 21.A.163;

2. ustanawia, wdraża i utrzymuje, w stosownych przypadkach, w zakresie zatwierdzenia, 
procedury kontrolne dotyczące – 17 procedur

Bez zmian
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Organizacja projektująca – podczęść J

21.A.239 System zarządzania projektowaniem

a) Organizacja projektująca ustanawia, wdraża i utrzymuje system zarządzania
projektowaniem, który obejmuje element zarządzania bezpieczeństwem i element
gwarantowania projektu, z jasno określonym zakresem odpowiedzialności i podziałem
obowiązków w całej organizacji.

b) System zarządzania projektowaniem:

1. odpowiada wielkości organizacji oraz charakterowi i stopniowi złożoności jego 
działalności, z uwzględnieniem zagrożeń i rodzajów ryzyka nieodłącznie związanego 
z jego działalnością;

2. jest ustanawiany, wdrażany i utrzymywany przez jednego kierownika, na którym 
spoczywa odpowiedzialność z tego tytułu.
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Organizacja projektująca – podczęść J

21.A.239 System zarządzania projektowaniem - element zarządzania bezpieczeństwem 

c) W ramach elementu zarządzania bezpieczeństwem systemu zarządzania 
projektowaniem organizacja projektująca:

1. ustanawia, wdraża i utrzymuje politykę bezpieczeństwa i związane z nią cele 
w zakresie bezpieczeństwa;

2. wyznacza kluczowy personel do spraw bezpieczeństwa;

3. ustanawia, wdraża i utrzymuje proces zarządzania ryzykiem w zakresie
bezpieczeństwa, który obejmuje identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa
lotniczego związanych z jego działalnością, ich ocenę i zarządzanie powiązanym
ryzykiem, w tym podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka i weryfikacji
ich skuteczności;
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Organizacja projektująca – podczęść J

21.A.239 System zarządzania projektowaniem - element zarządzania bezpieczeństwem 

4. ustanawia, wdraża i utrzymuje proces gwarantowania bezpieczeństwa, który obejmuje:
(i) pomiar i monitorowanie wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa;
(ii) zarządzanie zmianami;
(iii) zasady stałego doskonalenia elementu zarządzania bezpieczeństwem;

5. propaguje bezpieczeństwo w ramach organizacji poprzez:
(i) szkolenia i kształcenie;
(ii) działania komunikacyjne;

6. ustanawia system zgłaszania zdarzeń zgodnie z pkt 21.A.3 A, w celu przyczyniania się do 
stałej poprawy bezpieczeństwa.

Element gwarantowania projektu systemu zarządzania projektowaniem
Bez istotnych zmian
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Inne zmiany - Procedury dla nadzoru

21.B.222 Program sprawowania nadzoru / 21.B.432 Program nadzoru 

Właściwy organ ustanawia i utrzymuje program sprawowania nadzoru obejmujący czynności nadzorcze

Cykl planowania nadzoru nie może przekraczać 24 miesięcy.

Cykl planowania nadzoru może zostać wydłużony do 36 miesięcy, jeśli właściwy organ stwierdzi, że w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy:

1. organizacja wykazała, że skutecznie identyfikuje zagrożenia dla bezpieczeństwa lotniczego i 
zarządza towarzyszącym im ryzykiem;

2. organizacja niezmiennie wykazywała zgodność z pkt 21.A.147 / 247 i ma pełną kontrolę nad 
wszelkimi zmianami w systemie zarządzania projektowaniem;

3. nie stwierdzono niezgodności poziomu 1;

4. wszystkie działania naprawcze zrealizowano w terminie
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21.B.222 Program sprawowania nadzoru / 21.B.432 Program nadzoru, cd

Cykl planowania nadzoru może zostać wydłużony do maksymalnie 48 miesięcy, jeśli
oprócz w/w warunków organizacja opracuje, a właściwy organ zatwierdzi skuteczny, stały
system zgłaszania właściwemu organowi wyników
w zakresie bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów przez samą organizację.
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21.B.125 / 21.B.225 / 21.B.433 (podczęści G i J)

Niezgodności i działania naprawcze; uwagi

1. Niezgodności poziomu 1

2. Niezgodności poziomu 2

3. Uwagi - właściwy organ może wydać uwagi w odniesieniu do któregokolwiek 
z następujących przypadków niekwalifikujących się jako niezgodności poziomu 
1 ani 2:

1. w odniesieniu do jakiegokolwiek elementu, którego działanie oceniono jako 
nieefektywne;

2. w przypadku stwierdzenia, że dany element może być przyczyną niezgodności 
1 lub 2;

3. w przypadku gdy sugestie lub usprawnienia leżą w interesie ogólnego 
poziomu bezpieczeństwa organizacji
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ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1358 z dnia 2 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia bardziej
proporcjonalnych wymogów dotyczących statków powietrznych wykorzystywanych
w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym – zawiera Załącznik II PART 21L

Weszło w życie 22 czerwca 2022,  stosuje się od 25 sierpnia 2023.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1361 z dnia 28 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do zadań właściwych
organów w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania prawodawstwa w ramach
wdrażania przepisów dotyczących organizacji uczestniczących w projektowaniu i produkcji
statków powietrznych wykorzystywanych w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym -
Zmiany w załącznik Ib (zmiana w załączniku II do część 21 Light) do rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 748/2012 – głównie procedury dla Nadzoru

Weszło w życie 17 sierpnia 2022,  stosuje się od 25 sierpnia 2023.
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PART 21 vs PART 21 Light

PART 21 oznacza wymagania i procedury dotyczące certyfikacji statków powietrznych
i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów oraz organizacji projektujących
i produkujących, określone w załączniku I (część 21) do rozporządzenia 748/2012;

Dotyczą A380 jak i AT-3

PART 21 Light oznacza wymagania i procedury dotyczące certyfikacji lub deklaracji
zgodności projektowej statków powietrznych przeznaczonych przede wszystkim do użytku
sportowego i rekreacyjnego oraz związanych z nimi wyrobów i części, a także deklarowania
zdolności organizacji w zakresie projektowania i produkcji, określone w załączniku Ib (część
21 Light)

Tylko dla określonej grupy statków powietrznych.
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Założenia koncepcji PART 21 Light

1. Zaangażowanie kompetentnego nadzoru (EASA, NAA) jest proporcjonalne do ryzyka i 
ograniczone do minimum

2. Dotyczy produktów obarczonych niskim ryzykiem i przeznaczonych do latania 
sportowego lub rekreacyjnego

3. Zrezygnowano z konieczności certyfikacji organizacji (deklaracja)

4. Zredukowanie czynności administracyjne (mniej biurokracji)

5. Koncentracja prac skierowana na produkt i związane z nim ryzyko, a nie na procedury
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Part 21

Standardowy 
proces certyfikacji

Proces certyfikacji

Proces deklarowany

Part 21

Part 21 Light Certyfikat typu

Deklaracja 
zgodności 

projektowania

Świadectwo 
Zdatności 
do Lotu

Ograniczone 
Świadectwo 
Zdatności do 

Lotu

Kw
al

if
ik

o
w

al
n

o
ść
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ZAŁĄCZNIK II . Załącznik Ib (część 21 Light) w brzmieniu:

SEKCJA A —
WYMAGANIA TECHNICZNE
PODCZĘŚĆ A — POSTANOWIENIA OGÓLNE
PODCZĘŚĆ B — CERTYFIKATY TYPU

PODCZĘŚĆ C — DEKLARACJE ZGODNOŚCI PROJEKTOWEJ STATKU POWIETRZNEGO
PODCZĘŚĆ D — ZMIANY W CERTYFIKATACH TYPU
PODCZĘŚĆ E — UZUPEŁNIAJĄCE CERTYFIKATY TYPU

PODCZĘŚĆ F — ZMIANY W STATKACH POWIETRZNYCH, DLA KTÓRYCH ZADEKLAROWANO ZGODNOŚĆ 
PROJEKTOWĄ
PODCZĘŚĆ G – ZADEKLAROWANE ORGANIZACJE PRODUKUJĄCE
PODCZĘŚĆ H – ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU
PODCZĘŚĆ I — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI W ZAKRESIE HAŁASU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI W 
ZAKRESIE HAŁASU
PODCZĘŚĆ J – ZADEKLAROWANE ORGANIZACJE PROJEKTUJĄCE
PODCZĘŚĆ K – CZĘŚCI
PODCZĘŚĆ M – PROJEKTOWANIE NAPRAW WYROBÓW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT TYPU

PODCZĘŚĆ N – PROJEKTOWANIE NAPRAW STATKÓW POWIETRZNYCH, DLA KTÓRYCH ZADEKLAROWANO 
ZGODNOŚĆ PROJEKTOWĄ
PODCZĘŚĆ O — AUTORYZACJE EUROPEJSKIEJ NORMY TECHNICZNEJ
PODCZĘŚĆ P – ZEZWOLENIE NA LOT
PODCZĘŚĆ Q – ZNAKOWANIE WYROBÓW I CZĘŚCI

PODCZĘŚĆ R –OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI STATKU POWIETRZNEGO I AUTORYZOWANE POŚWIADCZENIE 
PRODUKCJI/OBSŁUGI (FORMULARZ 1 EASA) SILNIKÓW I ŚMIGIEŁ LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE SĄ ZGODNE Z 
DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI PROJEKTOWEJ 
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Organizacja podejmująca się projektowania / produkcji ma do wyboru jedną 
z dwóch możliwości dla prowadzenia procesu wykazania spełnienia wymagań: 

1. Proces certyfikacji
2. Proces deklaracji

Wykazanie zdolności projektowej według Part 21 i Part 21 Light:

1. Zatwierdzona Organizacja Projektowa wg Part 21, podczęść J – jako DOA, ADOA 
lub Program Certyfikacji (CS 22, CS 23, CS 25, itd.)

2. Zadeklarowana Organizacja Projektująca wg Part 21 Light, podczęść J 
(dla procesu certyfikowanego light) („ELA 1 i 2”)

3. Nie ma wymogów w zakresie zdolności projektowych dla procesu deklarowania 
zgodności projektowej statku powietrznego wg Part 21 Light, podczęści C 
(tylko „ELA 1”)
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Wykazanie zdolności produkcyjnej według Part 21 i Part 21 Light:

1. Zatwierdzona Organizacja Produkująca wg Part 21, podczęść G 
(również produkcja bez zatwierdzenia wg podczęści F)

2. Zadeklarowana Organizacja Produkująca wg Part 21 Light, podczęść J 
(dla procesu certyfikowanego light)

3. nie ma wymogów w zakresie produkcji, a wydawanie EASA Form 52 B 
i EASA Form 1 następuje wg Part 21 Light, podczęść R
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Wymagania dla zadeklarowanej zdolności projektowania lub produkcji:

Deklaracja zdolności projektowania lub produkcji jest zgłaszana do kompetentnego 
nadzoru:

1. Do EASA w zakresie projektowania (21L.A.173)

2. Do lokalnego Nadzoru (→ ULC) w zakresie produkcji (21L.A.123)

Deklaracje zdolności są rejestrowane przez kompetentny nadzór i nadaje się im 
numer deklaracji (21L.B.141, 21L.B.182)
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Wymagane zdolności projektowe dla procesu certyfikowanego

Deklarowana organizacja 
projektująca

Part 21 Light, podczęść J 

Zatwierdzona organizacja 
projektująca (DOA), 
Part 21, podczęść J

Bez przywilejów Przywileje zgodnie z Part 21, 21.A.263

Nie ma wymogów w zakresie zdolności 
projektowych dla procesu deklarowania 

zgodności projektowej statku powietrznego
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Wymagane zdolności produkcyjne dla procesu certyfikowanego

Deklarowana organizacja 
produkująca 

Part 21 Light, podczęść G 

Zatwierdzona organizacja 
produkująca (POA), 
Part 21, podczęść G

EASA Form 52B
EASA Form 1

Przywileje zgodnie z Part 21, 
21.A.163



Zmiany w rozporządzeniu UE nr 748/2012 
Part 21 Light

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2022 31

Proces certyfikacji wg Part 21 Light dotyczy statków powietrznych o kategoryzacji 
podobnej, ale nie tożsamej z ELA2:

a) samolot o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2 000 kg
i maksymalnej konfiguracji siedzeń dla czterech osób

b) szybowiec lub motoszybowiec o MTOM nie większej niż 2 000 kg;

c) balon;

d) sterowiec na ogrzane powietrze;

e) pasażerski sterowiec gazowy dla nie więcej niż czterech osób

f) wiropłat o MTOM nie większej niż 1200 kg i maksymalnej konfiguracji siedzeń dla 
czterech osób

g) silnik tłokowy lub śmigło o stałym skoku dla w/w statków powietrznych

h) wiatrakowiec

Proces certyfikacji wg PART 21 dotyczy wszystkich cywilnych statków 
powietrznych (w tym ELA1 i ELA2).
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Proces Certyfikacji wg Part 21 Light:

• Deklarowane organizacje projektujące / produkujące

• Z tych przywilejów mogą korzystać też DOA i POA certyfikowane wg 
PART 21

• W weryfikację projektu zaangażowana jest również EASA

• Produkty z ograniczonym poziomem ryzyka

• Mają zastosowanie znane specyfikacje certyfikacyjne

• Możliwe modyfikacje z zastosowaniem warunków specjalnych 
(special conditions)
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Proces Certyfikacji wg Part 21 Light – zgodność indywidualnego statku 
powietrznego:

1. EASA wydaje Certyfikat typu TC (zgodny z ICAO)

2. Aby uzyskać CofA tylko zatwierdzona lub zadeklarowana organizacja
produkująca może wydać dla wyprodukowanego przez siebie statku
powietrznego oświadczenie o zgodności – EASA Form 52 / Form 52 B

3. Po weryfikacji oświadczenia o zgodności kompetentny nadzór krajowy
wydaje świadectwo Zdatności do Lotu EASA Form 25 i Świadectwo Hałasu
EASA Form 45

4. Zatwierdzona lub zadeklarowana organizacja produkująca wydaje
poświadczenie produkcji EASA Form 1, aby potwierdzić spełnienie przez
silnik, śmigło i części odpowiednich zaakceptowanych wymagań
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Proces deklarowany wg Part 21 Light może dotyczyć tylko statków 
powietrznych o kategoryzacji podobnej, ale nie tożsamej z ELA1:

1. samolot o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 1 200 kg, który 
nie jest wyposażony w silnik odrzutowy i o maksymalnej konfiguracji siedzeń dla 
dwóch osób;

2. szybowiec lub motoszybowiec o MTOM nie większej niż 1 200 kg;

3. balon zaprojektowany dla nie więcej niż czterech osób;

4. sterowiec na ogrzane powietrze zaprojektowany dla nie więcej niż czterech osób
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Wymagane zdolności produkcyjne dla procesu deklarowanego

Produkcja zgodnie 
z Part 21 Light, 

podczęść R

Deklarowana 
organizacja 

produkująca 
Part 21 Light, 
podczęść G

Zatwierdzona 
organizacja 

produkująca (POA), 
Part 21, podczęść G

EASA Form 52B
EASA Form 1

Przywileje zgodnie 
21.A.163
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Proces deklarowany wg Part 21 Light:

• Deklaracja spełnienia wymagań i standardów – bez weryfikacji 
spełnienia przez EASA

• Produkty z najniższym poziomem ryzyka

• Mają zastosowanie znane i zaakceptowane przez EASA specyfikacje
certyfikacyjne (standardowe, pozbawione cech innowacyjności)

• Osoby fizyczne lub prawne uczestniczące w projektowaniu statków
powietrznych będących przedmiotem deklaracji zgodności projektowej
nie muszą wykazywać swojej zdolności projektowej i produkcyjnej
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Proces deklarowany wg Part 21 Light:

1. EASA nie wydaje Certyfikatu typu TC

2. Aby uzyskać CofA producent może wydać dla wyprodukowanego przez siebie statku
powietrznego oświadczenie o zgodności - EASA Form 52B wg podczęści R

3. Producent wydaje oświadczenie o zgodności, aby potwierdzić spełnienie przez
statek powietrzny odpowiednich zaakceptowanych wymagań

4. Producent wydaje poświadczenie produkcji EASA Form 1, aby potwierdzić spełnienie
przez silnik, śmigło i części odpowiednich zaakceptowanych wymagań

5. Na podstawie deklaracji spełnienia (niekoniecznie w zgodności z ICAO) - wydawane
jest przez krajowy nadzór Ograniczone Świadectwo Zdatności do lotu RCofA
EASA Form 24B i Ograniczone Świadectwo Hałasu RCofN EASA Form 45B
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Proces deklarowany wg Part 21 Light posiada kilka istotnych ograniczeń:

1. Osoba fizyczna / prawna deklarująca zdolności projektowe / produkcyjne
nie posiada przywilejów, np. nie może zatwierdzać warunków
wykonywania lotów i wydawać pozwolenia na lot

2. Osoba fizyczna / prawna deklarująca zdolności projektowe nie może
zatwierdzać zamian i napraw

3. Deklaracja spełnienia wymagań i standardów – bez weryfikacji spełnienia
przez EASA, cała odpowiedzialność za spełnienie wymagań spoczywa na
deklarującym
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Deklarowany statek powietrzny wg Part 21 Light – zmiany i/lub naprawy.

1. Tylko deklarujący, który złożył deklarację zgodności projektowej statku
powietrznego może złożyć projekt zmiany / naprawy.

2. Możliwe jest zastosowanie standardowych zmian / napraw

3. Dla projektu istotnej zmiany / naprawy niezbędne jest złożenie nowej
deklaracji zgodności projektowej do EASA w celu zarejestrowania
i zarejestrowanie jej w EASA

4. Dla projektu drobnej zmiany / naprawy deklarujący musi utrzymywać rejestr
tych deklaracji
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Podsumowanie procesów wg Part 21 Light

Deklarowany

1. Deklaracja zgodności projektowej na 
odpowiedzialność deklarującego

2. Nie ma wymogu posiadania 
zatwierdzenia organizacji projektującej

3. Minimalne wymogi w obszarze produkcji 
dla uzyskania zgodności

4. Inspekcja produktu:
✓ Przed pierwszym lotem prototypu
✓ Przed wydaniem RCofA dla 

pierwszego wyprodukowanego  
statku powietrznego

Certyfikowany

1. Certyfikat Typu po pomyślnym 
zakończeniu procesu uzyskania zgodności 
z wymaganiami

2. Możliwość zostanie deklarowaną 
organizacją projektującą

3. Możliwość zostanie deklarowaną 
organizacją produkującą

4. Inspekcja produktu:
✓ Przed pierwszym lotem prototypu
✓ Przed wydaniem CofA dla 

pierwszego wyprodukowanego 
statku powietrznego
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Dziękuję za uwagę 

Mariusz Stajewski, Departament Techniki Lotniczej, ULC
mstajewski@ulc.gov.pl
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