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Wymagania ciągłej zdatności do lotów  SP w kategorii specjalnej.Podstawy prawne

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 303.12.2019

1. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, oraz Dz. U. 2019 poz. 1580) - Art. 53a i 53c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
2. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 maja 2018 r. (poz.1122)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego
Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2018 r. (poz. 1122)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego



Wymagania ciągłej zdatności do lotów  SP w kategorii specjalnej.Podstawy prawne

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 403.12.2019

3. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 kwietnia 2018 r. (poz. 839)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Załącznik do  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.
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Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019,LTT-2 503.12.2019

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 5 listopada 2004 r. wsprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. z dnia 10 grudnia2004 r.)
Załącznik nr 2 - Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (PL-6) 

OBWIESZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MT,BiGM w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu- Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu.
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Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 603.12.2019

Prawo Lotnicze o kategorii specjalnej mówi w: 
Art. 53a [Statek powietrzny kategorii specjalnej]
1. Prezes Urzędu stwierdza zdatność do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej nieobjętych nadzorem EASA oraz zdatność ich silników, śmigieł, części i akcesoriów w toku ich projektowania, produkcji i eksploatacji przez wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów2. Statkiem powietrznym kategorii specjalnej jest statek powietrzny, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 2018/1139, z wyłączeniem:1) statków powietrznych, do których nie mają zastosowania niektóre przepisy ustawy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2;2) statków powietrznych posiadających ważny certyfikat typu wydany lub uznany przez Prezesa Urzędu zgodnie z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2.
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Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 703.12.2019

Prawo Lotnicze o kategorii specjalnej mówi w: 
Art. 53a [Statek powietrzny kategorii specjalnej]
-3. Wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów następuje na wniosek osoby, która przedstawi projekt oraz dokumentację wykazującą spełnienie właściwych przepisów technicznych.-4. W pozwoleniu na wykonywanie lotów określa się warunki użytkowania statku powietrznego, ograniczenia ustalone ze względu na bezpieczeństwo lotów oraz okres, na jaki zostało wydane.-5. Prezes Urzędu odmawia wydania pozwolenia na wykonywanie lotów, jeżeli dany statek powietrzny, jego silnik lub śmigło nie spełnia wymagań ustanowionych przepisami prawa w zakresie ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego.-6. Prezes Urzędu zawiesza pozwolenie na wykonywanie lotów na określony czas, jeżeli dany statek powietrzny, jego silnik lub śmigło przestał spełniać wymagania ustanowione przepisami prawa w zakresie ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego.



Wymagania ciągłej zdatności do lotów  SP w kategorii specjalnej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 803.12.2019

§ 3   Rodzaje statków powietrznych kategorii specjalnej
 S1 – budowane według nowego, niewypróbowanego uprzednio projektu;
S2 – budowane według projektu statku powietrznego, który został uprzednio dopuszczony do użytkowania;
S3 – budowane z zestawów, według których zbudowano już statek powietrzny i wykonano próby w locie;
S4 – historyczne, budowane zgodnie z oryginalną dokumentacją techniczną, które były uprzednio dopuszczone do użytkowania jako statki powietrzne cywilne albo wojskowe;
S5 – repliki historycznych statków powietrznych, budowane według odtworzonej lub opracowanej na nowo dokumentacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej;
S6 – posiadające nietypowe cechy lub rozwiązania konstrukcyjne lub aerodynamiczne.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 903.12.2019

Rozdział 3 
Sposób postępowania przy wydawaniu, odnawianiu ważności oraz zawieszaniu i cofaniu pozwoleń na wykonywanie lotów statków powietrznych kategorii specjalnej
-§ 4. 1 Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów na wniosek wnioskującego.2. Pozwolenie na wykonywanie lotów wydaje się po zakończeniu z wynikiem pozytywnym procesu:1) nadzoru budowy statku powietrznego,2) uznania zdatności do lotu importowanego statku powietrznego na podstawie dokumentów wydanych przez nadzór lotniczy lub upoważniony do tego organ innego państwa,3) przekwalifikowania statku powietrznego do kategorii specjalnej,4) uznania zdatności do lotu statku powietrznego zbudowanego w oparciu o uznany typ– oraz po przeprowadzeniu oceny zdatności do lotu statku powietrznego, o której mowa w § 7..



Wymagania ciągłej zdatności do lotów  SP w kategorii specjalnej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 1003.12.2019

Sposób postępowania przy wydawaniu, odnawianiu ważności oraz zawieszaniu i cofaniu pozwoleń na wykonywanie lotów statków powietrznych kategorii specjalnej
Pozwolenie na wykonywanie lotów wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa oględzin. Okres ważności pozwolenia wpisuje się na jego odwrotnej stronie w pozycji „świadectwo oględzin”.
§ 5. 1. Odnowienia ważności pozwolenia na wykonywanie lotów w przypadku upływu okresu jego ważności lub ustania przyczyn jego zawieszenia, o których mowa w § 13 ust. 1, Prezes Urzędu dokonuje w drodze oceny zdatności do lotu statku powietrznego, o której mowa w § 7.
§ 6. 1. Prezes Urzędu przeprowadza ocenę zdatności do lotu statku powietrznego w miejscu i terminie uzgodnionych z wnioskującym.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 1103.12.2019

Sposób postępowania przy wydawaniu, odnawianiu ważności oraz zawieszaniu i cofaniu pozwoleń na wykonywanie lotów statków powietrznych kategorii specjalnej
2. Statek powietrzny może zostać przedstawiony do oceny zdatności do lotu przez:
1) właściciela lub użytkownika statku powietrznego,2) podmiot, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 3 lub 4,3) licencjonowanego mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego
– po złożeniu przez nich oświadczenia o przygotowaniu statku powietrznego do przeprowadzenia oceny zdatności do lotu.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 1203.12.2019

§ 7. 1. Ocena zdatności do lotu statku powietrznego obejmuje:
1) ocenę dokumentacji dotyczącej statku powietrznego;2) ocenę stanu technicznego statku powietrznego;3) sprawdzenie obowiązkowych napisów i tabliczek statku powietrznego;4) próby funkcjonalne przed wydaniem lub odnowieniem pozwolenia na wykonywanie lotów;5) próby naziemne i próby w locie, przed wydaniem lub odnowieniem pozwolenia na wykonywanie lotów;6) loty próbne wykonywane dla sprawdzenia zdatności do lotu statku powietrznego w trakcie jego eksploatacji.2. Po przeprowadzeniu oceny zdatności do lotu statku powietrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 1–4, Prezes Urzędu wydaje świadectwo oględzin
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 1303.12.2019

§ 8. 1. Próby w locie lub loty próbne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 i 6, zapewnia wnioskujący, właściciel lub użytkownik statku powietrznego. Próby w locie wykonuje się zgodnie z programem prób w locie, a loty próbne zgodnie z programem lotów próbnych.2. Program prób w locie oraz program lotów próbnych określa wnioskujący, właściciel lub użytkownik statku powietrznego i przekazuje Prezesowi Urzędu na siedem dni przed terminem wykonania lotu.3. Program lotów próbnych może stanowić załącznik do instrukcji obsługi technicznej lub programu obsługi technicznej statku powietrznego lub programu prób w locie. W takim przypadku podlega on zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu wraz z tymi dokumentami.
W locie próbnym oprócz załogi statku powietrznego mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie personelu zatrudnionego przez przeprowadzającego loty próbne oraz osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 1403.12.2019

§ 13. 1. Pozwolenie na wykonywanie lotów zawiesza się, jeżeli statek powietrzny przestał spełniać wymagania ustanowione przepisami prawa w zakresie ciągłej zdatności do lotu, w tym w związku z:
1) wydaniem dyrektywy zdatności;2) upływem okresu międzynaprawczego statku powietrznego;3) niewykonaniem przeglądu głównego struktury lub poważnej naprawy statku powietrznego;4) przeprowadzaniem modyfikacji statku powietrznego;5) koniecznością przeprowadzenia prób lub badań w locie;6) wypadkiem lub poważnym incydentem lotniczym.2. W przypadkach zawieszenia pozwolenia na wykonywanie lotów, o których mowa w ust. 1, w rubryce „Pozwolenie ważne do” – stempluje się czerwonym tuszem „Zawieszone –Suspended”.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 1503.12.2019

Rozdział 6Zakres obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej
§ 37. Właściciel lub użytkownik statku powietrznego jest obowiązany do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego i utrzymywania jego ciągłej zdatności do lotu przez:
1) prowadzenie zapisów czasu lotu, liczby lotów, czasu pracy zespołu napędowego lub liczby cykli pracy, w tym cykli liczby startów i lądowań lub uruchomień silnika;2) wykonywanie rocznych przeglądów obsługi technicznej – co 100 godzin lotu lub co 12 miesięcy kalendarzowych, w zależności od tego, co wystąpi wcześniej, o ile instrukcja obsługi technicznej nie stanowi inaczej;3) zapewnienie obsługi statku powietrznego przez podmiot posiadający uprawnienia odpowiednie dla danego typu statku powietrznego;4) wykonywanie wymaganych przeglądów zgodnie z zakresami i terminarzami określonymi w instrukcjach obsługi technicznej albo w programie obsługi technicznej;
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 1603.12.2019

Zakres obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej5) sprawdzanie aktualnego statusu: biuletynów producenta, dyrektyw zdatności, części o ograniczonej żywotności oraz zaleceń powypadkowych nadzoru lotniczego, zaleceń posiadacza certyfikatu typu lub producenta statku powietrznego oraz wprowadzanie wynikających z nich zaleceń bezpieczeństwa;6) zgłoszenie statku powietrznego do inspekcji w celu odnowienia ważności pozwolenia na wykonywanie lotów.
§ 39. 1. Obsługa techniczna statków powietrznych niewykorzystywanych do celów zarobkowych może być wykonywana także przez osobę posiadającą licencję mechanika poświadczenia obsługi technicznej statku powietrznego, w zakresie posiadanych uprawnień
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 1703.12.2019

Zakres obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej§ 39. 2. Statki powietrzne:1) nieskomplikowane technicznie z napędem silnikowym o maksymalnej masie startowej nie większej niż 2730 kg, 2) 2) balony,  3) 3) szybowce i motoszybowce– niewykorzystywane do celów zarobkowych mogą być obsługiwane przez pilota będącego właścicielem lub użytkownikiem, na jego całkowitą odpowiedzialność, wyłącznie w zakresie czynności obsługowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy i niezastrzeżonych w instrukcji obsługi technicznej, zgodnie z wymaganiami ustalonymi na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy, lub przez mechanika lotniczego obsługi technicznej albo mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, działającego poza certyfikowanym podmiotem.3. W przypadku konstrukcji amatorskich lub budowanych z zestawów i użytkowanych przez budowniczego, obsługę techniczną statku powietrznego, jego podzespołów i innych elementów składowych przez niego wykonanych lub adaptowanych może wykonywać także budowniczy tego statku.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 1803.12.2019

Zakres obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej§ 394. Właściciel, użytkownik i budowniczy statku powietrznego, o których mowa w ust. 1–3, może wykonywać obsługę techniczną po przeszkoleniu przez producenta, wytwórcę lub upoważniony przez niego podmiot. W przypadku gdy podmiot taki nie istnieje, za wystarczające uznaje się samodzielne przeszkolenie się odpowiednio właściciela, użytkownika lub budowniczego statku powietrznego.
5. Obsługę techniczną statków powietrznych wykonuje się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy Prawa Lotniczego
(art. 104 ust. 1 ustawy – licencji, świadectwa kwalifikacji - Minister właściwy w drodze rozporządzenia,art. 159 ust. 1 ustawy – szczegółowe zasady dot. bezpieczeństwa eksploatacji SP  - Minister właściwy w drodze rozporządzenia ).
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 1903.12.2019

- Umieszczenie wzoru wniosków w rozporządzeniu dotyczącym kategorii specjalnym powoduje brak możliwości ich zmian - (O wniosku jest też mowa w art. 53c ust.1 pkt 5 Prawa Lotniczego). Wnioski te nie trzymają standardów innych wniosków używanych przez LTT  np. brak w nich:- danych kontaktowych (telefon, e-mail)- proponowanego miejsca i daty inspekcji- daty ważności aktualnego PLS- spisu wymaganych załączników.  - są wymagane tylko instrukcje płatowca, choć wg §27.2 1)f), §27.2 2)f), §29 1)f), są też instrukcje silnika i śmigła
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 2003.12.2019

- Instrukcja Użytkowania w Locie i Instrukcja Obsługi Technicznej są zatwierdzane przez ULC w języku polskim.- Przepisy dotyczące kategorii specjalnej też są wydawane tylko w języku polskim. - Duża część użytkowników tej kategorii SP nie zna naszego języka. Brak wymogu tłumaczenia tych dokumentów na własną odpowiedzialność lub zatwierdzania dwujęzykowych wersji instrukcji (z klauzulą, że w razie rozbieżności w wersjach językowych obowiązuje tekst w języku polskim). Anglojęzyczne instrukcje niekoniecznie powstały w wyniku tłumaczenia tych zatwierdzonych przez ULC. - Brak wpisu o konieczności znajomości języka IUwL. Użytkownicy nie mogą zatem eksploatować SP zgodnie z naszymi przepisami i instrukcjami. Brak zatem podstaw do wpisania niezgodności.
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Urząd Lotnictwa Cywilnego 2019, LTT-2 2103.12.2019

Dziękuję za uwagęEugeniusz Kaczan, LTT-2ekaczan@ulc.gov.pl 



Operacje niezarobkowe

Kompleksowa obsługa techniczna
Kompleksowa obsługa techniczna Kompleksowa obsługa technicznaKompleksowa obsługa techniczna

Członek personelu lotniczego

Obsługa podzespołów

Rodzaj SP(wykonywane operacje lotnicze)
Obsługa podzespołów

Obsługa techniczna

Podmiot wykonujący obsługę techniczną

Standardy obsługi tech. / rodzaj poświadczenia

Amatorskie, budowane z zestawówSP inne niż CMPA o MTOM ≤ 2730 kg Balony, (moto)szybowce

Obsługa podzespołów

Organizacja Part-M/F(krajowy zakres zatw.)
Organizacja w zakresie projektowania, produkcji i  obsługi tech.  albo obsługi tech. i napraw SP, ich części i akcesoriów(certyfikacja w oparciu o wymagania 03/2004)

Organizacja produkująca

Czynności „pilota właściciela” określone w pkt. 8.6.3.4 PL-6 oraz niezastrzeżone w IOT

Licencjonowany mechanik z upoważnieniem do poświadczania

Sposób wykonywania obsługi technicznej zgodny z mającymi zastosowanie podpunktami punktów 8.3 oraz 8.4 przepisów PL-6 (§ 39 ust. 5)
Statek powietrzny – poświadczenie zgodnie z § 41 ust. 1 oraz 2 (oraz rozdziału 5 wymagań 03/2004)Podzespół – ULC Form 1 (wytyczne 03/2004 nic nie mówią o poświadcz. podzesp.)

Statek powietrzny – poświadczenie zgodnie z § 41 ust. 1 oraz 2

Inne podzespoły

Samoloty o MTOM > 5700 kgŚmigłowce wielosilnikowe
Operacje zarobkowe

Obsługa podzespołów

Organizacja Part-145(krajowy zakres zatw.)
Organizacja w zakresie projektowania, produkcji i  obsługi tech.  albo obsługi tech. i napraw SP, ich części i akcesoriów(certyfikacja w oparciu o wymagania Part-145)
Organizacja obsługowa cert. przez WOpaństwa obcego(uznanie zgodnie z art. 162a)

Samoloty o MTOM ≤ 5700kg lubŚmigłowce jednosilnikowe

wykonane lub adaptowaneprzez budowniczego
Kompleksowa obsługa techniczna

Wymagania dot. posiadania licencji/ uprawnień oraz warunki korzystania z przywilejów

Obsługa podzespołów

SP wojskowe – wymagane uzgodnienie Prezesa ULC zgodnie z § 40(zakres uzgodnienia: narzędzia/przyrządy, kwalifikacje oraz doświadczenie)

1. Licencja mech. lotniczego obsługi technicznej MML (§ 38 ust. 1 - 4 LPL)a. Posiadanie wpisu uprawnienia odp. dla SP z uwzględnieniem ograniczeńb. Ukończenie szkolenia specjalistycznego na typ i wpis typu SP oraz praktyki do osobistego dok. praktyki lotniczej (ODPL)c. W ciągu 2 lat wykazano 6 miesięczną praktykę w obsłudze SP wpisanych do ODPL2. Licencja na obsługę tech. SP (Part-66) na terytorium PL (§ 38 ust. 5 LPL)a. Kat. oraz podkat. odpowiednia dla SP z uwzględnieniem wpisanych ograniczeńb. Spełniono warunki 1.b oraz 1.c3. Lic. mech. wydana lub potwierdzona przez WO P. Cz. UE, EFTA, Konf. Szwajcarskiej zgodnie z Zał. I ICAO (art. 96 ust. 5a ustawy PL)  - wymagania przy jej wydaniu nie były łagodniejsze od stawianych w RP  – wprost uznajemy licencje, które odwołują się do standardów ICAO.4. Lic. mech. wydana lub potwierdzona przez WO państwa obcego zgodnie z wymaganiami JAA albo UE  (art. 96 ust. 5b ustawy PL) – lic. Part-66/JAA5. Lic. mech wydana przez WO innego niż ww. państwa obcego oraz uznana przez Prezesa ULCa. Decyzja uznania określa zakres uznanych czynności lotniczych 

Użytkujący budowniczyLicencjonowany mechanik

Dla pilota właściciela (użytkownika / użytkownika bud.):1. Licencja specjalności personelu lotniczego właściwej dla SP (pilot …)
Dla mechanika MM:1. Świadectwo kwalifikacji mech. poświadczania obsługi techniczneja. Posiadanie wpisu uprawnienia odp. dla SP z uwzględnieniem ograniczeńb. W ciągu 2 lat wykazano 6 miesięczną praktykę w obsłudze SP

Po przeszkoleniu przez producenta, wytwórcę lub upoważniony przez niego podmiot (brak ww. – samo przeszkolenie użytkownika) – nie dotyczy mechanika MM

Pilot właściciel / użytkownik

Program obsługi technicznej(uzgodniony z Prezesem ULC)

Mechanik MM (wyłącznie SP o MTOM ≤ 495 kg)

SP o 5700kg ≤ MTOM > 2730 kg inne niż balony i (moto)szybowce

Wymagania ciągłej zdatności do lotów  SP w kategorii specjalnej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 26 kwietnia 2013 r.


