
Urząd 
Lotnictwa 
Cywilnego 

PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU 

OPERACYJNEGO PNO-965 

Dział: 
Proces certyfikacji 

 

Wydanie z: 29.03.2018 
Zmiana Nr: 9 

LOT POKAZOWY 
PNO-2-06-01 

Strona 1/4 
 

ROZDZIAŁ 6.1 – LOT POKAZOWY 
 

 
1. ZASADY OGÓLNE 
 
1.1 Celem tej procedury jest poinformowanie 
Operatora o wymaganiach, jakie stawia Urząd w 
odniesieniu do organizacji lotu pokazowego, 
pokazujące praktyczna realizacje operacji lotniczej 
w rzeczywistych warunkach. 
 
1.2 Lot pokazowy realizowany jest w sposób 
zorganizowany i planowy, z zachowaniem 
wszystkich wymagań, zasad i procedur 
planowania, przygotowania, wykonywania i 
dokumentowania operacji lotniczych opisanych w 
Instrukcji Operacyjnej Operatora. 
 
1.3 Lot pokazowy przygotowują, organizują i 
wykonują wykwalifikowani pracownicy Operatora 
posiadający wymagane licencje, uprawnienia i 
świadectwa kwalifikacji, jako normalny lot 
zarobkowy. 
 
1.4 Lot pokazowy obserwują inspektorzy 
Urzędu zorganizowani w Zespół Certyfikacji ULC 
(OZC), któremu przewodniczy inspektor 
prowadzący proces certyfikacji (CPM). 
 
1.5 Operator dokumentuje faktyczny przebieg 
lotu pokazowego na własnych drukach 
przewidzianych w Instrukcji Operacyjnej lub w 
innych instrukcjach wewnętrznych. 
 
1.6 Inspektorzy ULC dokumentują faktyczny 
przebieg pokazu i własne obserwacje wyników 
pokazu na drukach Raportów ENR, CAB, SANA 
oraz, w odniesieniu do inspekcji w porcie 
tranzytowym, na druku STA. 
 
1.7 Lot pokazowy może być wykonany dopiero 
po pełnym i pozytywnym zakończeniu wszystkich 
audytów, inspekcji i pokazów praktycznych na 
ziemi, jeśli są w danym przypadku wymagane. 
 
1.8 Lot pokazowy powinien odbyć się, co 
najmniej pomiędzy dwoma lotniskami, na które 
Operator będzie wykonywał swoje loty operacyjne. 
 
2. CEL LOTU POKAZOWEGO 
 
2.1 Celem lotu pokazowego jest upewnienie się 
Urzędu, że ustanowiona przez aplikanta w 
Instrukcji Operacyjnej oraz w pozostałej 
dokumentacji zakładowej organizacja 
wnioskowanej działalności operacyjnej stanowi 
dobrze zintegrowaną całość i daje przekonanie, że 
ustalone dla nich zasady i standardy będą trwale 
spełniane oraz, że Operator jest w stanie 

zapewnić ciągłe bezpieczeństwo prowadzonych 
operacji. 
 
2.2 W szczególności badaniu i ocenie 
inspektorów ULC podlega organizacja, przez 
służby i osoby funkcyjne Operatora, całej 
działalności operacyjnej w tym: 
 
a) Skuteczności szkolenia i nadzorowania 
kwalifikacji całego personelu operacyjnego 
uczestniczącego w podejmowanych przez 
Operatora operacjach lotniczych; 
 
b) Skuteczności systemu planowania, 
przygotowania, wykonywania, nadzorowania i 
dokumentowania podejmowanych przez 
Operatora operacji lotniczych; 
 
c) Znajomości i przestrzegania przez personel 
i zainteresowane służby Operatora, w tym i jego 
podwykonawców, przepisów oraz zasad i procedur 
opisanych w Instrukcji Operacyjnej i innej 
dokumentacji zakładowej Operatora; 
 
d) Zbadanie umiejętności praktycznych 
personelu operacyjnego Operatora w 
wykonywaniu powierzonych im obowiązków 
zgodnie z ustanowionymi zasadami i procedurami; 
 
2.3 Jednym z głównych zadań lotu pokazowego 
jest zbadanie, w czasie pobytu w porcie 
tranzytowym, czy Operator dostatecznie 
zabezpieczył obsługę statku, pasażerów i 
ładunków w portach docelowych i tranzytowych. 
Zbadanie rzeczywistego stanu bezpieczeństwa i 
efektywności tej obsługi odbywa się w dwu 
etapach: 
 
a) W pierwszym etapie, realizowanym w fazie 
audytów, dokonywany jest przegląd umów 
handlingowych, jakie Operator zawarł z agentami 
działającym w poszczególnych portach, a w 
szczególności umów mających bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo lotów lub wymagających 
szczególnych kwalifikacji od ich wykonawców, 
takich jak np. zaopatrzenie w paliwo, sporządzanie 
arkuszy załadunku i wyważenia (load sheet), 
odladzanie, obsługa techniczna itp. 
 
b) W drugim etapie, realizowany właśnie 
podczas lotu pokazowego sprawdza się na 
wybranej próbce, jaką jest jeden z portów 
docelowych i/lub tranzytowych, jak rzeczywiście te 
umowy działają. 
 
3. ORGANIZACJA I PROGRAM LOTU POKAZOWEGO 
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3.1 Lot pokazowy odbywa się zgodnie z 
opracowanym przez Operatora i zatwierdzonym 
przez Prezesa ULC programem lotu pokazowego. 
Program lotu pokazowego powinien zawierać, co 
najmniej następujące informacje: 
 
a) Datę i czas planowanego lotu pokazowego; 
 
b) Typ, model i znaki statku; 
 
c) Lotnisko odlotu; 
 
d) Lotnisko docelowe i/lub tranzytowe; 
 
e) Lotnisko powrotne; 
 
f) Operacyjny plan lotu na oba odcinki; 
 
3.2 W programie lotu pokazowego należy 
uwzględnić następujące elementy oraz czas 
potrzebny na: 
 
a) Odprawę pasażerską uczestników pokazu w 
porcie odlotu; 
 
b) Wykonanie przez inspektorów Urzędu 
inspekcji na płycie (SANA) w porcie odlotu; 
 
c) Wykonanie lotu do portu docelowego i/lub 
tranzytowego, w trakcie którego inspektorzy 
przeprowadzają inspekcję załogi lotniczej (ENR) 
oraz inspekcję personelu pokładowego (CAB); 
 
d) Odprawę pasażerską uczestników pokazu w 
porcie docelowym i/lub tranzytowym po locie i 
przed lotem powrotnym; 
 
e) Obserwację przez inspektorów Urzędu 
obsługi technicznej i handlingowej statku podczas 
jego postoju w porcie docelowym i/lub 
tranzytowym, w tym wykonanie przeglądu 
technicznego przed lotem, sprzątanie i 
porządkowanie kabiny pasażerskiej, zaopatrzenie 
pokładowego, tankowanie paliwa oraz rozładunek i 
załadunek bagaży, poczty i cargo, itd.; 
 
f) Analizę dokumentów operacyjnych 
przygotowanych przez agentów handlingowych na 
lotnisku docelowym i/lub tranzytowym na lot 
powrotny; 
 
g) Lot powrotny do portu bazowego w trakcie 
którego inspektorzy przeprowadzają ponowną 
inspekcję załogi lotniczej (ENR) oraz inspekcję 
personelu pokładowego (CAB); 
 
h) Nieprzewidziane opóźnienia wynikające z 
sytuacji ruchowej, operacyjnej lub 
meteorologicznej, a także mogące wystąpić 

trudności w zrealizowaniu przez podwykonawców 
w porcie docelowym i/lub tranzytowym zawartych 
umów handlingowych. 
 
3.3 Inspektorzy ULC mogą zadawać podczas 
samego lotu pokazowego jak i podczas 
przygotowań dodatkowe pytania kontrolne dla 
upewnienia się, że personel Operatora zna i 
rozumie powierzone mu do wykonania obowiązki, 
jednak czas i sposób ich zadawania nie może 
przeszkadzać załodze w prawidłowym 
wykonywaniu obowiązków i czynności lotniczych, 
a w szczególności bezpieczeństwu 
wykonywanego lotu. 
 
3.4 Załoga wykonuje lot zgodnie z planem lotu 
oraz ograniczeniami eksploatacyjnymi, 
operacyjnymi i innymi uwarunkowaniami lotu 
wynikającymi z odnośnych przepisów, instrukcji 
eksploatacji oraz dobrej praktyki lotniczej. 
 
3.5 Operator powinien ponadto rozpatrzyć w 
programie lotu pokazowego następujące 
scenariusze: 
 
a) Lot pokazowy zostanie wykonany zgodnie z 
zatwierdzonym programem, bez żadnych 
odstępstw lub naruszeń obowiązujących 
przepisów, zasad, norm, procedur itd.; 
 
b) Podczas lotu pokazowego, poczynając od 
fazy jego planowania, poprzez przygotowanie i 
wykonanie, aż do jego pełnego zakończenia, 
występują trudności lub problemy z wykazaniem 
się przez służby, osoby funkcyjne i/lub personel 
operacyjny Operatora, przed inspektorami Urzędu, 
umiejętnościami lub możliwościami wykonania 
tego lotu zgodnie z wymaganiami przepisów o 
Instrukcji Operacyjnej; 
 
c) W dowolnej fazie planowania, 
przygotowania lub wykonywania lotu pokazowego 
inspektorzy Urzędu stwierdzają poważne 
naruszenie przepisów, zasad lub procedur, które 
stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa 
lotu i podejmują decyzję o przerwaniu lotu 
pokazowego na dowolnym jego etapie. 
 
4. UCZESTNICY LOTU POKAZOWEGO 
 
4.1 W locie pokazowym, oprócz załogi statku 
powietrznego wymaganej i właściwej dla rodzaju 
wykonywanej operacji, mogą uczestniczyć tylko: 
 

 Członkowie Operacyjnego Zespołu Certyfikacji 
(OZC) Urzędu z uprawnieniami FOI 
wyznaczeni do obserwacji lotu pokazowego; 

 Personel Operatora wyznaczony do 
przeprowadzenia pokazu; 



Urząd 
Lotnictwa 
Cywilnego 

PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU 

OPERACYJNEGO PNO-965 

Dział: 
Podstawowy proces certyfikacji 

 

Wydanie z: 29.03.2018 
Zmiana Nr: 9 

LOT POKAZOWY 
PNO-2-06-01 

Strona 3/4 
 

 Inni przedstawiciele Urzędu i Operatora, na 
wniosek przedstawiciela Operatora i za zgodą 
inspektora prowadzącego (CPM). 

 

OSTRZEŻENIE !!! 
W locie pokazowym zabronione jest odpłatne 
przewożenie pasażerów. Odpłatny przewóz 
ładunków w locie pokazowym może być 
dozwolony za odrębną zgodą Prezesa Urzędu. 

 
4.2 W skład Operacyjnego Zespołu Certyfikacji 
(OZC) Urzędu uczestniczącego w locie 
pokazowym powinni wchodzić, co najmniej 
specjaliści z następujących dziedzin: 
 
a) Inspektor operacyjny (ASI), posiadający 
kwalifikacje fachowe na danym typie statku 
powietrznego, który podczas lotu pokazowego 
zajmuje miejsce w kabinie załogi i odpowiada za 
inspekcję kwalifikacji i działań załogi lotniczej; 
 
b) Inspektor prowadzący (CPM), posiadający 
kwalifikacje fachowe w zakresie: 
 

 operacyjnego planowania i przygotowania 
lotu; 

 użycia wyposażenia pokładowego statku, 
służącego do zapewnienia bezpieczeństwa 
pasażerów w sytuacjach awaryjnych; 

 obsługi handlingowej i płytowej statku na 
lotnisku, 

 
który zajmuje miejsce w kabinie pasażerskiej i 
odpowiada za ocenę działań personelu 
pokładowego oraz pozostałego personelu 
operacyjnego uczestniczącego w locie 
pokazowym; 
 
4.3 Osoby uczestniczące w locie pokazowym w 
kabinie pasażerskiej, muszą być traktowane przez 
załogę i personel pokładowy Operatora tak, jak 
podczas normalnych operacji traktowani byliby 
pasażerowie. 
 
4.3 Operator powinien ubezpieczyć, na swój 
koszt, wszystkich uczestników lotów pokazowych 
na takich samych zasadach jak pasażerów w 
przewozie lotniczym. 
 
5. OCENA LOTU POKAZOWEGO PRZEZ 

INSPEKTORÓW URZĘDU 
 
5.1 Ocenie inspektorów Urzędu podlegają 
następujące elementy: 
 
a) Kwalifikacje formalne załogi lotniczej oraz 
personelu pokładowego; 
 

b) Dokumentacja eksploatacyjna i operacyjna 
związana ze statkiem powietrznym; 
 
c) Dokumentacja operacyjna związana z 
wykonywanym lotem; 
 
d) Faktyczne kwalifikacje fachowe załogi 
lotniczej, personelu pokładowego oraz innego 
personelu operacyjnego uczestniczącego na rzecz 
Operatora w planowaniu, przygotowaniu, 
wykonaniu i udokumentowaniu przeprowadzonej 
operacji lotniczej; 
 
e) Stosowanie się służb, osób funkcyjnych i 
personelu operacyjnego Operatora i jego 
podwykonawców do obowiązujących przepisów 
oraz instrukcji i procedur własnych Operatora, a w 
szczególności jego Instrukcji Operacyjnej; 
 
f) Ogólny poziom bezpieczeństwa i jakość 
przeprowadzonej operacji lotniczej; 
 
5.2 Szczegółowy zakres inspekcji przed lotem 
pokazowym oraz elementy podlegające ocenie 
inspektorów Urzędu podane są w PNO-2-06-00, 
pkt 20 do 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELOWO 
 

POZOSTAWIONO 
 

PUSTE 
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