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Plan prezentacji 

• Wprowadzenie do przepisów 

• Omówienie załączników: 
– Part ORO – wymagania organizacyjne dla operacji 

lotniczych 

– Part CAT – operacje zarobkowego transportu 
lotniczego 

• Wymagania dotyczące dokumentacji: 
– Instrukcja operacyjna 

• Certyfikacja  
 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Wprowadzenie do przepisów 
• 965/2012:  
• art. 5 Operacje lotnicze: 

– 1. operatorzy wykorzystują statek powietrzny do 
celów zarobkowego transportu lotniczego tylko 
zgodnie z załącznikami III i IV. 

• Art. 10 Wejście w życie: 
– 5. Na zasadzie odstępstwa […] państwa członkowskie 

mogą podjąć decyzję o niestosowaniu przepisów 
załączników II, III, IV do: 

• b) operacji zarobkowego transportu lotniczego 
wykonywanych przy użyciu balonów i szybowców do dnia 21 
kwietnia 2017 r. 

 

 Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



1 kwietnia 2015 r 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Działalność komercyjna 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z 
dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa 
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, 
rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/26/WE 
 
Art. 3 Definicje: 
 

„Użytkowanie komercyjne” oznacza użytkowanie statku 
powietrznego za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego 
świadczenia wzajemnego, które jest dostępne publicznie 
lub, w przypadku gdy nie jest dostępne publicznie, 
następuje na mocy umowy między użytkownikiem a 
klientem, gdy klient nie ma kontroli nad użytkownikiem 



  

                                                                       Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
                                     i Rady – prawo wiążące 

Struktura przepisów 
ROZPORZĄDZENIE 
BAZOWE 216/2008 

Rozporządzenie 
Komisji (UE) nr… 

Rozporządzenie 
Komisji (UE) nr… 

Rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 

965/2012 ze zm.  

Załącznik I 

Załącznik … 

Załącznik III 
Part ORO 

Załącznik IV 
Part CAT 

AMC Part ORO 

GM Part ORO 

AMC Part CAT 

GM Part CAT 

EASA 
 
Sposoby 
„zastosowania 
prawa” - niewiążące 

Komisja Europejska 
  
Implementing Rules (IR) -  
prawo wiążące 



  

Struktura przepisów c.d. 
Rozporządzenie 
Komisji (UE) nr… 

Rozporządzenie 
Komisji (UE) nr… 

Rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 

965/2012 ze zm.  

Załącznik I 

Załącznik … 

Załącznik III 
Part ORO 

Załącznik IV 
Part CAT 

AMC Part ORO 

GM Part ORO 

AMC Part CAT 

GM Part CAT 

EASA 
 
Sposoby 
„zastosowania 
prawa” - niewiążące 

Komisja Europejska 
  
Implementing Rules (IR) -  
prawo wiążące 

ORO.GEN.120 Spełnienie wymagań – alternatywne (określone 
przez operatora). 



Gdzie jesteśmy?? 
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Opinia 04/2011

Rozporządzenie Komisji 

(WE) nr 965/2012

Operacje lotnicze

Załącznik I

Definicje

Załącznik II

Part-ARO

Załącznik III

Part-ORO

Załącznik IV

Part-CAT

Załącznik V

Part-SPA

Załącznik VI

Part-NCC

Załącznik VII

Part-NCO

Załącznik VIII

Part-SPO

Samoloty

Śmigłowce

Szybowce

Balony

Loty lokalne



Part-ORO: GEN & System zarządzania 
ORO.GEN.105 Właściwy organ 

ORO.GEN.110 Obowiązki operatora 

ORO.GEN.115 Wniosek o wydanie AOC 

ORO.GEN.120 Sposoby spełnienia wymagań 

ORO.GEN.125 Warunki zatwierdzenia i uprawnień posiadacza AOC 

ORO.GEN.130 Zmiany dotyczące AOC: 
•Uprzednie zatwierdzenie dla zmian poważnych 
•Zmiany drobne: procedura uzgodniona z nadzorem 

ORO.GEN.135 Utrzymanie ważności AOC 

ORO.GEN.140 Dostęp  do organizacji dla nadzoru 

ORO.GEN.150 
 

Niezgodności: 
•Identyfikacji przyczyn źródłowych, plan działań 
naprawczych, implementacja 

ORO.GEN.155 Niezwłoczne reagowanie na problemy w zakresie 
bezpieczeństwa: Np.. AD 

ORO.GEN.160 Zgłaszanie zdarzeń: 
•Z uwzględnieniem prawa EU 
•W tym raportowanie do posiadacza TC (STC) 
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.AOC 

Załącznik III

Part-ORO

.GEN

.MLR

.SEC

.FC

.CC

.TC

.DEC

.SPO

.FTL



Part-ORO: GEN & System zarządzania 

ORO.GEN.200 System zarządzania 

ORO.GEN.205 Działania zlecone: 
•Określenie odpowiedzialności 

ORO.GEN.210 Wymagania dotyczące personelu 

ORO.GEN.215 Wymagania dotyczące infrastruktury 

ORO.GEN.220 Prowadzenie dokumentacji: 
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.AOC 

Załącznik III

Part-ORO

.GEN

.MLR

.SEC

.FC

.CC

.TC

.DEC

.SPO

.FTL

Sekcja II

Wyłączenie: 
 
ORO.GEN.200(a)(3) – SMS – do 21.04.2017 r.  
  



Part-ORO: Certyfikacja przewoźnika 
lotniczego 

ORO.AOC.100 Wniosek o wydanie AOC 

ORO.AOC.105 Specyfikacje operacyjne i uprawnienia posiadacza AOC 

ORO.AOC.125 Operacje niezarobkowe SP ujętymi w AOC 

ORO.AOC.135 Wymagania dotyczące personelu: 
•FOPH 
•CTPH 
•GHPH 
•CAWPH 

ORO.AOC.140 Wymagania dotyczące infrastruktury 

ORO.AOC.150 Wymagania dotyczące dokumentacji 
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.AOC 

Załącznik III

Part-ORO

.GEN

.MLR

.SEC

.FC

.CC

.TC

.DEC

.SPO

.FTL



Part-ORO: Instrukcje, dzienniki i zapisy 

ORO.MLR.100 Instrukcja operacyjna – wymagania ogólne 

ORO.MLR.101 Instrukcja operacyjna - struktura 

ORO.MLR.105 Wykaz minimalnego wyposażenia 
•Wymaga OSD MMEL 
•Uwzględnia elementy z JAR-MMEL/MEL 

ORO.MLR.110 Dziennik podróży 

ORO.MLR.115 Prowadzenie dokumentacji 
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.AOC 

Załącznik III

Part-ORO

.GEN

.MLR

.SEC

.FC

.CC

.TC

.DEC

.SPO

.FTL



Part-ORO: Załoga lotnicza 
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.AOC 

Załącznik III
Part-ORO

.GEN

.MLR

.SEC

.FC

.CC

.TC

.DEC

.SPO

.FTL

ORO.FC.100. Skład załogi lotniczej 

ORO.FC.125. Szkolenie w różnicach i szkolenie zapoznawcze 

ORO.FC.145 Prowadzenie szkoleń  

ORO.FC.330 Szkolenia okresowe i sprawdziany – sprawdzian 
umiejętności u operatora 



Part-ORO: FTL 
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• Zatwierdzanie schematu czasu służby i wypoczynku 

• CZAS PRACY: 

• do 18 lutego 2016 r. obowiązuje Kodeks Pracy 
(ustawa Prawo lotnicze art. 103 d). 

• Później Podczęść FTL – ograniczenia czasu lotu 
i służby oraz wymagania dotyczące 
wypoczynku – ORO.FTL.100 – ORO.FTL.250 – 
w zakresie dotyczącym przewozu na 
szybowcach i balonach 

 

.AOC 

Załącznik III

Part-ORO

.GEN

.MLR

.SEC

.FC

.CC

.TC

.DEC

.SPO

.FTL



Part ORO cd. 

ORO.GEN.110 – obowiązki operatora 
– Operator odpowiada za: 

• Eksploatację statku powietrznego 

• Zasady wykonywania lotów – I.O. 

• Kontrolę operacyjną 

• Wyposażenie SP i kwalifikacje załóg 

• Szkolenie personelu operacyjnego 

• Ustanowienie procedur, instrukcji i list kontrolnych 

• Planowanie lotu 

• Kwestie dotyczące materiałów niebezpiecznych 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.GEN.130 

– Zmiany mające wpływ na: 

• zakres certyfikatu lub specyfikacje operatora lub 

• dowolny element systemu zarządzania operatora 

uprzednie zatwierdzenie przez ULC. 

– Zmiany niewymagające uprzedniego zatwierdzenia 
– zgodnie z zatwierdzoną przez ULC procedurą 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd.  

ORO.GEN.140 Dostęp 

– Obiekty 

– Statki powietrzne 

– Dokumenty 

– Zapisy 

– Dane 

– Procedury 

– Inne materiały związane z działalnością 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.GEN.150 Nieprawidłowości 
– Identyfikacja źródeł nieprawidłowości 

– Plan naprawczy 

– Działania naprawcze 

ORO.GEN.155 niezwłoczne reagowanie na 
problemy w zakresie bezpieczeństwa 

– Wdrożenie środków bezpieczeństwa nakazanych przez 
ULC 

– Wdrożenie wydanych przez EASA informacji 
dotyczących bezpieczeństwa 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 
ORO.GEN.200 system zarządzania – możliwość 
łączenia stanowisk  

 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 

Operator nie skomplikowany 

CMM SM 

Kierownik Odpowiedzialny 
  

Osoby nominowane (PH)* 
  # 

 

Osoby wymagane ^^ 
   

^^ - Osoba pełniąca funkcje CMM lub SM lub obie 
# - osoba pełniąca rolę operacyjną 



Part ORO cd. 

ORO.GEN.200 system zarządzania 
– Zakres obowiązków i odpowiedzialności 
– Polityka bezpieczeństwa 
– Personel przygotowany do swoich zadań 
– Dokumentacja wszystkich procesów systemu zarządzania 
– Stanowisko ds. monitorowania spełniania odpowiednich wymagań 
– Dodatkowe wymagania wynikające z 965/2012 

• System uwzględnia: 
– Rozmiar operatora 
– Charakter i złożoność działalności 
– Ryzyka i zagrożenia związane z działalnością 

• ODSTĘPSTWO – ORO.GEN.200 (a)(3) – system zarządzania 
bezpieczeństwem (SMS) – do 21 kwietnia 2017 r. 
 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.GEN.205 działania zlecone 
– Odpowiedzialność za działania zlecone spoczywa na 

operatorze 

ORO.GEN.210 wymagania dotyczące personelu 
– Wyznaczenie ACCM 

– Wyznaczenie osoby/grupy osób – zachowanie stałej 
zgodności z wymaganiami  ACCM 

– Odpowiednia liczba wykwalifikowanego personelu 

– Dokumentacja dotycząca personelu 

– Świadomość personelu – zasady i procedury 

 
Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.GEN.215 wymagania dotyczące 
infrastruktury 

ORO.GEN.220 prowadzenie dokumentacji 

– System przechowywania 

– Format określony przez operatora 

– Ochrona przed uszkodzeniem, zmianą i kradzieżą 

 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.AOC.125 operacje niezarobkowe z użyciem 
statków powietrznych wymienionych przez 
posiadacza AOC w jego specyfikacjach 
operacyjnych 

– W I.O. szczegółowy opis operacji: 
• Określenie wymagań 

• Rozróżnienie wszelkich różnic pomiędzy operacjami 
zarobkowymi i niezarobkowymi 

• Personel zna różnice pomiędzy tymi operacjami 

– Prezes Urzędu zatwierdza ww. różnice 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.AOC.135 wymagania dotyczące personelu  

– Operacje lotnicze 

– Szkolenie załóg 

– Operacje naziemne 

– Ciągła zdatność do lotu 

• Odpowiedniość i kompetencje personelu 

• Nadzór nad personelem 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.AOC.140 wymagania dotyczące infrastruktury 

Infrastruktura powinna zapewniać możliwość 
prowadzenia operacji (przygotowania do niej), w 
tym powierzchnię roboczą dla personelu, miejscem 
na przechowywanie dokumentacji i zapisów. 

ORO.AOC.150 wymagania dotyczące dokumentacji 

Operator opracowuje proces opracowywania 
dokumentacji oraz dystrybucji dokumentów 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.MLR.100 instrukcja operacyjna 
- Poprawki do instrukcji nie wymagające zatwierdzenie – 

zgłaszać przed datą wejścia w życie 
- Poprawki podlegające zatwierdzeniu – uzyskać 

zatwierdzenie przed wejściem w życie 
- Operator wprowadza wszelkie poprawki i zmiany 

wymagane przez organ 
- Język instrukcji jest zrozumiały dla każdego członka 

personelu – w części go dotyczącej 
ORO.MLR.105 MEL 
Dopóki nie ma OSD MMEL – operator nie ustanawia MEL. 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.FC.100 Skład załogi lotniczej 

- Sprawdzenie właściwej licencji – wpisy 

- Członek załogi lotniczej – praktyka, uprawnienia, 
ograniczenia czasu lotu i służby 

ORO.FC.125 Szkolenie w różnicach i szkolenie 
zapoznawcze 

– Zmiana procedur lub wyposażenia wymagająca 
szkolenia 

– W I.O. operator określa kiedy szkolenia są potrzebne 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.FC.145 prowadzenie szkoleń 

- Szkolenia są prowadzone zgodnie z zapisami w 
I.O. 

- Szkolenia są prowadzone przez 
wykwalifikowany personel 

- Operator opracowuje programy i plany 
tematyczne szkoleń 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part ORO cd. 

ORO.FC.330 Szkolenie okresowe i sprawdziany – 
sprawdzian umiejętności u operatora 

– Sprawdziany – procedury normalne, nienormalne i 
awaryjne – odnoszące się do zadań opisanych w 
I.O 

– Okres ważności – 12 miesięcy 

– Zasady przedłużania – liczy się od końca miesiąca, 
można powtórzyć 3 miesiące przed terminem 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Gdzie jesteśmy?? 
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Part CAT 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 

Załącznik IV 
Part-CAT 

.GEN 

.MPA 

.OP .MPA 

NMPA 

.POL .A  

.S 

.B 

.A .IDE 

.S 

.B 

.H 

.H 

.NMPA 

CAT.GEN.100 Właściwy organ 

CAT.GEN.105 Motoszybowce turystyczne, motoszybowce oraz balony o konstrukcji 
mieszanej 

CAT.GEN.NMPA.100 Obowiązki dowódcy 

CAT.GEN.NMPA.100 Sposoby spełnienia wymagań 

CAT.GEN.NMPA.105 Dodatkowy członek załogi balonu 

CAT.GEN.NMPA.110 Władza dowódcy 

CAT.GEN.NMPA.115 Wspólny język 

CAT.GEN.NMPA.120 Przenośne urządzenia elektroniczne 

CAT.GEN.NMPA.125 Informacje o pokładowym wyposażeniu awaryjnym i ratunkowym 

CAT.GEN.NMPA.130 Alkohol i środki odurzające  

CAT.GEN.NMPA.135 Narażanie na niebezpieczeństwo  

CAT.GEN.NMPA.140 Dokumenty, instrukcje i informacje przewożone na pokładzie 

CAT.GEN.NMPA.145 Udostępnianie dokumentacji i zapisów 

CAT.GEN.NMPA.150 Transport materiałów niebezpiecznych 



Part CAT 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 

CAT.OP.NMPA.100 Korzystanie z lotnisk i miejsc operacji lotniczych 

CAT.OP.NMPA.105 Procedury przeciwhałasowe – balony i motoszybowce 

CAT.OP.NMPA.110 Zapas i planowanie zapasu paliwa i balastu - balony 

CAT.OP.NMPA.115 Przewóz osób kategorii specjalnych (SCP) 

CAT.OP.NMPA.120 Instrukcje dla pasażerów 

CAT.OP.NMPA.125 Przygotowanie do lotu 

CAT.OP.NMPA.130 Złożenie planu ATS 

CAT.OP.NMPA.135 Zabezpieczenie przedziału pasażerskiego przedziału pilotów - balony 

CAT.OP.NMPA.140 Palenie tytoniu na pokładzie 

CAT.OP.NMPA.145 Warunki meteorologiczne 

CAT.OP.NMPA.150 Lód oraz inne zanieczyszczenia – procedury naziemne 

CAT.OP.NMPA.155 Warunki do startu 

CAT.OP.NMPA.160 Symulowanie sytuacji nienormalnych w czasie lotu 

Załącznik IV 
Part-CAT 

.GEN 

.MPA 

.OP .MPA 

NMPA 

.POL .A  

.S 

.B 

.A .IDE 

.S 

.B 

.H 

.H 

.NMPA 



Part CAT 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 

CAT.OP.NMPA.165 Zarządzanie paliwem i balastem w locie - balony 

CAT.OP.NMPA.170 Użycie dodatkowego tlenu 

CAT.OP.NMPA.175 Warunki podejścia do lądowania 

CAT.OP.NMPA.180 Ograniczenia operacyjne – balony na ogrzane powietrze 

CAT.OP.NMPA.185 Ograniczenia operacyjne – szybowce 

Załącznik IV 
Part-CAT 

.GEN 

.MPA 

.OP .MPA 

NMPA 

.POL .A  

.S 

.B 

.A .IDE 

.S 

.B 

.H 

.H 

.NMPA 



Part CAT 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 

CAT.POL.S.100 Ograniczenia operacyjne 

CAT.POL.S.105 Ważenie 

CAT.POL.S.110 Osiągi 

CAT.POL.B.100 Ograniczenia operacyjne 

CAT.POL.B.105 Ważenie  

CAT.POL.B.110 System ustalania masy 

CAT.POL.B.115 Osiągi  

Załącznik IV 
Part-CAT 

.GEN 

.MPA 

.OP .MPA 

NMPA 

.POL .A  

.S 

.B 

.A .IDE 

.S 

.B 

.H 

.H 

.NMPA 



Part CAT 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 

CAT.IDE.S.100 Przyrządy i wyposażenie – zasady ogólne 

CAT.IDE.S.105 Minimalne wyposażenie do lotu 

CAT.IDE.S.110 Operacje wg VFR – przyrządy pilotażowe i nawigacyjne 

CAT.IDE.S.115 Loty chmurowe – przyrządy pilotażowe i nawigacyjne 

CAT.IDE.S.120 Fotele i systemy przytrzymujące 

CAT.IDE.S.125 Dodatkowy tlen 

CAT.IDE.S.130 Loty nad obszarami wodnymi 

CAT.IDE.S.135 Wyposażenie ratownicze 

CAT.IDE.S.140 Sprzęt łączności radiowej 

CAT.IDE.S.145 Wyposażenie nawigacyjne 

CAT.IDE.S.150 Transponder  

Załącznik IV 
Part-CAT 

.GEN 

.MPA 

.OP .MPA 

NMPA 

.POL .A  

.S 

.B 

.A .IDE 

.S 

.B 

.H 

.H 

.NMPA 



Part CAT 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 

CAT.IDE.B.100 Przyrządy i wyposażenie – zasady ogólne 

CAT.IDE.B.105 Minimalne wyposażenie do lotu 

CAT.IDE.B.110 Światła operacyjne 

CAT.IDE.B.115 Operacje według VFR – przyrządy pilotażowe i nawigacyjne oraz 
wyposażenie towarzyszące 

CAT.IDE.B.120 Systemy przytrzymujące 

CAT.IDE.B.125 Apteczka pierwszej pomocy 

CAT.IDE.B.130 Dodatkowy tlen 

CAT.IDE.B.135 Gaśnice ręczne 

CAT.IDE.B.140 Loty nad obszarami wodnymi 

CAT.IDE.B.145 Wyposażenie ratownicze 

CAT.IDE.B.150 Wyposażenie różne 

CAT.IDE.B.155 Sprzęt łączności radiowej 

CAT.IDE.B.160 transponder 

Załącznik IV 
Part-CAT 

.GEN 

.MPA 

.OP .MPA 

NMPA 

.POL .A  

.S 

.B 

.A .IDE 

.S 

.B 

.H 

.H 

.NMPA 



Part CAT 

CAT.GEN.NMPA.100 obowiązki dowódcy 

• Opisane są obowiązki dowódcy statku 
powietrznego 

• Operator ma zapewnić, że dowódca będzie w 
stanie wykonywać swoje obowiązki    

• Operator ma zapewnić, że dowódca nie będzie 
wykonywał swoich obowiązków jeżeli będą go 
dotyczyły wymienione w przepisie 
ograniczenia 

Warszawa, 5 listopada 2014 r. 



Part CAT 

CAT.GEN.NMPA.105 dodatkowy członek załogi 
balonu 

• Balon ma 19+ pasażerów  dodatkowy 
członek załogi 

• Ograniczenia jak dla pilota 

CAT.GEN.NMPA.110 władza dowódcy 

Operator ma zapewnić realną władzę dowódcy 
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Part CAT 

CAT.GEN.NMPA.115 wspólny język 

• Operator zapewnia, by wszyscy członkowie 
załogi mogli porozumiewać się ze sobą we 
wspólnym języku 

CAT.GEN.NMPA.120 PED 

Operator decyduje, czy na pokładzie można 
używać PED 
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Part CAT 

CAT.GEN.NMPA.120 informacje o pokładowym 
wyposażeniu awaryjnym i ratunkowym 

• Wykaz na pokładzie 

• Brak jakichkolwiek to też informacja, którą powinien 
posiadać pilot 

CAT.GEN.NMPA.135 narażanie na niebezpieczeństwo 

• Zaniedbanie, lekkomyślne działanie lub zaniechanie 
działania: 
– Niebezpieczeństwo dla SP, osób na pokładzie lub na ziemi 

– Narażenie na niebezpieczeństwo ze strony SP 
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Part CAT 

CAT.GEN.NMPA.140 dokumenty, instrukcje i 
informacje przewożone na pokładzie 

• Wykaz dokumentów, które powinny być na 
pokładzie: 
– Wcześniej przygotowane (świadectwo rejestracji, 

CofA, I.O. itp.), 

– Przygotowane na lot – masa i wyważenie, plan 
lotu ATS (jeżeli ma zastosowanie) 

• Odstępstwo od ww. obowiązku w lotach A-A 
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Part CAT 

CAT.GEN.NMPA.145 udostępnianie 
dokumentacji zapisów 

• Obowiązek udostępniania inspektorom 
dokumentacji pokładowej – w rozsądnym 
czasie 

• Dokumentacja pokładowa przechowywana na 
ziemi też w to wchodzi 

• Trwałość zapisów, sposób i czas 
przechowywania 
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Part CAT 

CAT.GEN.NMPA.150 Transport materiałów 
niebezpiecznych 

- Niedozwolony, o ile: 

- Nie podlegają I.T cz. 1 

- Przenoszone – pasażerowie lub załoga, albo w bagażu 
cz. 8 I.T. 

- Procedury – zapobieganie nieumyślnemu wniesieniu 
na pokład 

- Informacje dla załogi – możliwość wykonywania zadań 
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Part CAT 

CAT.OP.NMPA.100 Korzystanie z lotnisk i miejsc 
operacji lotniczych 

 balony – odpowiednie miejsce operacji 
lotniczych – ocena należy do dowódcy 

CAT.OP.NMPA.105 Procedury przeciwhałasowe – 
balony  

– Dowódca uwzględnia hałas robiony przez balon, 
ale daje pierwszeństwo bezpieczeństwu operacji 
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Part CAT 

CAT.OP.NMPA.110 Zapas i planowanie zapasu 
paliwa i balastu – balony  

– Paliwo lub balast – z zapasem na 30 minut 

– Obliczenia zapasów uwzględniają przynajmniej 
czynniki opisane w przepisie 

– Obliczenia należy udokumentować w operacyjnym 
planie lotu 
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Part CAT 

CAT.OP.NMPA.115 Przewóz pasażerów kategorii 
specjalnych (SCP)  

– Definicja SCP – I.O. 

– Decyzja o przewozie SCP należy do operatora 

– Przewóz SCP – procedury operatora, uwzględnić 
bezpieczeństwo operacji i osób na pokładzie 

– AMC1 CAT.OP.NMPA.115 – warunki wykluczające 
SCP i PRM z przewozu balonem 
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Part CAT 

CAT.OP.NMPA.120 instrukcje dla pasażerów  
– AMC1 CAT.OP.NMPA.120 – briefing dla pasażerów 

szybowców 
• Minimum – dotyczy użycia pasów 

• ponadto, spadochron, tlen, awaryjne otwieranie osłony 
kabiny – w zależności od potrzeb 

– AMC2 CAT.OP.NMPA.120 – briefing dla pasażerów 
balonów 

• Briefing słowny i pokaz – skuteczny 

• Zwrócić uwagę na różnice pomiędzy szybowcami i 
balonami, te drugie mają więcej wymagań 
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Part CAT 

CAT.OP.NMPA.125 Przygotowanie lotu 
– Standardowe informacje potrzebne do 

rozpoczęcia lotu 

– Zaplanowanie alternatywnego sposobu 
zakończenia lotu z powodu zmienionych 
warunków pogodowych 

CAT.OP.NMPA.130 Złożenie planu lotu ATS  
– FPL lub informacja dla służb alarmowych 

– FPL może być złożony przez operatora lub pilota z 
powietrza 
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Part CAT 

CAT.OP.NMPA.135 Zabezpieczenie przedziału 
pasażerskiego i przedziału pilotów – balony 

– Obowiązki dla dowódcy dotyczące bagażu i 
awaryjnej ewakuacji 

CAT.OP.NMPA.140 Palenie tytoniu na pokładzie 

– Zabronione – operator opracowuje odpowiednie 
procedury 
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Part CAT 

CAT.OP.NMPA.160 Symulowanie sytuacji 
nienormalnych w czasie lotu 

– Zabronione – operator zapewnia, żeby załogi miały 
świadomość tego zakazu 

CAT.OP.NMPA.165 Zarządzanie paliwem i 
balastem w locie – balony 

– Kolejny obowiązek dowódcy, operator opracowuje 
procedurę sprawdzania pozostałości paliwa i 
balastu 
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Part CAT 

CAT.OP.NMPA.180 Ograniczenia operacyjne – 
balony na ogrzane powietrze  

– Balon na ogrzane powietrze nie może lądować w nocy, 
z wyjątkiem sytuacji awaryjnej.  

– Balon na ogrzane powietrze może wystartować w 
nocy, pod warunkiem że zabierze ilość paliwa 
wystarczającą do wylądowania w dzień.  

 
CAT.OP.NMPA.185 Ograniczenia operacyjne – 
szybowce  

– Szybowiec jest użytkowany wyłącznie w dzień. 
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Part CAT 

CAT.POL.S. 100 – 110 Ograniczenia operacyjne – 
szybowców 

– Masa i wyważenie, 

– Tabliczki z ograniczeniami 

– Ważenie szybowców 

– Użytkowanie szybowca zgodnie z osiągami 

CAT.POL.B. 100 – 110 Ograniczenia operacyjne – balonów 
– Masa i wyważenie, 

– Ważenie szybowców 

– System ustalania masy  

– Użytkowanie szybowca zgodnie z osiągami 
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Instrukcja operacyjna  

• Instrukcja operacyjna odnosi się tylko i wyłącznie 
do danego operatora i w sposób zwięzły, lecz 
wyczerpujący, opisuje sposób, w jaki operator 
będzie prowadził swoją działalność. 

• Instrukcja jest zgodna ze specyfikacjami 
operacyjnymi – wnioskowanymi lub przyznanymi. 

• Instrukcja nie zawiera zbędnych informacji np. o 
nieistniejących statkach powietrznych („bo kiedyś 
kupię sobie szybowiec/balon”). 

• Pisząc instrukcję należy zastosować zasadę 
„czynnika ludzkiego” 
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Instrukcja operacyjna  

• AMC2 ORO.MLR.100 – Instrukcja operacyjna powinna 
zawierać PRZYNAJMNIEJ następujące informacje 
a) Spis treści 
b) Karta wprowadzania zmian i wykaz obowiązujących stron 
c) Obowiązki, zakres odpowiedzialności i system zastępstw 

personelu zarządzającego i operacyjnego 
d) Opis systemu zarządzania 
e) System nadzoru operacyjnego 
f) Ograniczenia czasu lotu 
g) Standardowe procedury operacyjne 
h) Ograniczenia pogodowe 
i) Procedury awaryjne 
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Instrukcja operacyjna – cd.  

• AMC2 ORO.MLR.100 
j) Wypadki i zdarzenia lotnicze 
k) Procedury bezpieczeństwa 
l) Lista wyposażenia minimalnego (MEL) 
m) Kwalifikacje i szkolenie personelu 
n) Przechowywanie zapisów 
o) Operacje standardowe 
p) Ograniczenia osiągowe 
q) FDR – występuje w AMC, ale dotyczy tych SP, które 

mają takie wyposażenie 
r) Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi 
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Nowe przepisy = CERTYFIKACJA 
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Operatorzy dostosowują: 
• Procedury 
• Dokumentację 
• Składają w POK wniosek o certyfikację – ULC-AOC-01-965 wraz 

z niezbędnymi załącznikami, w tym: 
• Instrukcją operacyjną 
• OPQ 
• CHZ 
• EASA OPS FORM 4 dla każdej osoby nominowanej wraz z 

dowodami na potwierdzenie wymaganych kwalifikacji 
• Inne wymagane dokumenty – patrz: strona ULC operacje 

lotnicze certyfikacja procedura uzyskania AOC wg 
965/2012 

 



Certyfikacja  
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1. Przy składaniu wniosku należy wziąć pod uwagę, że obecne 
certyfikaty wygasają 31 marca 2015 r.  

 
1. Wszystkie etapy– wnioskowania, oceny dokumentacji, testów 

praktycznych, wydania certyfikatu 
2. Nie będzie spotkań przedaplikacyjnych – dzisiejsze warsztaty 

można uznać za takie spotkanie 
3. Podmiot decyduje o terminie złożenia dokumentów i 

zgłoszeniu gotowości do audytu certyfikacyjnego. 
 



Dziękuję za uwagę 
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