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OBWIESZCZENIE NR 5
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uwzględniającego zmianę 1  europejskich wymagań 
bezpieczeństwa lotniczego JAR-MMEL/MEL – Minimalne wyposażenie statku powietrznego

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, w zw. z art. 3 
ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo 
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. 
zm.1) oraz w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w spra-
wie wprowadzenia do stosowania europejskich wy-
magań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz euro-

pejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie 
cywilnym (Dz. U. Nr 224, poz. 2282) ogłasza się 
jako załącznik do niniejszego Dziennika Urzędo-
wego Urzędu Lotnictwa Cywilnego tekst jednolity 
uwzględniający zmianę 1 europejskich wymagań 
bezpieczeństwa lotniczego JAR-MMEL/MEL –  
„Minimalne wyposażenie statku powietrznego”, 
przyjęte przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA).

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 
1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, 
poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 
1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.
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 Załącznik do Obwieszczenia nr 5
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

z dnia 11 marca 2010 r.

Wspólne
przepisy
lotnicze

JAR-MMEL/MEL
G ówny Wykaz Wyposa enia
Minimalnego I
Wykaz Wyposa enia Minimalnego 

Zmiana 1
1 sierpie  2005 

Niniejsze t umaczenie jest dokumentem zaakceptowanym przez Urz d
Lotnictwa Cywilnego. Jednak w przypadku powstania w tpliwo ci lub

konieczno ci interpretacji dokumentem obowi zuj cym jest egzemplarz 
wydany przez Joint Aviation Authorities w j zyku angielskim 

Wszystkie prawa zastrze one 

Drukowane i wydane przez Global Engineering Documents, 15 Invemess Way East, Englewood, Colorado 80112, USA z 
ramienia Joint Aviation Autborities Committee.  

Wspólne
Przepisy 
Lotnicze

Drukowane i wydane przez Global Engineering Documents, 15 Invemess Way East, Englewood, Colorado 80112,  
USA z ramienia Joint Aviation Autborities Committee.
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Cz onkowie Joint Aviation Authorities Committee (Komitetu Wspólnych Nadzorów Lotniczych) s  przedstawicielami 
Cywilnych W adz Lotniczych krajów, które podpisa y "Uzgodnienia Dotycz ce Opracowania i Zatwierdzania 
Wspólnych Wymaga  na temat Zdatno ci do Lotu". Wykaz tych krajów jest prowadzony przez European Civil 
Aviation Conference, ECAC (Europejsk  Konferencj  Lotnictwa Cywilnego), 3 bis Villa Emile Bergerat 92522, 
NEUILLY SUR SEINE, Cedex, France. *

W sprawie otrzymania dalszych egzemplarzy Joint Aviation Requirements, Wspólnych Przepisów Lotniczych nale y
zwraca  si  do Global Engineering Documents, 15 Inverness Way East, Englewood, Colorado 80112, USA. Adresy 
biur dost pne s  na stronie JAA (www.jaa.nl) i stronie Globar (www.global.ihs.com).  

Celem zakupu dokumentów Joint Aviation Authorities w wersji elektronicznej szukaj informacji na stronie 
Information Handling Services (IHS) www.ihsaviation.com.

W sprawach zwi zanych z tre ci  nale y zwraca  si  do Sekretariatu JAA, JAA Headquarters, Saturnusstraat 810, PO 
Box 3000, 2130 KA Hoofddorp, The Netherlands (publications@jaa.nl).  

* Krajami tymi s :

Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bu garia, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Europejska Agencja 
Bezpiecze stwa Lotniczego, Finlandia, Republika Macedonii, Francja, Niemcy, Grecja, W gry, Islandia, Irlandia, 
W ochy, Litwa, otwa, Luksemburg, Malta, Monaco, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Mo dawii,
Rumunia, Serbia i Czarnogóra, S owacja, S owenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii.  

1 maja 2000  ii
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JAR-MMEL/MEL

SPIS TRE CI (szczegó y)

JAR-MMEL/MEL  

G ÓWNY WYKAZ WYPOSA ENIA MINIMALNEGO ORAZ WYKAZ WYPOSA ENIA MINIMALNEGO

Paragraf Strona

S OWO WST PNE  
WYKAZ OBOWI ZUJ CYCH STRON 
[PRZEDMOWA

DZIA  1 - WYMAGANIA

Postanowienia ogólne i forma  

JAR-MMEL/MEL.001 
JAR-MMEL/MEL.002 
JAR-MMEL/MEL.003 
JAR-MMEL/MEL.005  

JAR-MMEL/MEL.010 
JAR-MMEL/MEL.015 
JAR-MMEL/MEL.020 
JAR-MMEL/MEL.025 
JAR-MMEL/MEL.030 
JAR-MMEL/MEL.035 
JAR-MMEL/MEL.040 
JAR-MMEL/MEL.045 
[JAR-MMEL/MEL.046 

JAR-MMEL/MEL.050 
JAR-MMEL/MEL.055 
JAR-MMEL/MEL.060 
JAR-MMEL/MEL.065 
JAR-MMEL/MEL.070 
JAR-MMEL/MEL.075 
JAR-MMEL/MEL.080 
JAR-MMEL/MEL.081 
JAR-MMEL/MEL.085 
JAR-MMEL/MEL.090  

F-1
CL-1
P-1]

1-0-1

PODCZ  A - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Stosowalno
Wej cie w ycie  
Zgodno
Terminologia

1-A-1
1-A-1
1-A-1]
1-A-1

PODCZ  B - MMEL  

Postanowienia ogólne  
[Rodzaje] u ytkowania 
[Przygotowanie MMEL]  
Format i j zyk MMEL
Wielokrotne niesprawno ci
Procedury operacyjne i obs ugowe 
Okresy na napraw  uszkodze
[Akceptacja] MMEL  
Zmiany do MMEL

PODCZ  C - MEL  

Postanowienia ogólne 
[Rodzaje] u ytkowania 
Przygotowanie MEL  
Format MEL
Wielokrotne niesprawno ci
Procedury operacyjne i obs ugowe 
Okresy na napraw  uszkodze
Wyd u enie okresu na napraw  (REI) 
Zatwierdzenie MEL  
Operacje wykraczaj ce poza zakres MEL  

1-B-1
1-B-1
1-B-1
1-B-1
1-B-1
1-B-1
1-B-2
1-B-2
1-B-2]

1-C-1
1-C-1
1-C-1
1-C-1
1-C-1
1-C-1
1-C-2
1-C-2]
1-C-2
1-C-2

[ ]
DZIA  2 - WSPÓLNE OKÓLNIKI DORADCZE  

Postanowienia ogólne i forma  

2-0-1

2-0-1

[PODCZ  A - POSTANOWIENIA OGÓLNE]
[ ]
ACJ JAR-MMEL/MEL.001 ([a]) Ograniczenia stosowalno ci MEL
[ACJ JAR-MMEL/MEL.003  Zgodno

01.08.05

2-A-1
2-A-1]

C-1 Zmiana 1 
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JAR-MMEL/MEL

[PODCZ  B - POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

[ACJ JAR-MMEL/MEL.01 O(c)     Ogólne  
ACJ JAR-MMEL/MEL.025  Format MMEL  
ACJ JAR-MMEL/MEL.030  Wielokrotne niesprawno ci
ACJ JAR-MMEL/MEL.040/.080   Okresy na napraw  uszkodze
Za cznik 1 do  
ACJ JAR-MMEL/MEL.025  Format MMEL  
Za cznik 2 do  
ACJ JAR-MMEL/MEL.025  Przyk adowy Wst p MMEL  

2-B-1]
2-B-1
2-B-1
2-B-1

2-B-3

2-B-4

[PODCZ  C - POSTANOWIENIA OGÓLNE]
[ACJ-JAR-MM ELlM EL. 055 
ACJ-JAR-MMEL/MEL.060(b) 
ACJ JAR-MMEL/MEL.065 
[ACJ-JAR-MMEL/MEL.075
ACJ-JAR-MMEL/MEL.081
Za cznik 1 do  
ACJ JAR-MMEL/MEL.065  

Typy operacji 
Opracowanie MEL 
Format MEL
Procedury operacyjne i obs ugowe  
Przed u enie okresów na napraw  uszkodze

2-C-1
2-C-1]
2-C-1
2-C-1
2-C-2]

Przyk adowy Wst p MEL 2-C-3

Zmiana 1  C-2 01.08.05
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JAR-MMEL/MEL

S OWO WST PNE 

1   Cywilne Nadzory Lotnicze pewnych pa stw europejskich uzgodni y wspólne, wszechstronne i 
szczegó owe wymagania dotycz ce lotnictwa, okre lane jako Wspólne Przepisy Lotnicze (JAR), 
maj c na celu zmniejszenie do minimum problemów zwi zanych z Certyfikacj  Typu w 
przedsi wzi ciach wspólnych, u atwienie eksportu i importu wyrobów lotniczych, u atwienie 
akceptacji obs ugi technicznej przeprowadzanej w jednym pa stwie europejskim przez Cywilny 
Nadzór Lotniczy w innym pa stwie europejskim oraz uregulowanie handlowych lotniczych operacji 
transportowych.  

2  JAR-y s  uznawane przez Cywilne Nadzory Lotnicze pa stw uczestnicz cych, jako akceptowalna 
podstawa dla wykazywania zgodno ci z ich krajowymi przepisami zdatno ci do lotu.  

3  [ ] Ilekro  JAR-y bior  pod uwag  konstrukcj  statku powietrznego lub zabudow  i dzia anie 
wyposa enia, przyjmuje si , e na pocz tku lotu nie wyst puj adne znane uszkodzenia. Jednak e, 
przy ró nych poziomach rezerwowania, uwzgl dnionych w konstrukcji statku powietrznego, dzia anie 
pewnych uk adów lub zainstalowanego wyposa enia mo e nie by  wymagane, je eli pozosta e
dzia aj ce wyposa enie mo e utrzyma  akceptowalny poziom bezpiecze stwa.  

4  JAR-MMEL/MEL okre la warunki dotycz ce zatwierdzenia dokumentów zatytu owanych "G ówne 
Wykazy Wyposa enia Minimalnego" {ang. "Master Minimum Equipment Lists'} (MMEL) oraz 
"Wykazy Wyposa enia Minimalnego" {ang. "Minimum Equipment Lists'} (MEL).

5  MMEL/MEL jest dokumentem agodz cym wymagania, przeznaczonym do wykorzystania, gdy 
zidentyfikowane zosta o uszkodzenie. Jego celem nie jest jednak e zach canie do u ytkowania 
statku powietrznego z niedzia aj cym wyposa eniem ani funkcjonowanie jako lista kontrolna 
sprawno ci. Takie operacje s  dozwolone jedynie jako wynik starannej analizy ka dego przypadku w 
celu zapewnienia, e [wymagany] poziom bezpiecze stwa jest utrzymany. Podstawowym 
za o eniem przy wydawaniu zezwolenia na wylot statku powietrznego z niesprawnym wyposa eniem 
jest ograniczone kontynuowanie u ytkowania statku powietrznego w tym stanie.  

6  Dalszy rozwój niniejszego JAR b dzie si  odbywa  wed ug uzgodnionych procedur wprowadzania 
poprawek. Oznacza to, e poprawka JAR-MMEL/MEL mo e zosta  zaproponowana przez Cywilny 
Nadzór Lotniczy ka dego z pa stw uczestnicz cych i przez ka d  organizacj  reprezentowan  w 
[IPAP (Panel Doradczy Zainteresowanych Stron)].  

7  Znaczenia terminów oraz [skrótów] stosowanych w niniejszym JAR-MMEL/MEL s  zamieszczone w 
niniejszym JAR-MMEL/MEL oraz w JAR-1, Definicje i Skróty.  

8  Poprawki do tekstu niniejszego JAR-MMEL/MEL s  wydawane jako Strony Wymienne. Nosz  one 
dat  wej cia w ycie i maj  od tej daty ten sam status i stosowalno  co JAR-MMEL/MEL.  

9  Nowy, poprawiony i skorygowany tekst jest znaczony wyt uszczonymi nawiasami.  

10  Dokumenty Komentarzy / Odpowiedzi opracowane po konsultacji Propozycji Poprawki {ang.
Notice ot Proposed Amendment} (NPA) zosta y przygotowane przez JAA i s  publikowane na stronie 
internetowej JAA: www.jaa.nl. Czytelnicy mog  równie  wyst pi  do Centrali JAA o kopie 
konkretnych Dokumentów Komentarzy / Odpowiedzi.  

[Zmiana 1, 01.08.05]  

01.08.05 F-1 Zmiana 1 

JAR-MMEL/MEL
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JAR-MMEL/MEL

Zmiana 1 

CELOWO POZOSTAWIONO NIEZAPISANE

F-2 01.08.05
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JAR-MMEL/MEL

WSPÓLNE PRZEPISY LOTNICZE 

WYKAZ STRON 

G ówny Wykaz Wyposa enia Minimalnego/Wykaz Wyposa enia Minimalnego  

Zmiana l z 01.08.05    

Ni ej wyszczególnione strony JAR-MMEL/MEL s  obowi zuj ce:

Numer strony  Legenda  Data  
Strona tytu owa  Zmiana l  01.08.05  
ii  Zmiana 1 01.08.05 

C-l  Zmiana l  01.08.05  

C-2  Zmiana l  01.08.05  

F-l  Zmiana l  01.08.05  

F-2  Zmiana l  01.08.05  

CL-l  Zmiana l  01.08.05  

CL-2  Zmiana l  01.08.05  

P-l  Zmiana l  01.08.05  

P-2  Zmiana l  01.08.05  

1-0-1   01.05.00  

1-0-2   01.05.00  

l-A-l  Zmiana l  01.08.05  

l-A-2  Zmiana l  01.08.05  

l-B-l  Zmiana l  01.08.05  

l-B-2  Zmiana l  01.08.05  

l-C-l  Zmiana l  01.08.05  

l-C-2  Zmiana l  01.08.05  

2-0-1   01.05.00  

2-0-2   01.05.00  

2-A-l  Zmiana l  01.08.05  

2-A-2  Zmiana l  01.08.05  

2-B-l  Zmiana l  01.08.05  
2-B-2  Zmiana l  01.08.05  
2-B-3  Zmiana l  01.08.05  
2-B-4  Zmiana l  01.08.05  
2-B-5  Zmiana l  01.08.05  
2-B-6  Zmiana l  01.08.05  

2-C-l  Zmiana l  01.08.05  
2-C-2  Zmiana l  01.08.05  
2-C-3  Zmiana l  01.08.05 

01.08.05 CL-1 Zmiana 1 

JAR-MMEL/MEL
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JAR-MMEL/MEL

2-C-4
2-C-5
2-C-6

Zmiana l 
Zmiana l 
Zmiana l  

01.08.05
01.08.05
01.08.05

CELOWO POZOSTAWIONO NIEZAPISAN

01.08.05 CL-2 Zmiana 1 

JAR-MMEL/MEL
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JAR-MMEL/MEL

[PRZEDMOWA

Pierwsze wydanie JAR-MMEL/MEL zosta o opublikowane 1 maja 2000 r. 

Zmiana 1 01.08.05

Zmiana zosta a wydana, aby wprowadzi NPA-MMEL/MEL 2 jak wyszczególniono poni ej:

Strona tytu owa i druga 

Zmiana strony tytu owej i status  
Zmiana drugiej strony dla wprowadzenia zmian adresów i pa stw  

Zmiana numeracji stron w tre ci "szczegó y wykaz stron" 

Pod cz  A. B i C 

Nowe wydanie dokumentu wynikaj ce z NPA-MMEL/MEL 2. 

Pod cz  A. B i C 

Nowe wydanie dokumentu wynikaj ce z NPA-MMEL/MEL 2.] 

01.08.05 P-1 Zmiana 1 

JAR-MMEL/MEL
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JAR-MMEL/MEL

CELOWO POZOSTAWIONO NIEZAPISAN

Zmiana 1 P-2 01.08.05
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DZIA  1  JAR-MMEL/MEL

DZIA  1 - WYMAGANIA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Niniejszy Dzia  1 zawiera Wymagania dotycz ce zatwierdzenia G ównych Wykazów  
Wyposa enia Minimalnego oraz Wykazów Wyposa enia Minimalnego.  

2. FORMA  

2.1 Wymagania JAR-MMEL/MEL s  przedstawione w dwóch kolumnach na lu nych stronach 
identyfikowanych przez dat  numeru Zmiany, w ramach której zosta a poprawiona lub wydana ponownie.  

2.2  Uwagi Obja niaj ce, niestanowi ce cz ci tekstu JAR s  napisane zmniejszon  czcionk .
Podtytu y s  pisane kursyw .

1 maja 2000  1-0-1
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JAR-MMEL/MEL

CELOWO POZOSTAWIONO NIEZAPISANE

DZIA  1 

1-0-2 1 maja 2000 
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DZIA  1 JAR-MMEL/MEL

PODCZ  A - POSTANOWIENIA OGÓLNE  

JAR-MMEL/MEL.001 Stosowalno

[ ]

[(a) Ograniczenie stosowalno ci MEL. MEL ma 
zastosowanie do momentu rozpocz cia lotu. (Patrz ACJ 
MMEL/MEL.OOl(a).]  

(b) Dyrektywy Zdatno ci do Lotu oraz inne 
Wymagania Obowi zkowe. Tam, gdzie wyst puje konflikt 
mi dzy MMEL/MEL a Dyrektyw  Zdatno ci do Lotu lub 
jakimkolwiek innym Wymaganiem Obowi zkowym,
pierwsze stwo musz  mie  dane lub informacje zawarte w 
Dyrektywie Zdatno ci do Lotu lub Wymaganiu 
Obowi zkowym (dla przyk adu wymagania Ci g ej
Zdatno ci do Lotu).  
[ ]
[ ]
[Zmiana 1, 01.08.05]  

[JAR-MMEL/MEL.002 Wej cie w ycie Zmiany do 
JAR-MMEL/MEL wchodz  w ycie 6 miesi cy po ich 
opublikowaniu.]  
[Zmiana 1,01,08.05]  

[JAR-MMEL/MEL.003 Zgodno
(Patrz ACJ-
MMEL/MEL.003) 

Niniejszy JAR nie b dzie stosowany wstecz.  
MMELy i MELe wa ne przed l maja 2002 r. nadal 
b d  obowi zuj ce i stosowane.]  
[Zmiana 1, 01.08.05]  

JAR-MMEL/MEL.005 Terminologia  

Terminy i [skróty] stosowane w niniejszych JAR-
MMEL/MEL maj  nast puj ce znaczenia:  

(a) "Jak to jest wymagane przez przepisy 
operacyjne" - Wymieniona pozycja wyposa enia 
podlega pewnym uwarunkowaniom (ograniczaj cym 
lub zezwalaj cym), wyra onym w maj cych 
zastosowanie przepisach operacyjnych.  

(b) "Zatwierdzone przez w adz  lotnicz " - oznacza 
[udokumentowany przez w adz  lotnicz , jako 
odpowiedni dla przewidzianych celów (Patrz JAR-l).]  

[(c) "W adza lotnicza" - W a ciwy organ 
odpowiedzialny za przepisy bezpiecze stwa i nadzór 
nad lotnictwem cywilnym. W odniesieniu do tre ci 
JAR-MMEL/MEL Podcz B, oznacza to w adz

01.08.05

lotnicz  pa stwa projektu. W odniesieniu do tre ci 
JAR-MMEL/MEL Podcz C oznacza w adz  lotnicz
pa stwa operatora.]  

[(d)] "Dzie  kalendarzowy" - 24-godzinny okres 
czasu od pó nocy do pó nocy czasu UTC {pol. 
obowi zuj cego czasu wiatowego} lub lokalnego, 
zgodnie z wyborem dokonanym przez operatora.  

[(e)] "Rozpocz cie lotu" - moment, kiedy statek 
powietrzny zaczyna przemieszcza  si  dzi ki swojemu 
w asnemu nap dowi w celu przygotowania si  do 
startu.  

[(f)] "Dzie  wykrycia" - dzie  kalendarzowy, w 
którym nieprawid owe dzia anie zosta o odnotowane w 
rejestrze obs ug / ksi ce pok adowej statku 
powietrznego.  

[(g) "Wyposa enie" - oznacza element, funkcj ,
podzespó  lub system.  

(h) "Dzie  lotu” - 24-godzinny okres czasu (od 
pó nocy do pó nocy) UTC lub lokalnego, jak okre lony 
przez operatora, w którym statek, którego to dotyczy 
musi rozpocz  przynajmniej jeden lot.]  

[(i)] "Je eli zabudowany" - [Oznacza, e]
wyposa enia jest albo opcjonalne, albo jego 
zabudowanie nie jest wymagane na wszystkich statkach 
powietrznych obj tych MMEL.  

[(j)] "Niedzia aj cy" - oznacza [ ], e
[wyposa enie] dzia a nieprawid owo w takim stopniu, 
e nie realizuje swojego wyznaczonego celu lub nie 

funkcjonuje ci le w zakresie swoich projektowych 
ogranicze  u ytkowych lub tolerancji.  

Niektóre [wyposa enie] zosta o zaprojektowane, 
aby tolerowa  uszkodzenia i jest kontrolowane przez 
komputery [ ], które przekazuj  komunikaty o 
usterkach do centralnego komputera w celu 
zasygnalizowania konieczno ci obs ugi technicznej. 
Wyst powanie tej kategorii komunikatów nie 
[koniecznie] oznacza, e [wyposa enie] nie dzia a.

[(k) "JAA MMEL" - oznacza MMEL (wraz z 
za cznikiem do niego) rekomendowany przez JAA dla 
uznania przez nadzór lotniczy.]  

[(1)] "MEL" - skrót nazwy Wykaz Wyposa enia 
Minimalnego {ang. "Minimum Equipment List "}.  

[(m)]"MMEL" - skrót nazwy G ówny Wykaz 
Wyposa enia  Minimalnego  {ang.  "Master 
Minimum Equipment List"}.  

[(n)] "Za cznik MMEL" - wykaz zwi zany z 
MMEL dla statku powietrznego, w przypadku którego 
wniosek o pierwsz  certyfikacj  typu zosta  z o ony do 
w adzy lotniczej nieb d cej cz onkiem JAA. 
[Za cznik] identyfikuje wszelkie  

1-A-1 Zmiana 1 
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JAR-MMEL/MEL.005 (c.d.)  

ró nice wzgl dem MMEL zatwierdzonego przez 
[pa stwo projektu]. MMEL [zatwierdzony przez 
pa stwo projektu] oraz Za cznik stanowi  MMEL [ ] 
JAA.

 [(o)  "Okresy  na  napraw  uszkodze "
             Ograniczenie okresu operacji z niesprawnym 
wyposa eniem.  

(p) "REI" - skrót: przed u enie okresów na napraw
uszkodze .

(q) ”Uzupe niaj cy Certyfikat Typu" zosta
zdefiniowany w JAR 21lEASA IR Part 21.  

(r) Posiadacz „Uzupe niaj cego Certyfikatu Typu" 
jest to posiadacz lub wnioskuj cy o wydanie 
uzupe niaj cego Certyfikatu Typu.]  

[(s)] "Certyfikat Typu" [] zosta  zdefiniowany w 
JAR 21lEASA IR Part 21.  

[(t)] "Posiadacz Certyfikatu Typu" - to posiadacz 
lub wnioskuj cy o wydanie Certyfikatu Typu []. [Zmiana 
1,01,08.05]  

CELOWO POZOSTAWIONO NIEZAPISANE  

Zmiana 1  

DZIA  1 

1-A-2 01.08.05
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DZIA  1 JAR-MMEL/MEL

PODCZ  B - MMEL 
JAR-MMEL/MEL.025 Format i j zyk MMEL  

(Patrz ACJ-MMEL/MEL.025) JAR-MMEL/MEL.010 Postanowienia ogólne 

(a) MMEL jest [] [dokumentem zawieraj cym 
wykaz wyposa enia które, przy jednoczesnym 
zachowaniu akceptowalnego poziomu bezpiecze stwa 
zgodnego z odno nym JAR lub równowa nym 
przepisem, mo e tymczasowo by  niesprawne. Ka dy 
MMEL jest specyficzny dla danego typu statku 
powietrznego.]  

(b) Ca e wyposa enie zwi zane ze zdatno ci  do 
lotu statku powietrznego, a nieumieszczone w wykazie 
musi by  sprawne.  

 (c) Wyposa enie nie zwi zane z  
bezpiecze stwem, takie jak wyposa enie kuchni [i] 
udogodnienia dla pasa erów, nie musi by  wymieniane. 
[Patrz ACJ-MMEL/MEL.0l0(c)]. [Zmiana l, 01.08.05]  

JAR-MMEL/MEL.015 [Rodzaje]  
u ytkowania  

MMEL musi obejmowa
operacji, na które statek 
certyfikowany.  
[Zmiana l, 01.08.05]  

wszystkie rodzaje
powietrzny jest  

JAR-MMEL/MEL.020 [Przygotowanie 
MMEL]

[ ]

[(a) Pierwszy JAA MMEL lub Uzupe nienie JAA 
MMEL zostanie wydany przez w a ciciela Certyfikatu 
Typu.  

(b) Zmiany do JAA MMEL lub Uzupe nienia JAA
MMEL b d  wydawane przez w a ciciela Certyfikatu
Typu lub w a ciciela Uzupe niaj cego Certyfikatu
Typu, co b dzie mia o zastosowanie.  

(c) Wniosek o pierwsze zatwierdzenie MMEL 
b dzie pochodzi  od w a ciciela Certyfikatu Typu.  

(d) Wnioski o przyj cie zmian do ju  przyj tego
MMEL b d  sk adane albo przez w a ciciela
Certyfikatu Typu lub Uzupe niaj cego Certyfikatu
Typu, co b dzie mia o zastosowanie.]  
[Zmiana l, 01.08.05]  

01.08.05

(a) MMEL musi by  zaopatrzony w S owo 
Wst pne, Definicje oraz, je eli jest to w a ciwe, Uwagi 
wyja niaj ce, które musz  odpowiednio odzwierciedla
zakres, rozci g o  oraz cel Wykazu.  

(b) MMEL musi by  napisany w j zyku 
akceptowalnym dla w adzy lotniczej.  

JAR-MMEL/MEL.030 Wielokrotne  
niesprawno ci

(Patrz ACJ-MMEL/MEL.030) 

MMEL musi [uwzgl dnia ]
wielokrotnych niesprawno ci [].
[Zmiana l, 01.08.05]  

skutki

JAR-MMEL/MEL.035 Procedury operacyjne 
i obs ugowe  

(a) Procedury Operacyjne i Obs ugowe s
niezb dne w celu poparcia pewnych pozycji MMEL. 
Procedury te musz  by  [ ] [opracowane i 
opublikowane przez w a ciciela Certyfikatu Typu lub 
Uzupe niaj cego Certyfikatu Typu, co b dzie mia o
zastosowanie. Procedury b d  odpowiednio zmieniane, 
przy zmianie MMEL.  

(b) W trakcie opracowywania MMEL nale y
okre li  za o enia, dla których procedury s  tworzone. 
Jednak e, same procedury nie b d  podlega y
zatwierdzeniu.]  

[(c)] Procedury te musz  by  przywo ane w MMEL 
i opublikowane równocze nie z MMEL[ ].  

[]
[Zmiana l, 01.08.05]  

1-B-1 Zmiana 1 
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JAR-MMEL/MEL.040  Okresy na napraw
uszkodze

(Patrz ACJ-
MMEL/MEL.040/.080)  

MMEL musi zawiera  [kategorie] A, B, C i D oraz 
Okresy na Napraw  Uszkodze .

Kategoria ka dej niedzia aj cej pozycji musi by
okre lona zgodnie z wymaganiami podanymi poni ej:  

(a) Kategoria A:  

(i) aden standardowy okres nie jest podany, 
jednak e pozycje zaliczone do tej kategorii musz
zosta  naprawione zgodnie z warunkami 
przedstawionymi w MMEL.  

(ii) Tam, gdzie czas jest podany [w dniach 
kalendarzowych], to rozpoczyna si  on o 00:01 w 
dniu kalendarzowym nast puj cym po dniu 
wykrycia.  

(b) Kategoria B. Pozycje zaliczone do tej kategorii 
musz  zosta  naprawione w ci gu trzech kolejnych dni 
kalendarzowych, wy czaj c dzie  wykrycia.  

(c) Kategoria C. Pozycje zaliczone do tej kategorii 
musz  zosta  naprawione w ci gu dziesi ciu kolejnych 
dni kalendarzowych, wy czaj c dzie  wykrycia.  

(d) Kategoria D. Pozycje zaliczone do tej kategorii 
musz  zosta  naprawione w ci gu stu dwudziestu 
kolejnych dni kalendarzowych, wy czaj c dzie
wykrycia.  
[Zmiana 1, 01.08.05]  

CELOWO POZOSTAWIONO NIEZAPISANE  

JAR-MMEL/MEL.045 [Akceptacja] MMEL  

[][(a) Nowy JAA MMEL oraz wszystkie zmiany do
istniej cych JAA MMEL b d  zatwierdzane zgodnie z
mniejszym JAR-MMEL/MEL Podcz B.  

(b) JAA MMEL (w cznie z Uzupe nieniem 
MMEL) b d  rekomendowane do zatwierdzenia przez 
w adz  lotnicz . Ka da w adza lotnicza jest 
odpowiedzialna za zatwierdzenia MMEL do 
u ytkowania przez swoich operatorów.]  
[Zmiana 1, 01.08.05]  

Zmiana 1  1-B-2 01.08.05
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DZIA  1 JAR-MMEL/MEL

PODCZ  C - MEL 

JAR-MMEL/MEL.050 Postanowienia ogólne 

(a) MMEL jest [] [dokumentem zawieraj cym 
wykaz wyposa enia, które, pod pewnymi warunkami, 
mo e tymczasowo by  niesprawne w momencie 
rozpoczynania lotu]. Wykaz ten jest przygotowywany 
przez operatora dla w asnego konkretnego statku 
powietrznego [konfiguracji] oraz odno nych warunków 
operacyjnych i obs ugowych, zgodnie z procedur
zatwierdzon  przez w adz  lotnicz .

(b) Ca e wyposa enie zwi zane ze zdatno ci  do 
lotu statku powietrznego, a nieumieszczone w wykazie 
musi by  sprawne.  

 (c) Wyposa enie niezwi zane z bezpiecze stwem, 
takie jak wyposa enie kuchni [i] udogodnienia dla 
pasa erów, nie musz  by  wymieniane. Operatorzy 
musz  wprowadzi  efektywne procesy podejmowania 
decyzji dotycz cych uszkodze , które nie s
wymienione w celu okre lania, czy s  one zwi zane ze 
zdatno ci  do lotu i wymagane do bezpiecznego 
u ytkowania [(patrz ACJ-MMEL/MEL.0l0(c))].  

(d) MEL mo e zawiera  dodatkowy materia
doradczy lub zmodyfikowane procedury operacyjne i 
obs ugowe.  
[Zmiana l, 01.08.05]  

JAR-MMEL/MEL.055 [Rodzaje]  
u ytkowania  

[Patrz ACJ-MMEL/MEL.055)]
Za zgod  w adzy lotniczej, MEL mo e obejmowa

okre lone uwarunkowania dotycz ce poszczególnych 
[rodzajów] operacji realizowanych przez operatora (np. 
[t] Szkolenia [c] Personelu, [f] Lotów
[p]Przebazowuj cych, [l] Lotów [e] Demonstracyjnych 
itd.)
[Zmiana l, 01.08.05]  

JAR-MMEL/MEL.060 Przygotowanie MEL 

(a) MEL [wraz z przedmow  i definicjami] musi 
by  oparty na, ale nie mo e by  mniej restrykcyjny ni
[zatwierdzony] przez w adz  lotnicz  odno ny MMEL 
(je eli taki istnieje).  

[(b) Je eli MMEL nie istnieje, to w uzgodnieniu z
w adz  lotnicz , mo na opracowa  MEL w oparciu o 
alternatywny MMEL (patrz ACJ-MMEL/MEL. 
060(b)).]

[(c) Je eli wydawana jest [ ] zmiana do MMEL, 
operator ma 90 dni od daty jej otrzymania [ ]  

01.08.05

na wprowadzenie zmiany [i przedstawienie MEL 
w adzy lotniczej.]  

[(d)] Skrócone okresy wprowadzania zmian 
zwi zanych z bezpiecze stwem mog  by  wymagane. 
[Zmiana l, 01.08.05]  

JAR-MMEL/MEL.065 Format MEL
(Patrz ACJ-MMEL/MEL.065) 

(a) MEL musi by  zaopatrzony w Przedmow ,
Definicje oraz, je eli to jest w a ciwe, Uwagi 
wyja niaj ce, które musz  odpowiednio odzwierciedla
zakres, rozci g o  oraz cel Wykazu.  

(b) MEL musi wskazywa  status zmian 
wprowadzonych do MMEL, na którym jest on oparty.  

(c) Przedmowa musi zawiera  [] wytyczne [dla] 
za óg lotniczych i [personelu obs ugowego] 
korzystaj cych z MEL.  
[Zmiana l, 01.08.05]  

JAR-MMEL/MEL.070 Wielokrotne  
niesprawno ci

Operator musi dopilnowa , aby MEL, wraz z 
Przedmow , odzwierciedla  informacje dotycz ce 
skutków wielokrotnych niesprawno ci podane w 
MMEL.  

JAR-MMEL/MEL.075  Procedury operacyjne 
i obs ugowe  

[Patrz ACJ-MMEL/MEL.075)]

(a) Podczas przygotowywania MEL operatorzy 
musz  uwzgl dni  procedury Operacyjne i Obs ugowe 
przywo ane w MMEL. [Operator musi by
przygotowany na przedstawienie tych procedur w adzy 
lotniczej w trakcie trwania procesu zatwierdzania 
MEL.]  

(b) Procedury Operacyjne musz  zosta
zrealizowane podczas planowania u ytkowania 
oraz/lub u ytkowania z niedzia aj c  wymienion
pozycj . Normalnie procedury te s  realizowane przez 
za og  lotnicz ; jednak e, do wykonywania pewnych
funkcji mo e zosta  przeszkolony i upowa niony inny 
personel. Odpowiedzialno  za prawid owe 
zrealizowanie wszystkich procedur, bez wzgl du na to, 
kto je wykonuje, ponosi operator. Wymagane jest,  

1-C-1 Zmiana 1 
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aby odpowiednie procedury zosta y opublikowane jako 
cz  instrukcji operatora lub MEL.  

(c) Procedury Obs ugowe musz  zosta
zrealizowane przed rozpocz ciem u ytkowania z 
niedzia aj c  wymienion  pozycj . Normalnie 
procedury te s  realizowane przez personel obs ugowy; 
jednak e, do wykonywania pewnych funkcji mo e
zosta  przeszkolony i upowa niony inny personel. 
Odpowiedzialno  za prawid owe zrealizowanie 
wszystkich procedur obs ugowych, bez wzgl du na to, 
kto je wykonuje, ponosi operator. Wymagane jest, aby 
odpowiednie procedury zosta y opublikowane jako 
cz  Instrukcji U ytkownika lub MEL.  

(d) Wymaga si , aby MEL operatora zawiera
procedury lub odniesienie do nich.  

(e) MEL musi by  odpowiednio poprawiany, gdy 
przywo ane w MMEL, a maj ce zastosowanie 
procedury operacyjne lub obs ugowe s  zmieniane.  
[ ]

[(f)] O ile nie zosta o to wyra nie dozwolone, 
niedzia aj ca  pozycja  nie  mo e  zosta
zdemontowana ze statku powietrznego.  
[Zmiana 1, 01.08.05]  

JAR-MMEL/MEL.080  Okresy na napraw
uszkodze

(Patrz ACJ JAR-
MMEL/MEL.040.080)  

( a) Podczas przygotowywania MEL operator musi 
uwzgl dni  Okres na Napraw  podany w MMEL. 
[Okresy na napraw  podane w MEL nie b d  mniej 
restrykcyjne ni  im odpowiadaj ce okresy na napraw
podane w MMEL.]

[] [(b)] Operator jest odpowiedzialny za 
ustanowienie efektywnego programu dokonywania 
napraw, który obejmuje ledzenie niedzia aj cych 
pozycji oraz koordynowanie cz ci, personelu, 
urz dze  i procedur koniecznych do zapewnienia 
terminowego dokonywania napraw.  

[(c)] [Operacje] statku powietrznego po up ywie 
okresu na napraw  uszkodze  podanego w MEL s
zabroniony, chyba e:

[(i)] Uszkodzenie zosta o naprawione, [lub]  

[(ii)] Okres na napraw  uszkodze  jest 
wyd u ony zgodnie z [ ][JAR-MMEL/MEL.081].  

[Zmiana 1, 01.08.05]  

Zmiana 1  

DZIA  1 

[JAR-MMEL/MEL.081 Wyd u enie okresu 
na napraw  (REI) 

(Patrz ACJ-MMEL/MEL.081) 

Pod warunkiem zatwierdzenia przez w adz
lotnicz , operator mo e u y  procedury dla wyd u enia 
odpowiedniego okresu na napraw  B, C lub D o ten 
sam czas jak wyszczególniono w MEL, pod 
warunkiem, e:  

(a) Opis szczegó owych obowi zków i 
odpowiedzialno  za kontrolowanie wyd u e  jest 
ustalana przez operatora i akceptowana przez w adz
lotnicz , i

(b) Operator wyra a zgod  tylko na jedno 
wyd u enie danego okresu na napraw  uszkodzenia, i

(c) W adza lotnicza jest informowana o ka dej
zgodzie na wyd u enie okresu na napraw  w terminie 
przez ni  akceptowanym, ale nie d u szym ni  jeden 
miesi c, i

(d) Uszkodzenie jest naprawione przy najbli szej, 
nadarzaj cej si  okazji.]  
[Zmiana 1, 01.08.05]  

JAR-MMEL/MEL.085 Zatwierdzenie MEL  

[ ] [Nowe MEL oraz wszystkie zmiany do ju
istniej cych b d  zatwierdzane zgodnie z niniejszym
JAR-MMEL/MEL Podcz c.]
[Zmiana 1,01.08.05]  

JAR-MMEL/MEL.090  Operacje wykraczaj ce 
poza zakres MEL [ ]  

[ ] [Niezale nie od JAR-MMEL/MEL.081, pod 
warunkiem zatwierdzenia przez w adz  lotnicz ,
operator mo e otrzyma  zgod  na odst pstwo od 
spe nienia odpowiedniego MEL pod warunkiem, e
takie odst pstwo jest zgodne z odno nymi 
ograniczeniami w MMEL.]  
[Zmiana 1, 01.08.05]  

[ ]

1-C-2 01.08.05
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DZIA  2 JAR-MMEL/MEL

DZIA  2 - WSPÓLNE OKÓLNIKI DORADCZE (ACJ) 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Dzia  zawiera Wspólne Okólniki Doradcze. S  to materia y niestanowi ce wymaga , które s
zamieszczone jako Wspólne Interpretacje, Wyja nienia i/lub Akceptowalne Sposoby Spe nienia i ich 
w czenie do JAR zosta o uzgodnione.  

1.2  Wnioskuj cy wykazuj cy spe nienie wymaga , zgodnie z opublikowanym materia em ACJ, ma 
zapewnion  akceptacj  w adzy lotniczej dla takiej metody.  

2. FORMA

2.1 Wspólne Okólniki Doradcze prezentowane s  na ca ej szeroko ci stronicy na lu nych stronach, ka da 
strona jest identyfikowana przez dat  wydania lub numer Zmiany, w ramach której zosta a poprawiona lub 
wydana ponownie.  

2.2 Zastosowano system numeracyjny, w którym Wspólny Okólnik Doradczy wykorzystuje ten sam numer 
co paragraf w JAR, do którego si  on odnosi. Numer jest poprzedzony literami ACJ w celu odró nienia tego 
materia u od JAR.

2.3 Uwagi Obja niaj ce niestanowi ce cz ci tekstu ACJ s  napisane zmniejszon  czcionk .

Uwaga: Tam, gdzie konkretny paragraf JAR nie posiada ACJ uznaje si , e aden materia  uzupe niaj cy
nie jest wymagany.  

1 maja 2000  2-0-1
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CELOWO POZOSTAWIONO NIEZAPISANE

DZIA  2 
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DZIA  2 JAR-MMEL/MEL

ACJ - PODCZ  A 

[ ]ACJ MMEL/MEL.001 ([a]) 
Ograniczenia stosowalno ci MEL 
Patrz JAR MMEL/MEL.001 ([a])  

Je eli awaria nast pi w fazie ko owania przed rozbiegiem do startu, decyzja dotycz ca kontynuowania lotu 
[musi] podlega  ocenie pilota oraz by  w zgodzie z dobr  praktyk  lotnicz . Dowódca powinien sprawdzi
MEL przed podj ciem decyzji o kontynuowaniu lotu.  

[MEL operatora powinien zawiera  procedury omawiaj ce sposób dzia ania podczas awarii, która nast pi a
pomi dzy faz  ko owania a zwolnieniem hamulców przed startem.]  
[Zmiana l, 01.08.05]  

[ACJ MMEL/MEL.003 
Zgodno
Patrz JAR MMEL/MEL.003  

Operator mo e na zasadzie dobrowolno ci, w uzgodnieniu ze swoj  w adz  lotnicz , uzyska  zgodno  z 
JAR MMEL/MEL Pod cz  C, dla statków powietrznych wykonuj cych operacje przed wej ciem w ycie 
niniejszego JAR.]  
[Zmiana l, 01.08.05]  

01.08.05 2-A-1 Zmiana 1 
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CELOWO POZOSTAWIONO NIEZAPISANE

Zmiana 1  

DZIA  2 
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JAR-MMEL/MEL DZIAŁ 2 DZIAŁ 2 JAR-MMEL/MEL



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 16 — 1623 — Poz. 91
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ACJ - PODCZ  B 

[ACJ MMEL/MEL.010(c) 
Ogólne
Patrz JAR-MEL/MEL.010(c)

Sprz t niezwi zany z bezpiecze stwem oznacza sprz t, który nie jest wymagany z powodów zdatno ci lub 
operacyjnych. Aby uzna  zainstalowany niesprawny sprz t jako niemaj cy wp ywu na bezpiecze stwo, 
nale y uwzgl dni  poni sze kryteria:  

        (a) Nie wp ywa to negatywnie na operacje statku powietrznego i nie utrudnia utrzymania standardu 
procedur operacyjnych odnosz cych si  do personelu naziemnego, technicznego i personelu 
pok adowego.  

        (b) Nie ma to negatywnego skutku na stan statku powietrznego i nie zagra a bezpiecze stwu 
pasa erów i/lub personelu pok adowego.  

        (c) Stan statku powietrznego jest tak skonfigurowany, aby zminimalizowa  prawdopodobie stwo 
kolejnej awarii, która mo e spowodowa  uszkodzenia cia a pasa erów/personelu pok adowego 
i/lub uszkodzenie statku powietrznego.  

        (d) Stan nie uwzgl dnia u ycia wymaganego wyposa enia ratowniczego i nie mo e utrudnia
personelowi wykonywanie czynno ci zgodnie z procedurami awaryjnymi.]  

[Zmiana l, 01.08.05]  

ACJ MMEL/MEL.025 
Format MMEL  
Patrz JAR MMEL/MEL.025  

1. Zalecany jest system numeracji wed ug Normy ATA 100[/2200]. 

2. Dla stron technicznych wszystkich MMEL [proponowany] jest format pi ciokolumnowy, [jak pokazano] w 
Za czniku 1 do ACJ-MMEL/MEL.025 [ ].  

3. Za cznik 2 do ACJ-MMEL/MEL.025 mo e by  wykorzystany jako wzorzec dla Przedmowy. 
[Zmiana l, 01.08.05]  

ACJ MMEL/MEL.030 
Wielokrotne niesprawno ci
Patrz JAR MMEL/MEL.030  

1. Przedmowa do MMEL-i powinna wyja nia , e nie wszystkie [kombinacje] niesprawno ci zosta y wzi te
pod uwag .

2. MMEL nie mo e obejmowa  wszystkich kombinacji niesprawno ci. Dlatego nale y zaakceptowa , e z 
powodu ró norodno ci wielokrotnych niesprawno ci, jakie mog  powsta , prawdopodobnym jest, e wiele 
nie b dzie uj tych w MMEL.  
[Zmiana l, 01.08.05]  

ACJ MMEL/MEL.040/.0S0 
Okresy na napraw  uszkodze
Patrz JAR MMEL/MEL.040 oraz JAR MMEL/MEL.080  

1. Celem MMEL/MEL jest zezwalanie na operacje z niedzia aj cymi pozycjami wyposa enia przez czas 
konieczny do zorganizowania [napraw].  

2. MMEL/MEL nie jest przewidziany jako narz dzie umo liwiaj ce przed u one lub ci g e u ytkowanie 
statków powietrznych w konfiguracji odbiegaj cej od ich stanu certyfikacyjnego. Dlatego te  wa nym jest, 
aby naprawy by y dokonywane przy najbli szej sposobno ci w celu umo liwienia przywrócenia 
uszkodzonego statku powietrznego do jego stanu certyfikacyjnego. W celu zachowania  
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tego poziomu, MMEL ustanawia ograniczenia dotycz ce u ytkowania z niedzia aj cym wyposa eniem. S
one nazwane Okresami na Napraw  Uszkodze  i s  oznaczone A, B, C lub D.  

[ ][3] Kategoria Okresu na Napraw  Uszkodze  dla ka dej pozycji w MMEL jest podana w kolumnie 2. 
(Patrz Za cznik 1 do ACJ-MMEL/MEL.025). Kategoria ka dej niedzia aj cej pozycji zostanie okre lona 
zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w JAR-MMEL/MEL.040.  

[4 : Statek powietrzny mo e mie  zainstalowane wyposa enie, które operator uwa a za niepotrzebne dla 
jego operacji i mo e chcie  przez czas nieokre lony opó nia  napraw  takich pozycji. W takich 
przypadkach w a ciwa jest modyfikacja statku powietrznego a wstrzymanie dzia ania, unieruchomienie lub 
demonta  uk adu powinien zosta  wykonany wed ug odpowiedniej, zatwierdzonej procedury modyfikacji].  
[Zmiana 1, 01.08.05]  
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ZA CZNIK 1 do ACJ MMEL/MEL.025 

WSPÓLNE W ADZE LOTNICZE  

G ÓWNY WYKAZ WYPOSA ENIA MINIMALNEGO

STATEK POWIETRZNY:  ZMIANA NR: 

DATA:

(1) Numery uk adów i numery kolejne 
Pozycja

(2) [Kategoria okresu naprawy uszkodzenia] 

(3) Liczba pozycji zamontowanych 

(4) Liczba pozycji wymagana do lotu  

JAR-MMEL/MEL

STRONA: 

(5) Uwagi lub odst pstwa  

[Zmiana l, 01.08.05]  
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ZA CZNIK 2 do ACJ-MMEL/MEL.025

(PRZYK AD)
WSPÓLNE W ADZE LOTNICZE 

G ÓWNY WYKAZ WYPOSA ENIA MINIMALNEGO 

(TYP STATKU POWIETRZNEGO) 

 PRZEDMOWA

Poni sze ma zastosowanie w odniesieniu do upowa nionych posiadaczy certyfikatu prowadz cych eksploatacj  zgodnie 
z przepisami operacyjnymi w adz lotniczych. Zgodnie z wymaganiami JAR, ca e wyposa enie zabudowane na statku 
powietrznym zgodnie z normami zdatno ci do lotu oraz przepisami operacyjnymi musi dzia a . Jednak e, przepisy te 
zezwalaj  równie  na publikacj  Wykazu Wyposa enia Minimalnego (MEL), wed ug którego, ze wzgl du na 
bezpiecze stwo, spe nienie pewnych wymaga  dotycz cych wyposa enia nie jest konieczne we wszystkich warunkach 
operacyjnych. Do wiadczenie pokaza o, e przy wyst powaniu ró nych poziomów rezerwowania, zastosowanych w 
konstrukcji statku powietrznego, dzia anie ka dego uk adu lub zabudowanej cz ci sk adowej nie musi by  konieczne, 
gdy pozosta e dzia aj ce wyposa enie mo e zapewni  akceptowalny poziom bezpiecze stwa.  

G ówny Wykaz Wyposa enia Minimalnego (MMEL) [JAA] jest opracowywany przez w a ciciela Certyfikatu Typu [ ], aby 
usprawni  wykorzystanie statku powietrznego i w ten sposób zapewni  wygodniejszy i bardziej ekonomiczny publiczny 
transport lotniczy. [ ] MMEL JAA zawiera pozycje wyposa enia maj ce zwi zek z przepisami zdatno ci do lotu i 
operacyjnymi oraz inne elementy wyposa enia, które wed ug JAA mog  nie dzia a  przy jednoczesnym zachowaniu 
akceptowalnego poziomu bezpiecze stwa stosuj c metod  wprowadzenia odpowiednich warunków i ogranicze ; nie 
zawiera on ewidentnie wymaganych pozycji takich jak skrzyd a, klapy oraz stery kierunku.  

MMEL jest podstaw  do opracowania MEL przez operatorów, które to wykazy uwzgl dniaj  konfiguracje wyposa enia i 
warunki u ytkowania poszczególnych statków powietrznych. [ ] MEL operatora mo e ró ni  si  formatem od MMEL, lecz 
nie mo e by  mniej restrykcyjny ni  MMEL. MEL konkretnego operatora, gdy jest zatwierdzony, dopuszcza u ytkowanie 
statku powietrznego z niedzia aj cym wyposa eniem.

Wyposa enie nie wymagane do wykonywanej operacji oraz wyposa enie wykraczaj ce poza wymagania JAR jest uj te
w MEL wraz z odpowiednimi warunkami i ograniczeniami. MEL nie mo e wprowadza  odst pstw od Dyrektyw Zdatno ci 
do Lotu ani jakiegokolwiek innego Wymagania Obowi zkowego. Wa nym jest aby pami ta , e ca e wyposa enie statku 
powietrznego maj ce zwi zek z przepisami zdatno ci do lotu i operacyjnymi nie wymienione w MMEL musi dzia a .

Odpowiednie warunki i ograniczenia w formie tabliczek eksploatacyjnych, procedur obs ugowych, procedur operacyjnych 
dla za ogi i innych niezb dnych zastrze e  s  wymienione w MEL, aby zapewni  zachowanie akceptowalnego poziomu 
bezpiecze stwa.  

Celem MEL jest zezwalanie na u ytkowanie z niedzia aj cymi pozycjami wyposa enia do czasu, kiedy naprawy b d
mog y zosta  dokonane. Wa nym jest, aby naprawy by y dokonywane przy najbli szej sposobno ci. W celu zachowania 
akceptowalnego poziomu bezpiecze stwa i niezawodno ci, MMEL ustanawia ograniczenia czasu trwania i warunki 
u ytkowania z niedzia aj cym wyposa eniem. MEL umo liwia dopuszczenie statku powietrznego do lotu z 
niedzia aj cym wyposa eniem.

Je eli zostanie wykryte, e pozycja wyposa enia nie dzia a, zg asza si  to metod  dokonania wpisu do Rejestru Obs ug
/ Ksi ki Pok adowej Statku Powietrznego, jak jest nakazane przez JAR. Pozycja ta jest wówczas naprawiana albo jej 
naprawa od o ona zgodnie z MEL lub innym zatwierdzonym tokiem post powania, akceptowanym przez kompetentn
w adz  lotnicz . Fakt taki nale y zg osi  w adzy lotniczej przed dalszym kontynuowaniem operacji. Warunki i 
ograniczenia MEL nie zwalniaj  operatora od decyzji, czy statek powietrzny z niedzia aj cymi pozycjami wyposa enia 
jest w stanie zapewniaj cym jego bezpieczne u ytkowanie.  

Po spe nianiu wymaga , wydawane jest wiadectwo Zdatno ci do Lotu, dokonywany jest wpis do Rejestru Obs ug / 
Ksi ki Pok adowej Statku Powietrznego lub wydawana jest inna zatwierdzona dokumentacja, jak to jest nakazane 
przez JAR. Dokumentacja taka jest wymagana przed podj ciem operacji z jak kolwiek niedzia aj c  pozycj
wyposa enia.

Operatorzy s  odpowiedzialni za sprawowanie niezb dnego nadzoru operacyjnego w celu zapewnienia zachowania 
akceptowalnego poziomu bezpiecze stwa. Nale y równie  wzi  pod uwag  mo liwo  nara enia na dodatkowe 
uszkodzenia w trakcie u ytkowania z niedzia aj cymi uk adami lub elementami sk adowymi. Tam, gdzie to by o mo liwe, 
uwzgl dniono w niniejszym MMEL wyst powanie wielu niedzia aj cych pozycji. Jednak e, ma o prawdopodobne jest, 
aby uwzgl dnione zosta y wszystkie mo liwe kombinacje tego typu.  
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Dlatego te , w czasie operacji z niedzia aj cymi wieloma pozycjami, nale y wzi  pod uwag  wzajemne zale no ci 
mi dzy tymi pozycjami oraz wp yw na operacje statku powietrznego i obci enie za ogi.

Do operatorów nale y wprowadzenie, w celu zapewnienia terminowo ci napraw, podlegaj cego nadzorowi sprawnego 
programu napraw obejmuj cego swoim zakresem cz ci, personel, urz dzenia, procedury i harmonogramy. Program 
ten powinien wskazywa  dzia ania wymagane do zapewnienia informacji o niezgodno ciach dotycz cych obs ugi
technicznej.  

PODCZAS WYKORZYSTYWANIA MEL WYMAGANE JEST SPE NIENIE CELU WYRA ONEGO W PRZEDMOWIE, 
DEFINICJI ORAZ WARUNKÓW I OGRANICZE  PODANYCH W TYM MEL.  

DEFINICJE I UWAGI OBJA NIAJ CE

Dodatkowo oprócz Przedmowy u o onej i wyra onej w niniejszym Przyk adzie, MMEL musi zawiera , jako cz
Przedmowy, wyczerpuj ce Definicje i Uwagi Obja niaj ce w celu umo liwienia osobie korzystaj cej (podczas 
zestawiania MEL jest to w pierwszym rz dzie Operator) pe nego i w a ciwego zrozumienia intencji i celu zamieszczenia 
pozycji, które on zawiera.  

Podczas, gdy wiele ze stosowanych Definicji b dzie wspólnych dla wszystkich MMEL, pozosta e b d  specyficzne dla 
poszczególnych lub konkretnych typów statków powietrznych. W a ciciele Certyfikatu Typu musz  zapewni , gdy 
przygotowuj  MMEL, eby zosta y zamieszczone wszystkie odno ne Definicje. Podobnie, musz  by  zamieszczone 
wystarczaj co szczegó owe Uwagi Obja niaj ce, gdy konieczne lub wskazane jest wyja nienie intencji i celu terminu, 
zwrotu albo skrótu itp.  

W a ciciele Certyfikatu Typu musz  zamie ci  nast puj ce Definicje Okresów na Napraw  Uszkodze  w MMEL, które 
przygotowuj .

Kategoria A 

aden standardowy okres nie jest podany, jednak e pozycje zaliczone do tej kategorii musz  zosta
naprawione zgodnie z warunkami przedstawionymi w kolumnie Uwagi (5) MMEL [lub Wyj tki].  

Tam, gdzie czas jest podany [w dniach kalendarzowych], musi on rozpoczyna  si  o 00:01 w dniu 
kalendarzowym nast puj cym po dniu wykrycia.  

Kategoria B

Pozycje zaliczone do tej kategorii musz  zosta  naprawione w ci gu trzech (3) kolejnych dni 
kalendarzowych, wy czaj c dzie  wykrycia.  

Kategoria C

Pozycje zaliczone do tej kategorii musz  zosta  naprawione w ci gu dziesi ciu (10) kolejnych dni 
kalendarzowych, wy czaj c dzie  wykrycia.  

Kategoria D 

Pozycje zaliczone do tej kategorii musz  zosta  naprawione w ci gu stu dwudziestu (120) kolejnych dni 
kalendarzowych, wy czaj c dzie  wykrycia.  
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CELOWO POZOSTAWIONA NIEZAPISANA 
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ACJ - PODCZ  C 

[ACJ MMEL/MEL.055 
Typy operacji
Patrz JAR-MMEL/MEL.055  

MEL powinien zawiera  warunki startowe zwi zane z wykonywanymi lotami zgodnie ze Szczególnymi 
Upowa nieniami wyszczególnionymi w Certyfikacie Operatora Lotniczego (AOC), np. RVSM, RNAV, 
ETOPS itp.]
[Zmiana l, 01.08.05]  

[ACJ-MMEL/MEL.060(b)
Opracowanie MEL  
Patrz JAR-MMEL/MEL.060(b)  

Je eli MMEL dla konkretnego typu statku powietrznego nie zosta  zatwierdzony przez w adz  lotnicz , to 
operator mo e korzysta  z MMEL opracowanego przez w a ciciela Certyfikatu Typu i zatwierdzonego przez 
pa stwo projektu. Je eli taki nie istnieje, to mo na skorzysta  z alternatywnego MMEL opracowanego i 
zatwierdzonego przez inn  w adz  lotnicz  pa stwa cz onkowskiego JAA lub pa stwa nieb d cego 
cz onkiem JAA (np. FAA, TCCA). Korzystanie z alternatywnego MMEL jest uwarunkowane uzyskaniem 
zgodny w adzy lotniczej pa stwa operatora.]
[Zmiana l, 01.08.05]  

ACJ MMEL/MEL.065 
Format MEL
Patrz JAR MMEL/MEL.065  

1. Zalecany jest system numeracji wed ug Normy ATA 100/[2000). 

2. Dla wszystkich MEL zalecany jest format pi ciokolumnowy [przedstawiony] w Za czniku 1 do ACJ-
MMEL/MEL.025.  

3. Za cznik [1] do ACJ-MMEL/MEL.065 mo e by  wykorzystany jako wzorzec dla Przedmowy.  

[Zmiana l, 01.08.05]  

[ACJ-MMEL/MEL.075
Procedury operacyjne i obs ugowe 
Patrz JAR-MMEL/MEL.075  

(a) Procedury operacyjne i obs ugowe stanowi  cz  MEL. Stanowi  one integraln  cz  warunków 
kompensacyjnych koniecznych dla utrzymania akceptowalnego poziomu bezpiecze stwa, co umo liwia 
w adzy lotniczej zatwierdzenie MEL. W adza lotnicza mo e za da  przedstawienia konkretnych procedur 
operacyjnych lub/i obs ugowych w trakcie procesu zatwierdzania MEL.  

(b) Instrukcje Operatora mog  uwzgl dnia  Instrukcj  Operacyjn , Instrukcj  Obs ugi lub inne dokumenty 
akceptowane przez w adz  lotnicz .]
[Zmiana l, 01.08.05]  
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[ACJ-MMEL/MEL.081  
Przed u enie okresów na napraw  uszkodze  (RIE)
Patrz JAR-MMEL/MEL.081  

1. Operator musi dopilnowa , aby naprawy wykonane by y w jak najkrótszym terminie. Wprowadza si RIE,
aby umo liwi  operatorom kontynuowanie prowadzenia operacji przez statek powietrzny po przekroczeniu 
przewidzianego okresu naprawy, je eli naprawa nie by a mo liwa. Operator, który korzysta z RIE musi
retrospektywnie zg osi  ka de jego u ycie w adzy lotniczej wraz z uzasadnieniem. W adza lotnicza jest 
odpowiedzialna za nadzorowanie RIE.  

2. W adza lotnicza mo e odrzuci  wniosek operatora o wykorzystanie RIE, je eli uwa a, e operator nie 
posiada niezb dnych kompetencji operacyjnych i in ynierskich. Operator musi przedstawi  w adzy lotniczej
szczegó y zawieraj ce nazwisko i stanowisko osoby nominowanej, odpowiedzialnej za nadzorowanie
procedur organizacji dotycz cych RIE oraz szczegó y zada  i obowi zków opracowanych przez operatora 
dla kontrolowania korzystania z RIE. Upowa nieni pracownicy, odpowiednio wyszkoleni w obszarach
technicznych i/lub operacyjnych, musz  by  wymienieni z pozycji i nazwiska. W adza lotnicza powinna
rozwa y  kompetencje in ynierskie operatora i dopuszczalno  personelu po wiadczaj cego. Je eli
operator korzysta z zakontraktowanej obs ugi, w adza lotnicza musi oceni  czy wspó praca operatora i
niezale nego wykonawcy prac obs ugowych jest dostateczna dla celów RIE.

3. W adza lotnicza jest odpowiedzialna za monitorowanie stosowania przez operatora przepisów 
dotycz cych korzystania z RIE i w tym celu powinna opracowa  druk Meldunki RIE, w którym nale y opisa
pierwotne uszkodzenie, powód zastosowanie RIE i przyczyny, dla których naprawa nie zosta a wykonana w 
pierwotnie przewidzianym czasie naprawy. Operatorzy wysy aj  druk do w adzy lotniczej w terminie przez 
ni  okre lonym.  

4. W adza lotnicza opracuje szczegó y procedury, któr  nale y stosowa  przy przetwarzaniu wniosku o RIE; 
bardzo wa nym jest aby stosowa  prawid owe procedury. Je eli operatorzy nie stosuj  podanych procedur, 
w adza lotnicza podejmuje dzia ania w postaci listu ostrzegawczego lub czasowego lub sta ego anulowania 
upowa nienia do korzystania z RIE.]
[Zmiana 1, 01.08.05]  
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ZA CZNIK 1 do ACJ-MMEL/MEL.065

(PRZYK AD)
WSPÓLNE W ADZE LOTNICZE

 (NAZWA U YTKOWNIKA)

 WYKAZ WYPOSA ENIA MINIMALNEGO 

(TYP STATKU POWIETRZNEGO)  

PRZEDMOWA  
[UWAGA: Niniejsza przyk adowa przedmowa s u y tylko jako przyk ad czego si  wymaga i operatorzy 
mog , w uzgodnieniu z w adz  lotnicz , zmieni  kszta t i zawarto  Przedmowy do MEL, aby dostosowa
go do w asnych potrzeb i wymaga .]

1. WPROWADZENIE 

Niniejszy Wykaz Minimalnego Wyposa enia (MEL) jest oparty na G ównym Wykazie Minimalnego 
Wyposa enia (MMEL) (nazwa Certyfikacyjnego Nadzoru Lotniczego) (Zmiana, data).  

Niniejszy MEL uwzgl dnia specyficzno  statków powietrznych (operatora), wyposa enie, konfiguracje oraz 
warunki u ytkowania, trasy i wymagania na o one przez w a ciw  w adz  lotnicz .

Niniejszy MEL nie b dzie wprowadza  odst pstw od jakichkolwiek maj cych zastosowanie  
Dyrektyw Zdatno ci do Lotu ani jakiegokolwiek innego Wymagania Obowi zkowego oraz nie b dzie mniej 
restrykcyjny ni  MMEL..

Celem MEL jest zezwalanie na operacje z niedzia aj cymi pozycjami wyposa enia do czasu, kiedy naprawy 
b d  mog y zosta  dokonane.  

Naprawy b d  dokonywane przy najbli szej sposobno ci.  

Warunki i Ograniczenia MEL nie zwalniaj  Dowódcy od decyzji, czy statek powietrzny z wymienionymi 
niesprawno ciami dopuszczonymi przez MEL jest w stanie odpowiednim dla wykonywania bezpiecznych 
operacji.

Postanowienia MEL maj  zastosowanie do momentu, gdy statek powietrzny rozpocznie lot.  

Ka da decyzja dotycz ca kontynuowania lotu po wyst pieniu uszkodzenia lub niesprawno ci, które zostan
ujawnione po rozpocz ciu lotu, musi podlega  ocenie pilota oraz by  w zgodzie z dobr  praktyk  lotnicz .
Dowódca mo e kontynuowa  lot, aby odwo a  si  do i zastosowa  MEL, co b dzie w a ciwe.  

Zatwierdzaj c MEL w adza lotnicza zezwala na wylot statku powietrznego w celu wykonania lotów 
komercyjnych, przebazowuj cych lub szkoleniowych z niedzia aj cymi pewnymi pozycjami lub elementami 
sk adowymi pod warunkiem, e akceptowalny poziom bezpiecze stwa jest zachowany poprzez 
zastosowanie odpowiednich procedur operacyjnych lub obs ugowych, metod  przeniesienia realizacji 
funkcji na inny dzia aj cy element sk adowy lub dzi ki wskazaniu innych przyrz dów lub elementów 
sk adowych dostarczaj cych wymaganych informacji.  

Uwaga:  
W przypadku wylotu z brakuj cymi cz ciami p atowca lub silnika patrz WYKAZ ODST PSTW OD 
KONFIGURACJI {ang. CONFIGURATlON DEVIATlON LIST} (COL).

2. TRE  MEL

MEL zawiera tylko te pozycje wymagane przez przepisy operacyjne lub te pozycje o znaczeniu dla 
zdatno ci do lotu, które mog  nie dzia a  przed wylotem, pod warunkiem, e przestrzegane s  odpowiednie 
ograniczenia [i] procedury. Wyposa enie w sposób oczywisty maj ce podstawowe znaczenie dla zdatno ci
do lotu statku powietrznego, takie jak skrzyd a, stery kierunku, klapy, silniki, podwozie itd., nie s
wymieniane i musz  dzia a  w przypadku wszystkich lotów. Wa nym jest, aby zauwa y , e:
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AUTOMATYCZNIE WYMAGA SI , ABY DZIA A Y WSZYSTKIE POZYCJE ZWI ZANE ZE ZDATNO CI
DO LOTU STATKU POWIETRZNEGO, A NIE ZAMIESZCZONE W WYKAZIE.  

3. KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO WYLOTU  

Decyzja Dowódcy lotu o naprawieniu przed lotem dopuszczalnych, niedzia aj cych pozycji b dzie mie
pierwsze stwo przed postanowieniami zawartymi w MEL. Dowódca mo e postawi  wymagania 
wykraczaj ce poza minimalne, podane zawsze, gdy wed ug jego oceny takie dodane wyposa enie jest 
istotne dla bezpiecze stwa konkretnego lotu w specjalnych warunkach panuj cych w tym czasie.  

MEL nie mo e uwzgl dnia  wszystkich wielokrotnych niesprawno ci. Dlatego te , przed wylotem statku 
powietrznego z niedzia aj cymi wieloma pozycjami MEL, nale y zapewni , e adne po czenie ani 
wzajemna zale no  mi dzy niedzia aj cymi pozycjami nie spowoduje pogorszenia poziomu 
bezpiecze stwa oraz / lub nadmiernego wzrostu obci enia za ogi prac . Ma to miejsce zw aszcza w tym 
obszarze wielokrotnych niesprawno ci, a szczególnie niesprawno ci w powi zanych uk adach, w których 
nale y dokona  prawid owej oceny, w oparciu o okoliczno ci danego przypadku, obejmuj ce warunki 
klimatyczne i dotycz ce przelotu po trasie.  

4. DZIA ANIE S U BY OBS UGOWEJ  

Obs ug  musi do o y  stara  aby naprawi  wszystkie defekty techniczne tak wcze nie, jak to jest mo liwe, 
oraz aby statek powietrzny zosta  zwolniony ze stacji obs ugowej w stanie pe nej sprawno ci. S u ba
Obs ugowa tak szybko, jak to jest mo liwe, musi poinformowa  Dowódc , gdyby naprawienie niedzia aj cej
pozycji przed odlotem by o niemo liwe.  

Zawsze, gdy statek powietrzny jest zwalniany przez S u b  Obs ugow  do wylotu z niedzia aj cymi 
pozycjami, wymagane jest, co nast puje:  

Techniczna ksi ka pok adowa statku powietrznego musi zawiera  szczegó owy opis 
niedzia aj cej(ych) pozycji, specjalne rady dla za ogi lotniczej, je eli s  konieczne, oraz 
informacje o przedsi wzi tym dzia aniu naprawczym.  

Je eli dost pne dla za ogi podczas lotu, nale y wyra nie oznaczy  ster(y) i/lub wska nik(i)
zwi zane z niedzia aj cym(i) zespo em(ami) lub elementem(ami) sk adowym(i).  

[Uwaga:
Na ile jest to praktyczne, tabliczki powinny by  umieszczone obok kontrolki lub wska nika 
uszkodzonego elementu; jednak e, chyba e inaczej wyszczególnione, tre  i lokalizacja tabliczki 
powinna by  okre lona przez operatora.]

Je eli przypadkowe uruchomienie mog oby spowodowa  niebezpiecze stwo, takie wyposa enie 
musi zosta  wy czone z dzia ania (fizycznie), jak podane w odpowiedniej procedurze 
obs ugowej.  

Odno ne procedury operacyjne i obs ugowe s  zamieszczone w (okre li  konkretn  Instrukcj ,
Dzia , Rozdzia  lub Cz  itd. zatwierdzony przez odpowiedni  w adz  lotnicz ).

[Zmiana l, 01.08.05]  

5. OKRESY NA NAPRAW  USZKODZE

Niedzia aj ce pozycje lub elementy sk adowe, których naprawa zosta a od o ona zgodnie z MEL, musz
zosta  naprawione w lub przed okresami na napraw  uszkodze  okre lonymi przez nast puj ce
oznaczenia literowe zamieszczone w kolumnie MEL, [.Kategoria Okresu Naprawy]"  

Kategoria A 

aden standardowy czas nie jest podany, jednak e pozycje zaliczone do tej kategorii musz
zosta  naprawione zgodnie z warunkami przedstawionymi w kolumnie (5) MMEL Uwagi [lub 
Wyj tki].

Tam, gdzie czas jest podany [w dniach kalendarzowych], musi on rozpoczyna  si  o 00:01 w 
dniu kalendarzowym nast puj cym po dniu wykrycia.

Zmiana 1 2-C-4 01.08.05
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Kategoria B

Pozycje zaliczone do tej kategorii musz  zosta  naprawione w ci gu trzech (3) kolejnych dni 
kalendarzowych, wy czaj c dzie  wykrycia.  

Kategoria C

Pozycje zaliczone do tej kategorii musz  zosta  naprawione w ci gu dziesi ciu (10) kolejnych dni 
kalendarzowych, wy czaj c dzie  wykrycia.  

Kategoria D 

Pozycje zaliczone do tej kategorii musz  zosta  naprawione w ci gu stu dwudziestu (120) 
kolejnych dni kalendarzowych, wy czaj c dzie  wykrycia.  

[Zmiana l, 01.08.05]  

6. [ ] [PRZED U ENIE CZASU NAPRAWY 

Pod warunkiem uzyskania zgody w adzy lotniczej, operator mo e u y  procedury dla przed u enia czasu 
naprawy odno nej Kategorii B, C lub D na taki sam okres jak podano w MEL, zgodnie z JAR-
MMEL/MEL.081.]  

[Zmiana l, 01.08.05]  

7. DEFINICJE  

Na potrzeby niniejszego MEL zastosowanie maj  nast puj ce definicje:

(a) "Warunki Meteorologiczne do Lotu z Widoczno ci {ang. "Visual Meteorological Conditions'} 
(VMC) oznacza, e rodowisko atmosferyczne jest takie, e pozwala na wykonywanie lotu 
zgodnie z Przepisami Lotu z Widoczno ci {ang. Visual Flight Rules} maj cymi zastosowanie do 
tego lotu. Nie wyklucza to u ytkowania zgodnie z Przepisami Lotu Wed ug Przyrz dów {ang. 
Instrument Flight Rules}.  

(b) U ytkowaniem w "Dzie " jest ka dy lot wykonywany od punktu startu do l dowania w czasie 
mi dzy 30 minut przed wschodem s o ca i 30 minut po zachodzie s o ca.

(c) "My lnik" ,,(-)" w kolumnach 3 i 4 wskazuje zmienn  liczb .

(d) "Warunki Oblodzenia" - rodowisko atmosferyczne jest takie, e lód mo e si  tworzy  na 
statku powietrznym lub w silniku(ach).  

[(e) "Rozpocz cie lotu". Punkt, w którym statek powietrzny zaczyna przemieszcza  si  dzi ki 
swojemu w asnemu nap dowi w celu przygotowania si  do startu.]  

[(f)] Niedzia aj cy" oznacza [], e [wyposa enie] dzia a nieprawid owo w takim stopniu, e nie 
realizuje swojego wyznaczonego celu lub nie funkcjonuje ci le w zakresie swoich projektowych 
ogranicze  u ytkowych lub tolerancji.  

Niektóre [wyposa enie] zosta o zaprojektowane tak, aby tolerowa  uszkodzenia i jest 
kontrolowane przez komputery [ ], które przekazuj  komunikaty o usterkach do centralnego 
komputera w celu zasygnalizowania konieczno ci obs ugi technicznej. Wyst powanie tej kategorii 
komunikatów nie oznacza, e [wyposa enie] nie dzia a.

[(g)] "Materia  Palny" to materia , który jest zdolny do zapalenia si  i p oni cia.

Uwaga:  
Nie jest to wyczerpuj cy wykaz i operatorzy powinni zamie ci  w swoich MEL ka d  definicj , któr
uznaj  za konieczn .

[Zmiana l, 01.08.05]  

8. SCENTRALIZOWANE UK ADY INFORMUJ CE (je eli ma to zastosowanie)  

01.08.05 2-C-5 Zmiana 1 

JAR-MMEL/MEL DZIAŁ 2 DZIAŁ 2 JAR-MMEL/MEL



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 16 — 1634 — Poz. 91

JAR-MMEL/MEL DZIA  2 

Ten statek powietrzny jest wyposa ony w uk ad (taki jak ECAM/EICAS {ang. Electronic Centralized Aircraft
Monitor / Engine Indication and Crew-Alerting System}, który dostarcza ró nego poziomu komunikatów 
informacyjnych dotycz cych uk adów (Ostrze enie, Przestroga, Sygnalizacja, Stan, Wymagana Obs uga,
itd.). Ka dy komunikat o niesprawno ci statku powietrznego, który ma wp yw na wylot, zwykle b dzie mia
poziom komunikatu o stanie lub wy szy. Dlatego te  stany uk adów, które powoduj  jedynie Komunikaty o 
Wymaganej Obs udze, nie s  zwykle wykazywane w MEL poniewa , same w sobie, nie uniemo liwiaj
wylotu statku powietrznego. Jednak e, komunikaty o niesprawno ciach wymagaj cych obs ugi musz  by
rejestrowane a naprawy dokonywane zgodnie z zatwierdzonym programem obs ugowym.

9. [ ] OPERACJE WYKRACZAJ CE [POZA ZAKRES] MEL 

[ ]Operatorzy, którzy zgodnie z JAR MMEL/MEL.090 s  upowa nieni przez w a ciw  w adz  lotnicz  do 
[wykonywania operacji] wykraczaj cych poza warunki MEL powinni przedstawi  w Przedmowie do MEL
organizacj  i procedury dotycz ce operacji, [które] zosta y uzgodniono ze swoj  [ ] w a ciw  w adz
lotnicz .
[ ]
[Zmiana l, 01.08.05]  
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