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Uwaga 3: Podawane wartości RVR lub VIS reprezentatywne dla początkowej części 

rozbiegu mogą być zastąpione oceną pilota. 

Uwaga 4: Wymagane wartości RVR muszą być uzyskane we wszystkich odnośnych 

punktach pomiaru z wyjątkiem podanym w uwadze 3 powyżej. 

 

(ii) W przypadku samolotów wielosilnikowych, których osiągi nie spełniają 

warunków określonych w lit. a) pkt 3)  ppkt (i), w razie niesprawności 

krytycznego zespołu napędowego może zaistnieć konieczność natychmiastowego 

lądowania na lotnisku startu oraz dostrzeżenia i ominięcia przeszkód w strefie 

startu. Takie samoloty mogą być użytkowane przy zastosowaniu podanych niżej 

wartości minimów, pod warunkiem że są zdolne do spełnienia wymaganych 

kryteriów przewyższenia nad przeszkodami, zakładając wystąpienie 

niesprawności silnika na określonej wysokości. Ustanawiane przez operatora 

minima do startu muszą opierać się na danych o wysokości, z której przy 

niesprawności jednego silnika może być zbudowany tor lotu o gradiencie 

dodatnim (net take-off flight path). Użyte wartości minimalne RVR nie mogą być 

niższe od wartości podanych zarówno w tabeli 1, jak i w tabeli 2. 

 

Tabela 2 

Zakładana wysokość nad drogą startową przy niesprawności silnika w odniesieniu do RVR/VIS 

 

Wartości RVR/VIS przy starcie – tor lotu 
Zakładana wysokość nad drogą startową przy 

niesprawności silnika 
RVR/VIS (Uwaga 2) 

< 50 ft 200 m 
51 – 100 ft 300 m 
101 – 150 ft 400 m 
151 – 200 ft 500 m 
201 – 300 ft 1 000 m 

> 300 ft 1500 m (Uwaga 1) 
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Uwaga 1: 1500 metrów ma także zastosowanie, jeśli po starcie nie może być zbudowany tor lotu o 

gradiencie dodatnim. 

Uwaga 2: Podawane wartości RVR lub VIS reprezentatywne dla początkowej części rozbiegu 

mogą być zastąpione oceną pilota. 

 

(iii) Kiedy nie są dostępne podawane wartości RVR lub VIS, dowódca samolotu nie 

przystępuje do startu, dopóki nie jest w stanie stwierdzić, że faktyczne warunki 

spełniają obowiązujące minima do startu. 

4) Wyjątki dotyczące lit. a) pkt 3)  ppkt (i) powyżej: 

(i) Z zastrzeżeniem uzyskania zezwolenia organu i pod warunkiem spełnienia 

wymagań poz. A) - E) poniżej, operator może obniżyć minima do startu do 

wartości RVR równej 125 metrów (samoloty kategorii A, B i C) lub 150 metrów 

(samoloty kategorii D), jeżeli: 

A) na lotnisku obowiązują procedury przy ograniczonej widzialności (LVP); 

B) czynne są światła wysokiej intensywności wzdłuż linii centralnej 

rozmieszczone co 15 metrów lub gęściej oraz krawędziowe światła 

wysokiej intensywności rozmieszczone co 60 metrów lub gęściej; 

C) członkowie załogi lotniczej pozytywnie ukończyli szkolenie na symulatorze 

lotów; 
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D) z kabiny załogi widoczny jest 90-metrowy segment rozbiegu początkowego; 

oraz 

E) z wszystkich istotnych punktów pomiarowych uzyskano wymagane 

wartości RVR. 

(ii) Z zastrzeżeniem uzyskania zezwolenia organu, operator użytkujący samoloty 

wyposażone w zatwierdzony system utrzymywania kierunku podczas startu 

(lateral guidance system) może obniżyć minima do startu do wartości RVR 

mniejszej niż 125 metrów (samoloty kategorii A, B i C) lub 150 metrów 

(samoloty kategorii D), lecz nie mniejszej niż 75 metrów, o ile są dostępne 

zabezpieczenia i wyposażenie drogi startowej odpowiadające wymaganiom dla 

operacji lądowania w kategorii III. 

b) Podejście nieprecyzyjne 

1) Minima systemu 

(i) Operator zobowiązany jest zapewnić, by minima systemu dla procedur podejścia 

nieprecyzyjnego, opartych na wykorzystaniu systemu ILS bez ścieżki schodzenia 

(tylko LLZ), VOR, NDB, SRA i VDF, nie były niższe od wartości MDH 

podanych w tabeli 3. 
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Tabela 3 

Minima systemu dla pomocy podejścia nieprecyzyjnego 

 

Minima systemu 

Wyposażenie naziemne Najniższa MDH 

ILS (bez ścieżki schodzenia – LLZ) 250 ft 

SRA (kończący się na ½ NM) 250 ft 

SRA (kończący się na 1 NM) 300 ft 

SRA (kończący się na 2 NM) 350 ft 

VOR 300 ft 

VOR/DME 250 ft 

NDB 300 ft 

VDF (QDM i QGH) 300 ft 

 

2) Minimalna wysokość zniżania. Operator zobowiązany jest zapewnić, by minimalna 

wysokość zniżania (minimum descent height –MDH) dla podejścia nieprecyzyjnego nie 

była niższa niż: 

(i) OCH/OCL dla danej kategorii samolotu; lub 

(ii) minimum systemu. 
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3) Odniesienie wzrokowe (Visual reference). Pilot nie może kontynuować podejścia 

poniżej MDA/MDH jeżeli nie jest w stanie wyraźnie dostrzec i zidentyfikować co 

najmniej jednego z następujących punktów odniesienia dla drogi startowej, na której 

planuje lądowanie: 

(i) elementy systemu świateł podejścia; 

(ii) próg drogi startowej; 

(iii) oznaczenia progu drogi startowej; 

(iv) światła progowe; 

(v) światła identyfikacyjne progu drogi startowej; 

(vi) wizualny wskaźnik ścieżki schodzenia; 

(vii) strefa przyziemienia, bądź oznaczenia strefy przyziemienia; 

(viii) światła strefy przyziemienia; 
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(ix) światła krawędziowe drogi startowej; lub 

(x) inne punkty wizualnego odniesienia przyjęte przez organ. 

4) Wymagana RVR. Najniższe dozwolone do stosowania minima dla podejść 

nieprecyzyjnych: 

Tabela 4a 

RVR dla podejścia nieprecyzyjnego – pełne wyposażenie 

 

Minima dla podejścia nieprecyzyjnego – pełne wyposażenie (Uwagi 1, 5, 6 i 

7) 

MDH RVR/Kategoria samolotu 

 A B C D 

250–299 ft 800 m 800 m 800 m 1 200 m 

300–449 ft 900 m 1 000 

m 

1 000 

m 

1 400 m 

450–649 ft 1 000 

m 

1 200 

m 

1 200 

m 

1 600 m 

650 ft i powyżej 1 200 

m 

1 400 

m 

1 400 

m 

1 800 m 
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Tabela 4b 

RVR dla podejścia nieprecyzyjnego – niepełne wyposażenie 

 

Minima dla podejścia nieprecyzyjnego  

Niepełne wyposażenie (Uwagi 2, 5, 6 i 7) 

MDH RVR/Kategoria samolotu 

 A B C D 

250–299 ft 1 000 m 1 100 m 1 200 m 1 400 m 

300–449 ft 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m 

450–649 ft 1 400 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m 

650 ft i powyżej 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 
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Tabela 4c 

RVR dla podejścia nieprecyzyjnego – wyposażenie podstawowe 

 

Minima dla podejścia nieprecyzyjnego  

Wyposażenie podstawowe (Uwagi 3, 5, 6 i 7) 

MDH RVR/Kategoria samolotu 

 A B C D 

250–299 ft 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m 

300–449 ft 1 300 m 1 400 m 1 600 m 1 800 m 

450 -19 781,52 cm 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 

650 ft i powyżej 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 

 

Tabela 4d 

RVR dla podejścia nieprecyzyjnego – brak wyposażenia w światła podejścia 

 

Minima dla podejścia nieprecyzyjnego  

Brak wyposażenia w światła podejścia (Uwagi 4, 5, 6 i 7) 

MDH RVR/Kategoria samolotu 

 A B C D 

250–299 ft 1 000 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m 

300–449 ft 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 

450–649 ft 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 

650 ft i powyżej 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 
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Uwaga 1: Pełne wyposażenie obejmuje oznaczenia drogi startowej, światła podejścia HI/MI na 

długości 720 metrów, światła krawędziowe, progowe i końca drogi startowej. 

Światła muszą być włączone. 

Uwaga 2: Niepełne wyposażenie obejmuje oznaczenia drogi startowej, światła podejścia 

o wysokiej/średniej intensywności (HI/MI) na długości 420–719 metrów, światła 

krawędziowe, progowe i końca drogi startowej. Światła muszą być włączone. 

Uwaga 3: Podstawowe wyposażenie obejmuje oznaczenia drogi startowej, światła podejścia o 

wysokiej/średniej intensywności na długości <420 metrów, światła podejścia o 

niskiej intensywności (LI) na dowolnej długości, światła krawędziowe, progowe i 

końca drogi startowej. Światła muszą być włączone. 

Uwaga 4: Brak wyposażenia w światła podejścia obejmuje oznaczenia drogi startowej, światła 

krawędziowe, progowe i końca drogi startowej albo całkowity brak świateł. 

Uwaga 5: Tabele mają zastosowanie wyłącznie w przypadku podejść do lądowania przy 

nominalnej ścieżce schodzenia o kącie nie większym niż 4°. Większe nachylenia 

ścieżki schodzenia zwykle wymagają, aby wzrokowe pomoce dla ścieżki schodzenia 

(np. PAPI) były także widoczne przy minimalnej wysokości zniżania (MDH). 

Uwaga 6: Powyższe wartości są podawane w wartościach RVR albo jako widzialność 

meteorologiczna zamieniona na RVR, jak podano w lit. h). 

Uwaga 7: MDH określona w tabelach 4a, 4b, 4c oraz 4d dotyczy wstępnych obliczeń MDH. 

Przy wyborze odpowiedniego RVR nie zachodzi konieczność zaokrąglania do 

najbliższych 10 stóp, które może być dokonane w celach operacyjnych, np. przy 

zamianie na MDA. 
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5) Operacje w nocy. Podczas prowadzenia operacji w nocy muszą być włączone co 

najmniej światła krawędziowe, progowe i końca drogi startowej. 

c) Podejście precyzyjne – operacje w kategorii I 

1) Zasady ogólne. Operacją w kategorii I jest podejście precyzyjne według wskazań 

przyrządów i lądowanie przy użyciu ILS, MLS lub PAR z wysokością decyzji (DH) nie 

niższą niż 200 stóp oraz RVR nie mniejszą niż 550 metrów. 

2) Wysokość decyzji (DH). Operator zobowiązany jest zapewnić, by stosowana w 

podejściu precyzyjnym w kategorii I wysokość decyzji (DH) nie była niższa niż: 

i) minimalna wysokość decyzji określona w instrukcji użytkowania w locie (AFM), 

jeśli jest tam podana; 

(ii) minimalna wysokość, do której pomoc podejścia precyzyjnego może być użyta 

bez wymaganego odniesienia wzrokowego; 

(iii) OCH/OCL dla danej kategorii samolotu; lub 

(iv) 200 stóp. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 133 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

3) Odniesienie wzrokowe (Visual reference). Pilot nie może kontynuować podejścia 

poniżej wysokości decyzji (DH) dla kategorii I wyznaczonej zgodnie z lit. c) pkt 2) 

powyżej, jeżeli nie jest w stanie wyraźnie dostrzec i zidentyfikować co najmniej 

jednego z następujących punktów odniesienia dla drogi startowej, na której planuje 

lądowanie: 

i) elementy systemu świateł podejścia; 

(ii) próg drogi startowej; 

(iii) oznaczenia progu drogi startowej; 

(iv) światła progowe; 

(v) światła identyfikacyjne progu drogi startowej; 

(vi) wizualny wskaźnik ścieżki schodzenia; 

(vii) strefa przyziemienia, bądź oznaczenia strefy przyziemienia; 

(viii) światła strefy przyziemienia; lub 

(ix) światła krawędziowe drogi startowej. 

4) Wymagana RVR. Najniższe dozwolone minima, jakie zobowiązany jest stosować 

operator podczas prowadzenia operacji w kategorii I, wynoszą: 
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Tabela 5 

Wartości RVR dla podejścia w kat. I w odniesieniu do wyposażenia i wysokości decyzji (DH) 

Minima dla kategorii I 

Wysokość decyzji (Uwaga 7) Wyposażenie naziemne/RVR (Uwaga 5) 

 Pełne 

(Uwagi 1 i 6)

Niepełne 

(Uwagi 2 i 6)

Podstawowe 

(Uwagi 3 i 6) 

Brak 

(Uwagi 4 i 6)

200 ft 550 m 700 m 800 m 1 000 m 

201–250 ft 600 m 700 m 800 m 1 000 m 

251–300 ft 650 m 800 m 900 m 1 200 m 

301 ft i powyżej 800 m 900 m 1 000 m 1 200 m 

 

Uwaga 1: Pełne wyposażenie obejmuje oznaczenia drogi startowej, światła podejścia 

o wysokiej/średniej intensywności (HI/MI) na długości 720 metrów, światła 

krawędziowe, progowe i końca drogi startowej. Światła muszą być włączone. 

Uwaga 2: Niepełne wyposażenie obejmuje oznaczenia drogi startowej, światła podejścia 

o wysokiej/średniej intensywności (HI/MI) na długości 420–719 metrów, światła 

krawędziowe, progowe i końca drogi startowej. Światła muszą być włączone. 

Uwaga 3: Podstawowe wyposażenie obejmuje oznaczenia drogi startowej, światła podejścia o 

wysokiej/średniej intensywności (HI/MI) na długości <420 metrów, światła 

podejścia o niskiej intensywności (LI) na dowolnej długości, światła krawędziowe, 

progowe i końca drogi startowej. Światła muszą być włączone. 

Uwaga 4: Brak wyposażenia w światła podejścia obejmuje oznaczenia drogi startowej, światła 

krawędziowe, progowe i końca drogi startowej albo całkowity brak świateł. 
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Uwaga 5: Powyższe wartości są podawane w wartościach RVR albo jako widzialność 

meteorologiczna przeliczona na RVR, jak podano w lit. h). 

Uwaga 6: Tabela ta dotyczy konwencjonalnego podejścia z nachyleniem ścieżki schodzenia do 

wielkości 4° włącznie. 

Uwaga 7: DH podana w tabeli 5 dotyczy wstępnych obliczeń DH. Przy wyborze 

odpowiedniego RVR nie zachodzi konieczność zaokrąglania do najbliższych 10 stóp, 

które może być dokonane w celach operacyjnych, np. przy zamianie na DA. 

5) Operacje z jednym pilotem. Podczas prowadzenia operacji z jednym pilotem operator 

zobowiązany jest obliczyć minimalne wartości RVR dla każdego podejścia, zgodnie z 

OPS 1.430 i niniejszym dodatkiem. Wartości RVR poniżej 800 metrów mogą być 

stosowane wyłącznie w odniesieniu do samolotów wyposażonych w odpowiedni system 

automatycznego pilota sprzęgnięty z odbiornikiem sygnałów ILS lub MLS, w 

przypadku których mają zastosowanie normalne minima do lądowania. Zastosowana 

wysokość decyzji (DH) nie może być mniejsza niż 1,25 minimalnej wysokości użycia 

autopilota. 

6) Operacje w nocy. Podczas prowadzenia operacji w nocy muszą być włączone co 

najmniej światła krawędziowe, progowe i końca drogi startowej. 

d) Podejście precyzyjne – operacje w kategorii II 

1) Zasady ogólne. Operacją w kategorii II jest podejście precyzyjne według wskazań 

przyrządów i lądowanie przy użyciu ILS lub MLS, kiedy: 

i) wysokość decyzji jest mniejsza niż 200 stóp, ale nie mniejsza niż 100 stóp; oraz 

(ii) RVR jest nie mniejsza niż 300 metrów. 
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2) Wysokość decyzji. Operator zobowiązany jest zapewnić, by stosowana w operacjach 

podejścia w kategorii II wysokość decyzji nie była niższa niż: 

(i) minimalna wysokość decyzji określona w instrukcji użytkowania w locie (AFM), 

jeśli jest tam podana; 

(ii) minimalna wysokość, do której pomoc podejścia precyzyjnego może być użyta 

bez wymaganego odniesienia wzrokowego; 

(iii) OCH/OCL dla danej kategorii samolotu; 

(iv) wysokość decyzji (DH), do której użycia załoga lotnicza jest uprawniona do 

prowadzenia działań; lub 

(v) 100 stóp. 

3) Odniesienie wzrokowe (Visual reference). Pilot nie może kontynuować podejścia 

poniżej wysokości decyzji (DH) w kategorii II określonej zgodnie z lit. d) pkt 2) 

powyżej, jeżeli nie jest w stanie uzyskać i utrzymać odniesienia wzrokowego 

składającego się z segmentu co najmniej trzech kolejno występujących po sobie świateł 

należących do linii centralnej świateł podejścia lub świateł strefy przyziemienia, lub 

świateł linii centralnej drogi startowej, lub świateł krawędziowych drogi startowej, lub 

ich połączenia. Odniesienie wzrokowe musi zawierać poprzeczny element konfiguracji 

terenu, tj. poprzeczkę świateł podejścia lub próg drogi startowej lub poprzeczkę 

oświetlenia strefy przyziemienia. 
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4) Wymagana RVR. Najniższe dozwolone minima, jakie zobowiązany jest stosować 

operator podczas prowadzenia operacji w kategorii II, wynoszą: 

 

Tabela 6 

RVR dla podejść w kat. II w stosunku do DH 

 

Minima dla kategorii II 

Autosprzężenie poniżej DH 

(patrz Uwaga 1) 

Wysokość decyzji (DH) 

RVR/Kategoria samolotu A, B i C RVR/Kategoria samolotu 

D 

100 ft – 120 ft 300 m 300 m 

(Uwaga 2)/350 m 

121–140 ft 400 m 400 m 

141 ft i powyżej 450 m 450 m 

 

Uwaga 1: Użyte w tabeli określenie „autosprzężenie poniżej DH” oznacza ciągłe korzystanie 

z automatycznego systemu sterowania lotem do wysokości nie większej niż 80% 

wartości mającej zastosowanie wysokości decyzji (DH). Dlatego wymagania 

dotyczące zdatności do lotu mogą, ze względu na istnienie minimalnej wysokości 

uruchomienia automatycznego systemu sterowania, wpływać na zastosowaną 

wysokość decyzji (DH). 

Uwaga 2: Dla samolotów kategorii D wykonujących lądowanie automatyczne można 

zastosować wartość RVR wynoszącą 300 metrów. 

e) Podejście precyzyjne – operacje w kategorii III 

1) Zasady ogólne. Operacje w kategorii III dzielą się na: 
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i) Operacje w kategorii III A. Operacje podejścia precyzyjnego i lądowania według 

wskazań przyrządów z użyciem ILS lub MLS w warunkach, kiedy: 

A) wysokość decyzji (DH) jest niższa niż 100 stóp; oraz 

B) RVR jest nie mniejsza niż 200 metrów. 

(ii) Operacje w kategorii III B. Operacje podejścia precyzyjnego i lądowania według 

wskazań przyrządów z użyciem ILS lub MLS w warunkach, kiedy: 

A) wysokość decyzji (DH) jest niższa niż 50 stóp lub nie jest określona; oraz 

B) RVR jest mniejsza niż 200 metrów, ale nie mniejsza niż 75 metrów. 

Uwaga: Jeżeli wartość wysokości decyzji (DH) i zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej 

(RVR) nie należą do tej samej kategorii operacji, to kategorię, do której ma być 

zaliczona operacja, ustala się na podstawie wartości RVR. 

2) Wysokość decyzji (DH). Podczas prowadzenia operacji, w których używana jest 

wysokość decyzji (DH), operator zobowiązany jest zapewnić, by nie była ona niższa 

niż: 

i) minimalna wysokość decyzji określona w AFM, jeśli jest tam podana; 

(ii) minimalna wysokość, do której pomoc podejścia precyzyjnego może być użyta 

bez wymaganego odniesienia wzrokowego; lub 

(iii) wysokość decyzji (DH), do której załoga lotnicza jest uprawniona do prowadzenia 

działań. 
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3) Operacje bez wysokości decyzji. Operacja bez wysokości decyzji może być 

przeprowadzona tylko wtedy, gdy: 

i) jest dozwolona w instrukcji użytkowania w locie (AFM); 

(ii) pomoce podejścia oraz urządzenia lotniskowe umożliwiają wykonywanie operacji 

bez wysokości decyzji; oraz 

(iii) operator uzyskał zezwolenie organu na wykonywanie operacji w kategorii III bez 

wysokości decyzji. 

Uwaga: W przypadku drogi startowej dopuszczonej do prowadzenia operacji w kategorii 

III można założyć, że jest możliwe wsparcie dla wykonywania operacji bez wysokości 

decyzji, chyba że w AIP lub NOTAM opublikowano szczególne ograniczenia. 

4) Odniesienie wzrokowe (Visual reference). 

i) Podczas prowadzenia operacji w kategorii IIIA oraz operacji w kategorii IIIB z 

użyciem systemu sterowania torem lotu typu fail-passive, pilot nie może 

kontynuować podejścia poniżej wysokości decyzji określonej zgodnie z lit. e) pkt 

2) powyżej, jeżeli nie jest w stanie uzyskać i utrzymać odniesienia wzrokowego 

składającego się z segmentu co najmniej trzech kolejno występujących po sobie 

świateł należących do linii centralnej świateł podejścia lub świateł strefy 

przyziemienia, lub świateł linii centralnej drogi startowej, lub świateł 

krawędziowych drogi startowej, lub ich połączenia. 

(ii) Podczas prowadzenia operacji w kategorii IIIB z użyciem systemu sterowania 

torem lotu typu fail-operational i z określoną wysokością decyzji pilot nie może 

kontynuować podejścia poniżej wysokości decyzji określonej zgodnie z lit. e) pkt 

2) powyżej, jeżeli nie jest w stanie uzyskać i utrzymać odniesienia wzrokowego 

składającego się co najmniej z jednego światła linii centralnej. 
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(iii) Podczas prowadzenia operacji w kategorii III bez wysokości decyzji kontakt 

wzrokowy pilota z drogą startową przed przyziemieniem nie jest wymagany. 

5) Wymagana RVR. Najniższe dozwolone minima, jakie zobowiązany jest stosować 

operator podczas prowadzenia operacji w kategorii II, wynoszą: 

 
Tabela 7 

RVR dla podejść w kat. III w odniesieniu do DH oraz systemu sterowania dobiegiem (roll-out 
control/guidance system) 

 
Uwaga 1: Dotyczy samolotów certyfikowanych zgodnie z CS-AWO w sprawie 

wykonywania lotów w każdych warunkach meteorologicznych 321 lit. b) pkt 3). 
 
Uwaga 2: Nadmiarowość systemu sterowania torem lotu jest określona w CS-AWO w 

sprawie wykonywania lotów w każdych warunkach meteorologicznych przez 
minimalną certyfikowaną wysokość decyzji. 

f) Podejście z widocznością 

1) Najniższe dozwolone minima, jakie zobowiązany jest stosować operator podczas 

podejścia z widocznością, wynoszą: 

 

Minima dla kategorii III 
Kategoria 
podejścia 

Wysokość decyzji (ft)
(Uwaga 2) 

Typ systemu 
sterowania dobiegiem 

RVR (m) 

III A poniżej 100 ft nie wymagane 200 m 
III B poniżej 100 ft fail-passive 150 m 

(Uwaga 1) 
III B poniżej 50 ft fail-passive 125 m 
III B poniżej 50 ft lub bez 

DH 
fail-operational 75 m 
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Tabela 8 

Widzialność (VIS) oraz wysokość (MDH) dla podejścia z widocznością w odniesieniu do kategorii 

samolotu 

 

 Kategoria samolotu 

 A B C D 

MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 

Minimalna widzialność 

meteorologiczna (VIS) 

1 500 m 1 600 m 2 400 m 3 600 m 

 

2) Podejście z widocznością wzdłuż wyznaczonych linii drogi jest przyjętą procedurą 

w rozumieniu tego OPS. 

g) Podejście z widocznością (Visual approach). Operator nie będzie wykonywał podejść 

z widocznością przy wartości RVR mniejszej niż 800 m. 

h) Zamiana podawanej widzialności meteorologicznej (VIS) na RVR 

1) Operator zobowiązany jest zapewnić, by nie stosowano zamiany VIS na RVR dla 

obliczenia minimów do startu, minimów w operacjach w kategorii II lub III lub w 

sytuacji, gdy jest dostępna podawana wartość RVR. 

Uwaga: Jeżeli wartość RVR jest podawana jako wyższa od maksymalnej wartości 

szacowanej przez operatora lotniska, np. „RVR większa niż 1500 metrów”, nie 

uważa jej się w tym kontekście za podaną RVR i można posłużyć się tabelą 

konwersji. 

2) Operator zobowiązany jest zapewnić by, z wyjątkiem okoliczności określonych w lit. h) 

pkt 1), dla zamiany widzialności meteorologicznej (VIS) na RVR stosowano 

współczynniki podane w tabeli poniżej: 
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Tabela 9 

Zamiana VIS na RVR 

 

RVR = podawana widzialność 

meteorologiczna × 

Składniki świateł w użyciu 

w dzień w nocy 

Światła podejścia i drogi startowej o 

wysokiej intensywności (HI) 

1,5 2,0 

Każdy typ instalacji oświetleniowej inny 

niż powyżej 

1,0 1,5 

Brak świateł 1,0 Nie dotyczy 

 

Dodatek 2 do OPS 1.430 lit. c) 

Kategorie samolotów – loty w każdych warunkach meteorologicznych 

 

a) Klasyfikacja samolotów 

 

Kryterium branym pod uwagę przy klasyfikacji samolotów na kategorie jest prędkość 

progowa (VAT), która jest równa prędkości przeciągnięcia (VSO) pomnożonej przez 1,3 lub 

VS1G pomnożonej przez 1,23 w konfiguracji do lądowania przy maksymalnej certyfikowanej 

masie do lądowania. Jeśli zarówno VSO jak i VS1G są znane, należy przyjąć większą z 

wyliczonych wartości VAT. Kategorie samolotów odpowiadające wartościom VAT podaje 

poniższa tabela: 

 

Kategoria samolotu VAT 

A mniejsza niż 91 kt 

B od 91 do 120 kt 

C od 121 do 140 kt 

D od 141 do 165 kt 

E od 166 do 210 kt 
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 Braną pod uwagę konfigurację do lądowania określa operator lub producent samolotu. 

b) Stała zmiana kategorii (maksymalna masa do lądowania) 

1) Operator może ustanowić stałą, mniejszą masę do lądowania i używać tej masy do 

określania VAT, jeśli zostanie to zatwierdzone przez organ. 

2) Zdefiniowana dla danego samolotu kategoria jest stała i dlatego jest niezależna od 

zmian warunków w codziennych operacjach lotniczych. 

Dodatek 1 do OPS 1.440 

Operacje przy ograniczonej widzialności – ogólne zasady operacyjne 

 

a) Zasady ogólne. Poniższe procedury mają zastosowanie do wprowadzania i zatwierdzania 

operacji przy ograniczonej widzialności (LVO). 

b) Demonstracja osiągów operacyjnych. Celem demonstracji osiągów operacyjnych jest 

określenie lub potwierdzenie stosowalności i skuteczności odpowiednich systemów 

naprowadzania samolotu, szkoleń, procedur dla załogi lotniczej, programu obsługi 

technicznej oraz instrukcji stosowanych w podlegającym zatwierdzeniu programie dla 

kategorii II/III. 

1) W odniesieniu do operacji z użyciem systemów w kategorii II/III należy wykonać co 

najmniej 30 podejść i lądowań dla każdego typu samolotu, w którym są zainstalowane 

te systemy, jeżeli wnioskowana DH wynosi 50 stóp lub więcej. Jeżeli DH jest mniejsza 

niż 50 stóp, wówczas należy wykonać co najmniej 100 podejść i lądowań, chyba że 

odstępstwo od tej zasady zostało zatwierdzone przez organ. 
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2) Jeżeli operator posiada różne warianty tego samego typu samolotu, wykorzystujące ten 

sam podstawowy system sterowania i wyświetlaczy, lub różne podstawowe systemy 

sterowania i wskaźników w samolotach tego samego typu, operator zobowiązany jest 

wykazać zadowalające osiągi poszczególnych wariantów, jednak nie jest zobowiązany 

do przeprowadzania pełnej demonstracji osiągów operacyjnych dla każdego wariantu. 

Organ może przyjąć mniejszą liczbę podejść i lądowań, uznając doświadczenia 

uzyskane przez innego operatora posiadającego certyfikat AOC wydany zgodnie z OPS 

1, użytkującego ten sam typ lub wariant samolotu i stosującego te same procedury. 

3) Jeżeli odsetek nieudanych podejść przekroczy 5% łącznej liczby (np. niezadowalające 

lądowania, wyłączenia systemu), program oceny musi być poszerzony, każdorazowo o 

co najmniej 10 podejść i lądowań, dopóki łączny odsetek niepowodzeń nie spadnie 

poniżej 5%. 

c) Gromadzenie danych podczas demonstracji osiągów operacyjnych. Każdy wnioskodawca 

musi ustanowić metodę gromadzenia danych (np. formularz wypełniany przez załogę 

lotniczą) w celu rejestrowania osiągów podczas podejścia i lądowania. Zgromadzone dane 

oraz podsumowanie danych z demonstracji zostają udostępnione organowi do oceny. 

d) Analiza danych. Niezadowalające podejścia lub automatyczne lądowania są dokumentowane i 

analizowane. 

e) Stałe monitorowanie 

1) Po uzyskaniu początkowego zezwolenia operator zobowiązany jest stale monitorować 

operacje w celu wykrywania wszelkich niepożądanych tendencji, zanim staną się one 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Monitorowanie może być prowadzone na podstawie 

raportów załóg lotniczych. 
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2)  Następujące informacje muszą być przechowywane przez okres 12 miesięcy: 

(i) łączna liczba podejść, z podziałem według typu samolotu, podczas których 

pokładowe wyposażenie w kategorii II lub III zostało użyte do wykonania 

udanego podejścia w lotach operacyjnych lub ćwiczebnych, z zachowaniem 

obowiązujących minimów dla kategorii II lub III; oraz 

(ii) raporty o niezadowalających podejściach lub automatycznych lądowaniach, z 

podziałem według lotnisk i znaków rejestracyjnych samolotu, w następujących 

kategoriach: 

A) błędy wyposażenia pokładowego; 

B) trudności z urządzeniami naziemnymi; 

C) nieudane podejścia spowodowane poleceniami ATC; lub 

D) inne przyczyny. 

3) Operator jest zobowiązany ustanowić procedurę monitorowania osiągów systemu 

automatycznego lądowania dla każdego samolotu. 
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f) Okresy przejściowe 

1) Operatorzy bez wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu operacji w kategorii II 

lub III 

(i) Operator bez wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu operacji w kategorii 

II lub III może uzyskać zatwierdzenie dotyczące operacji w kategorii II lub III, 

pod warunkiem zgromadzenia minimum sześciomiesięcznego doświadczenia w 

prowadzeniu operacji w kategorii I na danym typie samolotu. 

(ii) Po sześciu miesiącach prowadzenia operacji w kategorii II lub IIIA na danym 

typie samolotu operator może uzyskać zatwierdzenie dotyczące operacji w 

kategorii IIIB. Przy udzielaniu takiego zatwierdzenia organ może nakazać 

operatorowi stosowanie przez pewien czas wyższych minimów niż najniższe 

stosowane. Podwyższenie minimów obejmuje w zwykłych przypadkach tylko 

RVR lub ograniczenie operacji bez wysokości decyzji (DH) i musi być tak 

dobrane, aby nie wymagało zmian w procedurach operacyjnych. 

2) Operatorzy z wcześniejszym doświadczeniem w prowadzeniu operacji w kategorii II 

lub III. Operator posiadający wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu operacji w 

kategorii II lub III może ubiegać się o skrócenie przez organ okresu przejściowego. 

g) Obsługa techniczna wyposażenia do prowadzenia operacji w kategorii II, w kategorii III oraz 

startów przy ograniczonej widzialności (LVTO). Operator zobowiązany jest ustanowić, 

w porozumieniu z producentem, instrukcje obsługi technicznej pokładowych systemów 

naprowadzania i włączyć je do programu technicznej obsługi samolotu wymaganego na mocy 

OPS 1.910 i podlegającego zatwierdzeniu przez organ. 
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h) Lotniska i drogi startowe spełniające wymagania 

1) Przed rozpoczęciem operacji w kategorii III każde połączenie typu samolotu, 

wyposażenia pokładowego i drogi startowej musi zostać zweryfikowane poprzez 

przeprowadzenie co najmniej jednego udanego podejścia i lądowania w warunkach 

odpowiadających kategorii II lub lepszych. 

2) W przypadku dróg startowych z nierównościami terenu przed progiem lub innymi 

dającymi się przewidzieć lub znanymi wadami, każde połączenie typu samolotu, 

wyposażenia pokładowego i drogi startowej musi zostać zweryfikowane przez 

przeprowadzenie operacji w warunkach odpowiadających kategorii I lub lepszych przed 

rozpoczęciem operacji w kategorii II lub III. 

3) Jeżeli operator posiada różne warianty tego samego typu samolotu, wykorzystujące ten 

sam podstawowy system sterowania i wskaźników lub różne podstawowe systemy 

sterowania i wskaźników w samolotach tego samego typu, operator zobowiązany jest 

wykazać zadowalające osiągi poszczególnych wariantów, jednak nie jest zobowiązany 

do przeprowadzania pełnej demonstracji osiągów operacyjnych dla każdego połączenia 

wariantu i drogi startowej. 

4) W celu spełnienia wymagań niniejszego punktu, operatorzy mogą korzystać 

z doświadczeń i rejestrów innych operatorów używających tego samego połączenia 

typu/wariantu samolotu i wyposażenia pokładowego i stosujących te same procedury. 
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Dodatek 1 do OPS 1.450 
Operacje przy ograniczonej widzialności – szkolenie i kwalifikacje 

 

a) Zasady ogólne: Operator zobowiązany jest zapewnić, by programy szkolenia załóg lotniczych 

w operacjach przy ograniczonej widzialności obejmowały planowe szkolenie naziemne, na 

symulatorze lotów lub w powietrzu. Operator może ograniczyć zakres szkolenia zgodnie z pkt 

2) i 3) poniżej, pod warunkiem, że tak ograniczony zakres szkolenia będzie możliwy do 

przyjęcia przez organ. 

1) Członkowie załóg lotniczych bez wcześniejszego doświadczenia w operacjach 

w kategorii II lub kategorii III zobowiązani są odbyć pełny program przeszkolenia 

opisany w lit. b)–d) poniżej. 

2) Członkowie załóg lotniczych posiadający wcześniejsze doświadczenie w operacjach 

w kategorii II lub kategorii III nabyte u innego operatora mogą odbyć skrócone 

szkolenie naziemne. 

3) Członkowie załóg lotniczych posiadający wcześniejsze doświadczenie w operacjach 

w kategorii II lub kategorii III nabyte u danego operatora mogą odbyć skrócone 

szkolenie naziemne, na symulatorze lotów lub w powietrzu. Skrócone szkolenie musi 

obejmować co najmniej wymagania określone w lit. d) pkt 1), lit. d) pkt 2)  ppkt (i) lub 

lit d) pkt 2)  ppkt (ii), stosownie do okoliczności, oraz lit. d) pkt 3)  ppkt (i). 

b) Szkolenie naziemne. Operator zobowiązany jest zapewnić, by początkowe szkolenie 

naziemne w prowadzeniu operacji przy ograniczonej widzialności obejmowało co najmniej: 

1) charakterystykę i ograniczenia ILS lub MLS; 

2) charakterystykę pomocy wzrokowych; 
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3) charakterystykę mgły; 

4) osiągi i ograniczenia operacyjne poszczególnych systemów pokładowych; 

5) skutki opadów, oblodzenia oraz uskoku wiatru i turbulencji na małej wysokości; 

6) skutki określonych usterek samolotu; 

7) użycie i ograniczenia systemów oceny RVR; 

8) zasady ustalania wymagań dotyczących zachowania przewyższenia nad przeszkodami; 

9) rozpoznawanie niesprawności urządzeń naziemnych i działania podejmowane w razie 

ich wystąpienia; 

10) procedury i środki ostrożności podejmowane w ruchu naziemnym podczas operacji przy 

RVR wynoszącej 400 metrów lub mniej oraz wszelkie dodatkowe procedury wymagane 

do startu w warunkach widzialności poniżej 150 metrów (200 metrów dla samolotów 

kategorii D); 

11) znaczenie wysokości decyzji (DH) ustalanych na podstawie wskazań 

radiowysokościomierza oraz wpływ ukształtowania terenu na wskazania 

radiowysokościomierza i na systemy automatycznego podejścia i lądowania; 

12) wagę i znaczenie wysokości alarmowej (alert height), jeśli jest stosowana, oraz 

czynności podejmowane w razie wszelkiego rodzaju niesprawności powyżej i poniżej 

wysokości alarmowej; 
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13) wymagania dotyczące kwalifikacji pilotów potrzebnych do uzyskania i utrzymania 

zezwolenia na wykonywanie startów przy ograniczonej widzialności i prowadzenie 

operacji w kategorii II lub III; oraz 

14) Znaczenie prawidłowej pozycji w fotelu i linii wzroku. 

c) Szkolenie na symulatorze lotów lub szkolenie w powietrzu 

1) Operator zobowiązany jest zapewnić, by szkolenie na symulatorze lotów lub szkolenie 

w powietrzu w prowadzeniu operacji przy ograniczonej widzialności obejmowało: 

(i) sprawdzanie, na ziemi i w powietrzu, właściwego funkcjonowania wyposażenia; 

(ii) wpływ zmiany stanu instalacji naziemnych na minima; 

(iii) monitorowanie systemów automatycznego sterowania torem lotu i stanu 

sygnalizatorów automatycznego lądowania, z naciskiem na czynności, jakie 

należy podjąć w przypadku niesprawności tych systemów; 

(iv) czynności podejmowane w przypadku niesprawności takich elementów, jak 

silniki, systemy elektryczne, hydrauliczne lub sterowania torem lotu; 

(v) skutki znanych niesprawności oraz korzystanie z wykazu wyposażenia 

minimalnego (MEL); 

(vi) ograniczenia operacyjne wynikające z wymagań certyfikacyjnych dotyczących 

zdatności do lotu; 
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(vii) informację o odniesieniach wzrokowych, których uzyskanie jest wymagane na 

wysokości decyzji (DH), wraz z informacją o maksymalnym dopuszczalnym 

odejściu od ścieżki schodzenia lub ścieżki kierunku podejścia; oraz 

(viii) wagę i znaczenie wysokości alarmowej (alert height), jeśli jest stosowana, oraz 

czynności podejmowane w przypadku każdej niesprawności powyżej i poniżej 

wysokości alarmowej. 

2) Operator zobowiązany jest zapewnić, by każdy członek załogi lotniczej został 

przeszkolony w zakresie swoich obowiązków i poinstruowany o wymaganiach 

dotyczących współpracy z innymi członkami załogi. Należy maksymalnie 

wykorzystywać symulatory lotów. 

3) Szkolenie musi być podzielone na fazy obejmujące operacje normalne, bez 

niesprawności samolotu lub wyposażenia, lecz z uwzględnieniem wszelkich mogących 

wystąpić warunków pogodowych, oraz szczegółowe scenariusze dotyczące 

niesprawności samolotu i wyposażenia mogących mieć wpływ na operacje w kategorii 

II lub III. Jeżeli system samolotu wykorzystuje systemy hybrydowe lub inne systemy 

specjalne (takie jak wskaźniki refleksyjne (HUD) lub sprzęt polepszający widzenie), 

członkowie załóg lotniczych zobowiązani są ćwiczyć w fazie treningu na symulatorze 

lotów użycie tych systemów w normalnych i nienormalnych trybach pracy. 

4) W ramach szkolenia ćwiczy się procedury na wypadek niezdolności do pracy członka 

załogi mające zastosowanie do startów przy ograniczonej widzialności oraz dla operacji 

w kategorii II lub III. 

5) Dla typów samolotów, które nie mają swojego symulatora lotów, operator zobowiązany 

jest zapewnić, by faza szkolenia na symulatorze lotów właściwa dla wizualnego 

scenariusza operacji w kategorii II była prowadzona na specjalnie zatwierdzonym 

symulatorze lotów. Tego rodzaju szkolenie musi obejmować minimum cztery podejścia 

do lądowania. Elementy szkolenia i ćwiczenie procedur specyficznych dla tego typu 

samolotu przeprowadza się w samolocie. 
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6) Szkolenie początkowe w prowadzeniu operacji w kategorii II i III obejmuje co najmniej 

następujące ćwiczenia: 

(i) podejście z użyciem odpowiednich systemów naprowadzania, autopilotów i 

systemów sterowania zainstalowanych w samolocie, do osiągnięcia odpowiedniej 

wysokości decyzji (DH), wraz z przejściem do lotu z widocznością i lądowaniem; 

(ii) podejście ze wszystkimi silnikami pracującymi, z użyciem odpowiednich 

systemów naprowadzania, autopilotów i systemów sterowania zainstalowanych na 

samolocie, do osiągnięcia odpowiedniej wysokości decyzji (DH), a następnie 

wykonanie nieudanego podejścia; wszystkie te czynności wykonuje się bez 

zewnętrznych odniesień wzrokowych; 

(iii) tam gdzie ma to zastosowanie, podejścia z użyciem automatycznych systemów 

przeznaczonych do wykonywania automatycznego wyrównania, lądowania i 

dobiegu; oraz 

(iv) normalna praca danego systemu, zarówno z uzyskaniem i bez uzyskania odniesień 

wzrokowych na wysokości decyzji (DH). 

7) Następne fazy szkolenia muszą obejmować co najmniej: 

(i) podejścia do lądowania przy niesprawności silnika w różnych fazach podejścia; 

(ii) podejścia przy niesprawności krytycznych systemów (np. elektrycznego, 

automatycznego sterowania, naziemnego i pokładowego ILS/MLS oraz 

monitorów stanu); 
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(iii) podejścia, w których niesprawność systemu automatycznego sterowania przy 

małej wysokości lotu wymaga; 

A) powrotu do ręcznego sterowania podczas wyrównania, lądowania i dobiegu 

lub wykonania nieudanego podejścia; lub 

B) przejścia do sterowania ręcznego lub trybu ograniczonego zakresu 

automatycznego sterowania w celu wykonania nieudanego podejścia od 

wysokości decyzji, na wysokości decyzji lub poniżej wysokości decyzji 

(DH), wraz z przypadkami, w którymi może nastąpić zetknięcie podwozia z 

drogą startową; 

(iv) niesprawności systemów powodujące nadmierne odejście od ścieżki kierunku lub 

ścieżki schodzenia zarówno powyżej, jak i poniżej wysokości decyzji (DH), w 

warunkach minimalnej dopuszczalnej widzialności dla danej operacji. Ponadto 

należy ćwiczyć przejście do lądowania ręcznego, jeśli tryb ograniczonego zakresu 

automatycznego sterowania polega na użyciu wskaźnika refleksyjnego (HUD) lub 

użycie takiego wskaźnika stanowi jedyny dostępny tryb wyrównania; oraz 

(v) niesprawności i procedury swoiste dla danego typu samolotu lub jego wariantu. 

8) Program szkolenia musi zapewniać praktykę w postępowaniu z błędami systemu, które 

wymagają powrotu do wyższych minimów. 

9) Program szkolenia musi obejmować postępowanie z samolotem w sytuacjach, kiedy 

podczas podejścia z wyposażeniem typu fail-passive w kategorii III błąd powoduje 

odłączenie autopilota na wysokości decyzji (DH) lub poniżej, a ostatnia podawana RVR 

wynosi 300 metrów lub mniej. 

10) Kiedy starty są wykonywane przy RVR równej 400 metrów lub mniejszej, szkolenie 

musi obejmować niesprawność systemów i silnika, które prowadzą zarówno do 

kontynuowania, jak i przerwania startu. 
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d) Wymagania dotyczące szkolenia przejściowego do wykonywania startów przy ograniczonej 

widzialności oraz operacji w kategorii II i III. Przewoźnik zapewnia, by przy zmianie typu lub 

wariantu samolotu, którym będą prowadzone starty przy ograniczonej widzialności (LVTO) 

lub operacje w kategorii II i III, każdy członek załogi lotniczej ukończył niżej podane 

szkolenia w zakresie procedur operacyjnych przy ograniczonej widzialności. Wymagania 

dotyczące praktyki członków załogi lotniczej uprawniającej do zakwalifikowania na skrócone 

szkolenie podane są w lit. a) pkt 2) i 3) powyżej: 

1) Szkolenie naziemne. Odpowiednie wymagania określone są w lit. b) powyżej, 

uwzględniając szkolenia i doświadczenie członka załogi lotniczej w operacjach w 

kategorii II i kategorii III. 

2) Szkolenie na symulatorze lotów lub szkolenie w powietrzu. 

(i) Wykonanie co najmniej 8 podejść lub lądowań na symulatorze lotów. 

(ii) Jeśli dla danego typu samolotu nie ma symulatora lotów, to należy wykonać na 

tym samolocie minimum 3 podejścia, w tym co najmniej 1 lot z odejściem na 

drugie okrążenie. 

(iii) Ukończenie dodatkowego szkolenia, jeśli wymagane jest jakiekolwiek specjalne 

wyposażenie, takie jak wskaźnik refleksyjny (HUD) lub urządzenia polepszające 

widzenie. 
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3) Kwalifikacje załogi lotniczej. Wymagania dotyczące kwalifikacji załogi lotniczej są 

określane w odniesieniu do operatora i typu użytkowanego samolotu. 

(i) Operator zobowiązany jest zapewnić, by przed przystąpieniem do wykonywania 

operacji w kategorii II lub III każdy członek załogi lotniczej przeszedł sprawdzian 

umiejętności. 

(ii) Sprawdzian wymagany w  ppkt. (i) powyżej może być zastąpiony pozytywnym 

ukończeniem szkolenia na symulatorze lub w powietrzu wymaganym w lit. d) pkt 

2) powyżej. 

4) Loty liniowe pod nadzorem. Operator zobowiązany jest zapewnić, by każdy członek 

załogi lotniczej odbył pod nadzorem następującą praktykę w lotach liniowych: 

(i) na potrzeby prowadzenia operacji w kategorii II, podczas których jest wymagane 

lądowanie ręczne, należy wykonać co najmniej 3 lądowania z odłączonym 

autopilotem; 

(ii) na potrzeby prowadzenia operacji w kategorii III należy wykonać co najmniej trzy 

lądowania automatyczne, z zastrzeżeniem, że kiedy szkolenie wymagane w lit. d) 

pkt 2) powyżej zostało przeprowadzone na symulatorze lotów nadającym się do 

prowadzenia szkolenia przejściowego nie wymagającego lotów samolotem, 

wymagane jest tylko 1 lądowanie automatyczne. 

e) Doświadczenie w lotach samolotami danego typu i doświadczenie dowódcze. Do dowódców 

i pilotów bez doświadczenia w lotach samolotami danego typu, przed rozpoczęciem operacji 

w kategorii II lub III, mają zastosowanie następujące wymagania dodatkowe: 

1) 50 godzin lotu lub 20 odcinków tras na danym typie, łącznie z lotami pod nadzorem; 

oraz 
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2) do czasu wykonania 100 godzin lotu samolotami danego typu lub 40 odcinków tras, 

łącznie z lotami pod nadzorem, mające zastosowanie minima RVR w kategorii II lub III 

muszą być podwyższone o 100 metrów, chyba że pilot wcześniej uzyskał kwalifikacje 

do wykonywania operacji w kategorii II lub III u dowolnego operatora. 

3) Organ może zezwolić na zmniejszenie powyższych wymagań dotyczących 

doświadczenia dowódczego dla tych członków załogi lotniczej, którzy posiadają 

doświadczenie dowódcze w operacjach w kategorii II lub kategorii III. 

f) Starty przy ograniczonej widzialności (LVTO) przy RVR mniejszej niż 150/200 metrów 

1) Operator zobowiązany jest zapewnić, by przed dopuszczeniem pilota do wykonywania 

startów przy RVR mniejszej niż 150 metrów (mniejszej niż 200 metrów dla samolotów 

kategorii D), ukończył on następujące szkolenia: 

(i) start normalny w warunkach minimalnej dopuszczalnej RVR; 

(ii) start w warunkach minimalnej dopuszczalnej RVR przy niesprawności silnika 

pomiędzy V1 a V2 lub tak szybko, jak na to pozwalają względy bezpieczeństwa; 

oraz 

(iii) start w warunkach minimalnej dopuszczalnej RVR przy niesprawności silnika 

przed osiągnięciem V1, powodującej przerwanie startu. 

2) Operator zobowiązany jest zapewnić, by szkolenie wymagane w pkt 1) powyżej było 

przeprowadzane na symulatorze lotów. Szkolenie to musi obejmować użycie wszelkich 

specjalnych procedur i składników wyposażenia. Jeśli dla danego typu samolotu nie ma 

symulatora lotów, organ może zatwierdzić odbywanie takiego szkolenia w samolocie 

bez wymagania spełnienia warunku dotyczącego minimalnych warunków RVR. (Zob. 

dodatek 1 do OPS 1.965.) 
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3) Operator zobowiązany jest zapewnić, by przed przystąpieniem do wykonywania startów 

w warunkach ograniczonej widzialności przy RVR mniejszej niż 150 metrów (mniejszej 

niż 200 metrów dla samolotów kategorii D), członek załogi lotniczej przeszedł 

sprawdzian umiejętności. Sprawdzian może zostać zastąpiony przez pozytywne 

ukończenie szkolenia na symulatorze lub w powietrzu wymaganych w lit. f) pkt 1) 

jedynie w przypadku zmiany typu samolotu. 

g) Szkolenia i sprawdziany okresowe – operacje przy ograniczonej widzialności (LVO) 

1) Operator zobowiązany jest zapewnić, by w połączeniu z normalnym okresowym 

szkoleniem i sprawdzianami umiejętności u operatora były sprawdzane wiedza i 

zdolność pilota do wykonywania zadań związanych z określoną kategorią operacji, do 

których pilot jest uprawniony. Wymagana liczba podejść, jakie muszą być wykonane w 

terminie ważności okresowego sprawdzianu umiejętności u operatora (opisanego w 

OPS 1.965 lit. b)), wynosi minimum trzy, z których jedno może być zastąpione 

podejściem i lądowaniem wykonanym samolotem przy użyciu zatwierdzonych procedur 

operacji w kategorii II i kategorii III. Podczas okresowego sprawdzianu umiejętności u 

operatora wykonuje się jedno podejście nieudane. Jeżeli operator jest upoważniony do 

wykonywania startów przy RVR niższej niż 150/200 m, to podczas okresowego 

sprawdzianu umiejętności u operatora pilot wykonuje co najmniej jeden start przy 

ograniczonej widzialności (LVTO) i najniższych obowiązujących minimach. 

2) Na potrzeby prowadzenia operacji w kategorii III operator zobowiązany jest do użycia 

symulatora lotów. 

3) Operator zobowiązany jest zapewnić, by w odniesieniu do operacji w kategorii III 

wykonywanych samolotami posiadającymi system sterowania torem lotu typu fail-

passive, w okresie trzech kolejnych sprawdzianów umiejętności u operatora było 

wykonywane co najmniej jedno nieudane podejście spowodowane niesprawnością 

autopilota na wysokości decyzji (DH) lub poniżej, przy ostatniej podawanej RVR 

równej 300 metrów lub mniejszej. 
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4) Organ może zezwolić na prowadzenie szkolenia i sprawdzianów okresowych 

dotyczących operacji w kategorii II oraz startów LVTO przy użyciu samolotu, jeżeli nie 

ma symulatora lotów dla danego typu samolotu lub możliwego do przyjęcia 

zamiennika. 

Uwaga: Dla utrzymania bieżącej praktyki w wykonywaniu startów LVTO oraz w 

operacjach w kategorii II/III, opartych na automatycznych podejściach lub 

lądowaniach, prowadzi się wymagane na mocy niniejszego OPS szkolenia i 

sprawdziany okresowe. 

 

Dodatek 1 do OPS 1.455 

Operacje przy ograniczonej widzialności – procedury operacyjne 

 

a) Zasady ogólne. Operacje przy ograniczonej widzialności (LVO) obejmują: 

1) start ręczny (z użyciem lub bez użycia elektronicznych systemów prowadzenia); 

2) podejście z autosprzężeniem do wysokości decyzji (DH) lub poniżej, z ręcznym 

wyrównaniem, lądowaniem i dobiegiem; 

3) automatyczne podejście poprzedzające automatyczne wyrównanie, automatyczne 

lądowanie i ręczny dobieg; oraz 

4) automatyczne podejście poprzedzające automatyczne wyrównanie, automatyczne 

lądowanie i automatyczny dobieg, przy RVR mniejszej niż 400 metrów. 

Uwaga 1: W każdym z tych rodzajów operacji może być użyty system hybrydowy. 

Uwaga 2: Mogą również być certyfikowane i zatwierdzane innego rodzaju systemy 

naprowadzania lub wskaźniki. 

b) Procedury i instrukcje operacyjne 
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1) Dokładny charakter i zakres danej procedury oraz instrukcji zależy od używanego 

wyposażenia pokładowego i stosowanych procedur pokładowych. Operator musi w 

jasny sposób określić w instrukcji operacyjnej czynności członków załogi lotniczej 

podczas startu, podejścia, wyrównania, dobiegu i nieudanego podejścia. Szczególny 

nacisk należy położyć na czynności załogi lotniczej podczas przechodzenia z warunków 

lotu bez widoczności do warunków lotu z widocznością oraz na procedury stosowane w 

przypadku pogarszającej się widoczności lub wystąpienia niesprawności. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na podział czynności w kabinie, w celu zapewnienia, by 

obciążenie pilota pracą w momencie podejmowania decyzji o lądowaniu lub w 

momencie wykonywania nieudanego podejścia pozwalało mu na skupienie się na 

monitorowaniu lotu oraz na procesie podejmowania decyzji. 

2) Operator musi umieścić w instrukcji operacyjnej szczegółowe procedury oraz 

instrukcje. Instrukcje te muszą być zgodne z ograniczeniami oraz obowiązkowymi 

procedurami zawartymi w instrukcji użytkowania w locie (AFM), a w szczególności 

obejmować następujące zagadnienia: 

(i) sprawdzenie właściwego działania wyposażenia samolotu, zarówno przed startem, 

jak i podczas lotu; 

(ii) wpływ na minima, spowodowany zmianą stanu urządzeń naziemnych i 

wyposażenia pokładowego; 

(iii) procedury startu, podejścia, wyrównania, lądowania, dobiegu i nieudanego 

podejścia; 
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(iv) procedury postępowania w przypadku niesprawności, ostrzeżeń i innych sytuacji 

nienormalnych; 

(v) minimalne wymagane odniesienie wzrokowe; 

(vi) znaczenie właściwej pozycji siedzącej oraz właściwej pozycji linii wzroku; 

(vii) działania, które mogą okazać się konieczne na skutek pogorszenia się odniesienia 

wzrokowego; 

(viii) podział między członków załogi czynności podczas wykonywania procedur 

zgodnie z podpunktami od (i) do (iv) oraz (vi) powyżej, w celu umożliwienia 

dowódcy skupienia się głównie na nadzorowaniu i podejmowaniu decyzji; 

(ix) wymóg, by zgłoszenia wszystkich wysokości poniżej 200 stóp opierały się na 

wskazaniach radiowysokościomierza oraz by jeden z pilotów kontynuował 

monitorowanie przyrządów samolotu do momentu zakończenia lądowania; 

(x) wymóg dotyczący strefy wrażliwości nadajnika ścieżki kierunku; 

(xi) korzystanie z informacji dotyczących prędkości wiatru, uskoku wiatru, 

turbulencji, zanieczyszczenia drogi startowej oraz wykorzystywanie strefowej 

oceny RVR; 

(xii) procedury, które mają być stosowane podczas wykonywania podejść i lądowań na 

drogach startowych, na których nie obowiązują pełne procedury lotniska kategorii 

II lub III; 
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(xiii) ograniczenia operacyjne wynikające ze świadectwa zdatności do lotu; i 

(xiv) informacje o maksymalnym dopuszczalnym odchyleniu od ścieżki schodzenia 

ILS lub nadajnika sygnału kierunku. 

Dodatek 1 do OPS 1.465 

Minimalne widzialności dla lotów VFR 

 

Klasa przestrzeni 

powietrznej 

 A B C D E 

(Uwaga 1)

F G 

   Powyżej 900 m (3000 ft) 

AMSL lub powyżej 300 

m (1000 ft) nad terenem, 

przy czym obowiązuje 

wyższa z tych wartości  

Na i poniżej 900 m 

(3000 ft) AMSL lub 

300 m (1000 ft) nad 

terenem, przy czym 

obowiązuje wyższa z 

tych wartości  

Odległość od 

chmur 

 1500 m w poziomie  

300 m (1000 ft) w pionie 

Z dala od chmur i z 

widocznością terenu 

Widzialność w 

locie 

8 km na i powyżej 3050 m (10 000 ft) AMSL 

(Uwaga 2) 

5 km poniżej 3050 m (10 000 ft) AMSL 

5 km (Uwaga 3) 

 

Uwaga 1: Minima VMC w przestrzeni powietrznej klasy A są wskazówką dla pilotów, lecz 

nie oznacza to, że loty VFR w przestrzeni klasy A są dozwolone. 

Uwaga 2: Jeżeli wysokość przejściowa jest niższa niż 3050 m (10 000 stóp) AMSL, stosuje 

się FL 100 zamiast 10 000 stóp. 
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Uwaga 3: Samoloty kategorii A i B mogą być użytkowane przy widzialności w locie do 

3000 m, pod warunkiem, że właściwy organ ATS zezwala na wykonywanie lotów przy 

widzialności w locie mniejszej niż 5 km, a okoliczności są takie, że istnieje małe 

prawdopodobieństwo napotkania innego ruchu lotniczego, a prędkość IAS nie 

przekracza 140 węzłów. 

 

CZĘŚĆ F 

OSIĄGI - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

OPS 1.470 

Zastosowanie 

a) Operator zapewnia, by wielosilnikowe samoloty z napędem turbośmigłowym i zatwierdzoną 

maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich większą niż 9 lub o maksymalnej masie do 

startu większej niż 5 700 kg oraz wszystkie wielosilnikowe samoloty turboodrzutowe były 

użytkowane zgodnie z częścią G (klasa osiągów A). 

b) Operator zapewnia, by samoloty z napędem śmigłowym i zatwierdzoną maksymalną 

konfiguracją miejsc pasażerskich do 9 włącznie oraz o maksymalnej masie do startu do 5 

700 kg włącznie były użytkowane zgodnie z częścią H (klasa osiągów B). 

c) Operator zapewnia, by samoloty napędzane silnikami tłokowymi z zatwierdzoną maksymalną 

konfiguracją miejsc pasażerskich większą niż 9 lub o maksymalnej masie do startu większej 

niż 5 700 kg były użytkowane zgodnie z częścią I (klasa osiągów C). 
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d) W przypadku gdy z powodu specyficznych cech konstrukcyjnych (np. samoloty 

naddźwiękowe lub wodnosamoloty) nie jest możliwa pełna zgodność z wymogami 

odpowiedniej części, operator stosuje zatwierdzone standardy osiągów zapewniające poziom 

bezpieczeństwa równoważny z wymaganym w odpowiedniej części. 

 

OPS 1.475 

Zasady ogólne 

a) Operator zapewnia, aby masa samolotu: 

1) w momencie rozpoczęcia startu lub w przypadku zmiany planu podczas lotu 

2) w punkcie, od którego obowiązuje zmieniony operacyjny plan lotu, nie była większa od 

masy, przy której spełnione są wymogi odpowiedniej części przepisów dotyczące 

rozpoczęcia lotu, z uwzględnieniem spodziewanej wraz z postępem lotu redukcji masy 

oraz zrzutu paliwa przewidzianego dla danego przypadku zgodnie z odpowiednimi 

wymogami.  

b) Operator zapewnia, by do określania zgodności z wymogami odpowiedniej części przepisów, 

użyto danych dotyczących osiągów zawartych w zatwierdzonej instrukcji użytkowania w 

locie (AFM), uzupełnionych, w zależności od potrzeb i zgodnie z odpowiednią częścią 

przepisów, o inne dane możliwe do przyjęcia przez organ. W celu uniknięcia dublowania 

czynników, przy stosowaniu czynników zawartych w odpowiedniej części mogą być brane 

pod uwagę czynniki operacyjne uwzględnione wcześniej w instrukcji użytkowania w locie 

(AFM).  
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c) Wykazując zgodność z wymogami odpowiedniej części przepisów, należy uwzględnić 

konfigurację samolotu, warunki otoczenia oraz działanie systemów, które mogą mieć 

niekorzystny wpływ na osiągi. 

d) Z punktu widzenia osiągów wilgotną drogę startową, z wyjątkiem powierzchni trawiastych, 

można uważać za suchą. 

e) Przy ocenie zgodności z wymogami odpowiedniej części przepisów dotyczącymi startu, 

operator bierze pod uwagę dokładność zobrazowania. 

 

OPS 1.480 

Terminologia 

a) Określenia stosowane w częściach F, G, H, I oraz J mają następujące znaczenie: 

1) Rozporządzalna długość przerwanego startu (Accelerate-stop distance available - 

ASDA). Rozporządzalna długość rozbiegu powiększona o długość zabezpieczenia 

przerwanego startu, jeżeli właściwy organ deklaruje dostępność takiego zabezpieczenia 

i jest ono w stanie wytrzymać nacisk masy samolotu w panujących warunkach 

operacyjnych. 

2) Zanieczyszczona droga startowa. Drogę startową uznaje się za zanieczyszczoną, gdy 

więcej niż 25% wykorzystywanej powierzchni na wymaganej długości i szerokości (w 

sposób ciągły lub nie) pokryte jest: 

(i) warstwą wody o głębokości większej niż 3 mm (0,125 cala) lub warstwą w 

połowie rozpuszczonego śniegu lub sypkiego śniegu odpowiadającą ponad 3 mm 

(0,125 cala) wody;  
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(ii) ubitym w twardą masę śniegiem, odpornym na dalszą kompresję, który przy 

odrywaniu odchodzi od powierzchni w całości lub w postaci płatów (śnieg ubity); 

lub 

(iii) suchym lub mokrym lodem. 

3) Droga startowa wilgotna. Drogę startową uznaje się za wilgotną, gdy jej powierzchnia 

nie jest sucha, ale obecna na niej wilgoć nie nadaje jej błyszczącego wyglądu. 

4) Droga startowa sucha. Sucha droga startowa to droga, która nie jest mokra ani 

zanieczyszczona oraz obejmuje drogi utwardzone, których pokrycie jest specjalnie 

przygotowane poprzez żłobienie lub użycie porowatego materiału i utrzymywane w 

stanie, który daje efekt hamowania jak na drodze suchej nawet w obecności wilgoci. 

5) Rozporządzalna długość lądowania (Landing distance available - LDA). Długość drogi 

startowej deklarowana przez właściwy organ jako dostępna oraz odpowiednia dla 

dobiegu lądującego samolotu. 

6) Maksymalna zatwierdzona konfiguracja miejsc pasażerskich. Maksymalna liczba miejsc 

pasażerskich, jaką operator użytkuje w danym samolocie, z wyłączeniem miejsc 

pilotów, załogi lotniczej i personelu pokładowego, zatwierdzona przez organ i określona 

w instrukcji operacyjnej. 

7) Rozporządzalna długość startu (Take-off distance available - TODA). Dostępna długość 

rozbiegu powiększona o dostępną długość zabezpieczenia kontynuowanego startu. 
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8) Masa do startu (Take-off mass – TOM). Masa własna samolotu, łącznie z wszystkimi 

elementami i osobami znajdującymi się na pokładzie w chwili rozpoczęcia rozbiegu. 

9) Rozporządzalna długość rozbiegu (Take-off run available - TORA). Długość drogi 

startowej deklarowana przez właściwą władzę jako dostępna oraz odpowiednia dla 

rozbiegu startującego samolotu. 

10) Droga startowa mokra. Drogę startową uznaje się za mokrą, gdy jej powierzchnia 

pokryta jest wodą lub jej odpowiednikiem na głębokość mniejszą od określonej w lit. a) 

pkt 2 lub gdy obecna na powierzchni drogi wilgoć nadaje jej błyszczący wygląd, przy 

jednoczesnym braku znacznych połaci stojącej wody. 

b) Określenia odnoszące się do samolotu, takie jak „długość przerwanego startu”, „długość 

startu”, „długość rozbiegu”, „praktyczny tor wznoszenia po starcie”, „praktyczny tor lotu na 

trasie z jednym silnikiem niepracującym” oraz „praktyczny tor lotu na trasie z dwoma 

silnikami niepracującymi”, są zdefiniowane w wymogach dotyczących zdatności do lotu, 

zgodnie z którymi samolot uzyskał świadectwo zdatności do lotu lub zostaną zdefiniowane 

przez organ, jeśli uzna on, że definicje te nie są wystarczające do wykazania zgodności z 

operacyjnymi ograniczeniami osiągów. 
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CZĘŚĆ G 

KLASA OSIĄGÓW A 

 

OPS 1.485 

Zasady ogólne 

a) Operator zapewnia, by w celu określenia zgodności z wymogami niniejszej części dane 

osiągów podane w zatwierdzonej instrukcji użytkowania w locie (AFM) były uzupełniane 

stosownie do potrzeb innymi danymi możliwymi do przyjęcia przez organ, w przypadku gdy 

zatwierdzone w instrukcji AFM dane osiągów nie wyczerpują dostatecznie następujących 

zagadnień: 

1) uwzględnienie niesprzyjających warunków operacyjnych, które są w dużym stopniu 

przewidywalne, takich jak start i lądowanie na zanieczyszczonych drogach startowych; i 

2) wystąpienie niesprawności silnika we wszystkich fazach lotu. 

b) Operator zapewnia, by w przypadku drogi startowej mokrej lub zanieczyszczonej korzystano 

z danych dotyczących osiągów określonych zgodnie z obowiązującymi wymogami w sprawie 

certyfikacji dużych samolotów lub równoważnych, możliwych do przyjęcia przez organ. 

OPS 1.490 

Start 

a) Operator zapewnia, by masa do startu nie przekraczała maksymalnej masy do startu 

określonej w instrukcji użytkowania w locie (AFM) dla wysokości ciśnieniowej i temperatury 

otoczenia na lotnisku, na którym ma się odbyć start. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 168 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

b) Przy określaniu maksymalnej dozwolonej masy do startu operator musi spełnić następujące 

wymogi: 

1) długość przerwanego startu nie może przekraczać rozporządzalnej długości 

przerwanego startu; 

2) długość startu nie może przekraczać rozporządzalnej długości startu, przy długości 

zabezpieczenia kontynuowanego startu nie większej niż połowa rozporządzalnej 

długości rozbiegu; 

3) długość rozbiegu nie może przekraczać rozporządzalnej długości rozbiegu; 

4) zgodność z wymogami niniejszego OPS musi być wykazana przy użyciu tej samej 

wartości V1 dla startu przerwanego i kontynuowanego; i 

5) Masa do startu z drogi startowej mokrej lub zanieczyszczonej nie może przekroczyć 

masy do startu dozwolonej w takich samych warunkach na drodze startowej suchej. 

c) Wykazując zgodność z lit. b) powyżej, operator musi uwzględnić: 

1) wysokość ciśnieniową lotniska; 

2) temperaturę otoczenia na lotnisku; 

3) stan i rodzaj nawierzchni drogi startowej; 

4) nachylenie drogi startowej w kierunku startu; 
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5) nie więcej niż 50% podawanej składowej czołowej wiatru oraz nie mniej niż 150% 

podawanej składowej tylnej wiatru; i 

6) jeżeli ma to miejsce, stratę długości drogi startowej spowodowaną ustawianiem 

samolotu w osi drogi przed startem. 

 

OPS 1.495 

Omijanie przeszkód po starcie 

a) Operator zapewnia, by praktyczny tor wznoszenia po starcie omijał wszystkie przeszkody 

z przewyższeniem 35 stóp lub w odległości poziomej co najmniej 90 m powiększonej o 

współczynnik 0,125 x D, gdzie D oznacza odległość poziomą pokonaną przez samolot od 

końca rozporządzalnej długości startu lub od końca długości startu, jeśli zakłada się 

wykonanie zakrętu przed końcem rozporządzalnej długości startu. Dla samolotów o 

rozpiętości skrzydeł mniejszej niż 60 m może być stosowana pozioma odległość od przeszkód 

równa wartości połowy rozpiętości skrzydeł, powiększona o 60 m oraz o współczynnik 0,125 

x D. 

b) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej, operator musi uwzględnić: 

1) masę samolotu w chwili rozpoczęcia rozbiegu; 

2) wysokość ciśnieniową lotniska; 

3) temperaturę otoczenia na lotnisku; i 

4) nie więcej niż 50% podawanej składowej czołowej wiatru oraz nie mniej niż 150% 

podawanej składowej tylnej wiatru. 
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c) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej: 

1) Nie są dozwolone zmiany linii drogi do punktu, w którym praktyczny tor wznoszenia po 

starcie osiągnie wysokość równą połowie rozpiętości skrzydeł, lecz nie mniejszą niż 50 

stóp nad wzniesieniem końca rozporządzalnej długości rozbiegu. Następnie, zakłada się, 

że do wysokości 400 stóp przechylenie samolotu nie będzie przekraczać 15°. Powyżej 

wysokości 400 stóp można planować przechylenia większe niż 15°, lecz nie 

przekraczające 25°; 

2) Każdy odcinek praktycznego toru wznoszenia po starcie, na którym przechylenie 

przekracza 15°, musi omijać wszystkie przeszkody położone w odległościach 

poziomych określonych w lit. a), d) i e) niniejszego OPS w odległości pionowej 

wynoszącej co najmniej 50 stóp; i 

3) Operator, który na wysokościach pomiędzy 200 i 400 stóp zamierza stosować 

zwiększone przechylenia nie przekraczające 20° oraz przechylenia do 30° powyżej 

wysokości 400 stóp, musi stosować specjalne, zatwierdzone przez organ procedury 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.495 lit. c) pkt 3). 

4) Należy uwzględnić wpływ przechylenia na prędkości operacyjne oraz tor lotu, w tym 

przyrost przebytej drogi, spowodowany zwiększeniem prędkości operacyjnych. 

d) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej, w przypadku gdy zamierzony tor lotu nie wymaga 

zmian linii drogi większych niż 15°, operator nie musi brać pod uwagę przeszkód, których 

odległość boczna jest większa niż: 

1) 300 m, jeśli pilot jest w stanie utrzymać wymaganą dokładność nawigacji w strefie 

występowania przeszkód; lub 

2) 600 m dla lotów we wszystkich innych warunkach. 
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e) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej, w przypadkach gdy zamierzony tor lotu wymaga 

zmian linii drogi większych niż 15°, operator nie musi brać pod uwagę przeszkód, których 

odległość boczna jest większa niż: 

1) 600 m, jeśli pilot jest w stanie utrzymać wymaganą dokładność nawigacji w strefie 

występowania przeszkód; lub 

2) 900 m dla lotów we wszystkich innych warunkach. 

f) Operator ustanawia procedury awaryjne w celu spełnienia wymogów OPS 1.495 oraz 

zapewnienia bezpiecznej trasy omijającej przeszkody tak, aby umożliwić spełnienie 

wymogów dotyczących przelotu po trasie określonych w OPS 1.500 lub lądowanie na 

lotnisku startu lub na lotnisku zapasowym dla lotniska startu. 

 

OPS 1.500 

Lot po trasie z jednym silnikiem niepracującym 

a) Operator zapewnia, by dane dotyczące praktycznego toru lotu po trasie z jednym silnikiem 

niepracującym zawarte w instrukcji użytkowania w locie (AFM), odpowiednio do 

spodziewanych warunków meteorologicznych w locie, były we wszystkich punktach trasy 

zgodne z lit. b) lub c). Praktyczny tor lotu musi mieć dodatni gradient na wysokości 1500 stóp 

nad lotniskiem, na którym zakładane jest lądowanie w razie niesprawności silnika. W 

warunkach meteorologicznych wymagających użycia systemów przeciwoblodzeniowych 

musi być uwzględniony ich wpływ na praktyczny tor lotu. 
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b) Gradient praktycznego toru lotu musi mieć dodatnią wartość na wysokości co najmniej 1000 

stóp nad całym terenem i wszystkimi przeszkodami znajdującymi się na trasie w odległości 

do 9,3 km (5 mil morskich) po obu stronach zamierzonej linii drogi. 

c) Praktyczny tor lotu musi pozwalać na kontynuowanie lotu z wysokości przelotowej do 

lotniska, na którym można wykonać lądowanie zgodnie z odpowiednio: OPS 1.515 lub 1.520 

oraz na ominięcie w odległości pionowej wynoszącej co najmniej 2000 stóp, wszystkich 

przeszkód znajdujących się na trasie w odległości do 9,3 km (5 mil morskich) po obu stronach 

zamierzonej linii drogi, zgodnie z punktami do 1 do 4 poniżej: 

1) zakłada się, że niesprawność silnika nastąpi w najbardziej krytycznym punkcie trasy; 

2) uwzględnia się wpływ wiatru na tor lotu; 

3) zezwala się na zrzut paliwa do ilości umożliwiającej osiągnięcie lotniska z wymaganym 

zapasem paliwa, przy użyciu bezpiecznej procedury; i 

4) lotnisko, na którym zakłada się lądowanie po wystąpieniu niesprawności silnika, musi 

spełniać następujące warunki: 

(i) przy spodziewanej masie do lądowania spełnione są wymogi dotyczące osiągów; i 

(ii) komunikaty lub prognozy meteorologiczne albo ich kombinacja, jak również 

meldunki o stanie lotniska wskazują, że w przewidywanym czasie możliwe jest 

bezpieczne lądowanie. 
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d) Wykazując zgodność z OPS 1.500 operator musi zwiększyć marginesy podane w lit. b) i c) 

powyżej do 18,5 km (10 mil morskich), jeżeli dokładność nawigacji nie sięga poziomu 95% 

zakładanej poprawności. 

 

OPS 1.505 

Przelot samolotów trzy- lub więcej silnikowych z dwoma silnikami niepracującymi 

 

a) Operator zapewnia, by w żadnym punkcie zamierzonej linii drogi samolot wyposażony w trzy 

lub więcej silników nie był oddalony o więcej niż 90 minut lotu z prędkością przelotową 

maksymalnego zasięgu, właściwą dla lotu z wszystkimi silnikami pracującymi w warunkach 

standardowej temperatury i ciszy, od lotniska, na którym przy przewidywanej masie do 

lądowania mogą być spełnione wymogi dotyczące osiągów, jeżeli nie są spełnione wymogi 

lit. od b) do f) poniżej. 

b) Dane dotyczące praktycznego toru lotu po trasie z dwoma silnikami niepracującymi muszą 

umożliwiać dolot w spodziewanych warunkach meteorologicznych z punktu, w którym 

zakłada się jednoczesną niesprawność dwóch silników do lotniska, na którym możliwe jest 

lądowanie i całkowite zatrzymanie z zastosowaniem nakazanej procedury lądowania z dwoma 

silnikami niepracującymi. Praktyczny tor lotu musi omijać w odległości pionowej wynoszącej 

co najmniej 2000 stóp cały teren i wszystkie przeszkody znajdujące się na trasie w odległości 

do 9,3 km (5 mil morskich) po obu stronach zamierzonej linii drogi. Na wysokościach i w 

warunkach meteorologicznych wymagających użycia systemów przeciwoblodzeniowych 

musi być uwzględniony wpływ ich użycia na dane dotyczące praktycznego toru lotu. Jeśli 

dokładność nawigacji nie sięga poziomu 95%, operator musi zwiększyć podany wyżej 

margines do 18,5 km (10 mil morskich). 
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c) Zakłada się, że niesprawność dwóch silników nastąpi w najbardziej krytycznym punkcie tego 

odcinka trasy, na którym samolot jest oddalony o więcej niż 90 minut lotu z prędkością 

przelotową maksymalnego zasięgu właściwą dla wszystkich silników pracujących w 

warunkach standardowej temperatury i ciszy od lotniska, na którym przy przewidywanej 

masie do lądowania mogą być spełnione wymogi dotyczące osiągów. 

d)  Na wysokości 1500 stóp nad lotniskiem, na którym zakładane jest lądowanie po wystąpieniu 

niesprawności dwóch silników, praktyczny tor lotu musi mieć dodatni gradient. 

e) Pozwala się na zrzut paliwa do ilości umożliwiającej osiągnięcie lotniska z wymaganym 

zapasem paliwa, przy użyciu bezpiecznej procedury. 

f) Spodziewana masa samolotu w punkcie, w którym zakłada się wystąpienie niesprawności 

dwóch silników, nie może być mniejsza od masy, która obejmuje ilość paliwa wystarczającą 

na lot do lotniska, na którym zakłada się lądowanie oraz przybycie nad strefę lądowania tego 

lotniska na wysokości co najmniej 1500 stóp, a następnie na 15 minut lotu poziomego. 

 

OPS 1.510 

Lądowanie – Lotniska docelowe i zapasowe 

a) Operator zapewnia, by masa samolotu do lądowania określona zgodnie z OPS 1.475 lit. a) nie 

przewyższała maksymalnej masy do lądowania określonej dla wysokości i spodziewanej 

temperatury otoczenia w przewidywanym czasie lądowania na lotnisku docelowym lub 

zapasowym. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 175 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

b) W przypadku podejść według wskazań przyrządów z gradientem nieudanego podejścia 

większym niż 2,5% operator musi sprawdzić czy spodziewana masa samolotu do lądowania 

pozwala na nieudane podejście z gradientem naboru wysokości równym lub większym od 

gradientu nieudanego podejścia stosowanego przy prędkości i konfiguracji nieudanego 

podejścia z jednym silnikiem niepracującym (patrz obowiązujące wymogi dotyczące 

certyfikacji dużych samolotów). Stosowanie metody alternatywnej musi zostać zatwierdzone 

przez organ. 

c) W przypadku podejść według wskazań przyrządów z wysokością decyzji poniżej 200 stóp, 

operator musi sprawdzić czy spodziewana masa samolotu do lądowania umożliwia, po 

wystąpieniu niesprawności silnika krytycznego oraz przy prędkości i konfiguracji stosowanej 

przy odejściu na drugi krąg, osiągnięcie gradientu naboru wysokości nieudanego podejścia 

wynoszącego co najmniej 2,5% lub równego wartości opublikowanej, przy czym stosuje się 

wyższy z tych gradientów (patrz CS AWO 243). Stosowanie metody alternatywnej musi 

zostać zatwierdzone przez organ. 

 

OPS 1.515 

Lądowanie – Drogi startowe suche 

a) Operator zapewnia, by masa samolotu do lądowania w przewidywanym czasie lądowania na 

lotnisku docelowym lub na każdym z lotnisk zapasowych określona była zgodnie z OPS 

1.475 lit. a) i pozwalała na pełne zatrzymanie samolotu po lądowaniu z wysokości 50 stóp nad 

progiem: 

1) w granicach 60% rozporządzalnej długości lądowania dla samolotów 

turboodrzutowych; lub 

2) w granicach 70% rozporządzalnej długości lądowania dla samolotów turbośmigłowych; 
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3) dla procedur podejścia o stromej ścieżce schodzenia organ może wyrazić zgodę na 

stosowanie danych dotyczących długości lądowania wyznaczonych zgodnie z lit. a) pkt 

1 oraz lit. a) pkt 2 powyżej, opartych na wysokości bramki mniejszej niż 50 stóp, lecz 

nie mniejszej niż 35 stóp (patrz dodatek 1 do OPS 1.515 lit. a) pkt 3); 

4) Wykazując zgodność z lit. a) pkt 1 oraz lit. a) pkt 2 powyżej, organ, jeżeli uzna, że 

istnieje taka potrzeba (patrz dodatek 1), może wyjątkowo zatwierdzić wykonanie 

operacji krótkiego lądowania zgodnie z dodatkami 1 i 2, jak również wszelkie 

dodatkowe warunki, jakie uzna za niezbędne dla zapewnienia wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa w konkretnym przypadku. 

b) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej, operator musi uwzględnić: 

1) wysokość ciśnieniową lotniska; 

2) nie więcej niż 50% składowej czołowej wiatru oraz nie mniej niż 150% składowej 

tylnej wiatru; i 

3) nachylenie drogi startowej w kierunku lądowania, jeżeli przekracza ono +/-2%. 
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c) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej zakłada się, że: 

1) samolot będzie lądował na najbardziej korzystnej drodze startowej, w warunkach ciszy; 

i 

2) samolot będzie lądował na drodze startowej, co do której istnieje największe 

prawdopodobieństwo, że zostanie wyznaczona, biorąc pod uwagę prawdopodobną 

prędkość i kierunek wiatru oraz charakterystykę manewrową samolotu na ziemi, a także 

uwzględniając inne warunki, takie jak systemy wspomagania lądowania oraz 

ukształtowanie terenu. 

d) Jeżeli operator nie jest w stanie spełnić wymogów określonych w lit. c) pkt.1 powyżej dla 

lotniska docelowego z jedną drogą startową, na której lądowanie jest uzależnione od 

wyznaczonej składowej wiatru, samolot może być dopuszczony do lotu, jeżeli wyznaczone 

zostaną 2 lotniska zapasowe, które pozwalają na całkowite spełnienie wymogów lit. a), b) i c). 

Przed rozpoczęciem podejścia do lądowania na lotnisku docelowym, dowódca musi upewnić 

się, że lądowanie może być przeprowadzone w pełnej zgodności z OPS 1.510 oraz lit. a) i b) 

powyżej. 

e) Jeżeli operator nie jest w stanie spełnić wymogów określonych w lit. c) pkt 2 powyżej dla 

lotniska docelowego, samolot może być dopuszczony do lotu, jeżeli zostanie wyznaczone 

lotnisko zapasowe, pozwalające na całkowite spełnienie wymogów lit. a), b) i c). 

 

OPS 1.520 

Lądowanie – Drogi startowe mokre i zanieczyszczone 

 

a) W przypadku gdy odpowiednie meldunki lub prognozy meteorologiczne, lub ich kombinacja 

wskazują, że w przewidywanym czasie lądowania droga startowa może być mokra, operator 

zapewnia, by rozporządzalna długość lądowania stanowiła co najmniej 115% wymaganej 

długości lądowania określonej zgodnie z OPS 1.515. 
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b) W przypadku gdy odpowiednie komunikaty lub prognozy meteorologiczne, lub ich 

kombinacja wskazują, że w przewidywanym czasie lądowania droga startowa może być 

zanieczyszczona, operator zapewnia, by rozporządzalna długość lądowania była co najmniej 

równa długości lądowania określonej zgodnie z lit. a) powyżej lub stanowiła co najmniej 

115% długości lądowania określonej zgodnie z zatwierdzonymi danymi dotyczącymi długości 

lądowania na zanieczyszczonej drodze startowej lub równoważnymi, przyjętymi przez organ, 

przy czym obowiązuje większa z tych długości. 

c) Długość lądowania na mokrej drodze startowej krótsza od wymaganej w lit. a) powyżej, lecz 

nie krótsza od wymaganej w OPS 1.515 lit. a), może być użyta, jeżeli instrukcja użytkowania 

w locie (AFM) zawiera dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące długości lądowania na 

mokrych drogach startowych. 

d) Długość lądowania na specjalnie przygotowanej zanieczyszczonej drodze startowej, krótsza 

od wymaganej w lit. b) powyżej, lecz nie krótsza od wymaganej w OPS 1.515 lit. a), może 

być użyta, jeżeli instrukcja użytkowania w locie (AFM) zawiera dodatkowe szczegółowe 

informacje dotyczące długości lądowania na zanieczyszczonych drogach startowych. 

e) Wykazując zgodność z lit. b), c) i d) powyżej, stosuje się odpowiednio kryteria OPS 1.515, 

jednak postanowienia lit. a) pkt 1 i 2 OPS 1.515 nie mają zastosowania do lit. b)powyżej. 
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Dodatek 1 do OPS 1.495 lit. c) pkt 3 

Zgoda na zwiększone przechylenia 

a) W celu stosowania zwiększonych przechyleń wymagających specjalnej zgody, spełniane są 

następujące kryteria: 

1) instrukcja użytkowania w locie (AFM) musi zawierać zatwierdzone dane do 

wymaganego zwiększenia prędkości operacyjnej oraz dane umożliwiające 

skonstruowanie toru lotu przy zwiększonych przechyleniach oraz prędkościach. 

2) Dla zapewnienia dokładności nawigacji musi być dostępne odniesienie wizualne. 

3) Dla każdej drogi startowej należy określić minima meteorologiczne oraz ograniczenia 

prędkości, które muszą zostać zatwierdzone przez organ.  

(4) Szkolenie zgodnie z OPS 1.975. 

 

Dodatek 1 do OPS 1.515 lit. a) pkt 3 
Procedury podejścia ze stromą ścieżką schodzenia 

a) Organ może zatwierdzić stosowanie procedury podejścia ze stromą ścieżką schodzenia dla 

ścieżek schodzenia o nachyleniu 4,5° lub większym oraz z wysokością bramki niższą niż 50 

stóp, lecz nie niższą niż 35 stóp, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: 

1) instrukcja użytkowania w locie (AFM) musi określać maksymalny dopuszczalny kąt 

ścieżki schodzenia, wszelkie inne ograniczenia, procedury normalne, nienormalne lub 

awaryjne dla podejścia ze stromą ścieżką schodzenia, jak również poprawki do danych 

dotyczących długości pola lądowania z uwzględnieniem kryteriów stromego podejścia; 
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2) na każdym lotnisku, na którym mają być wykonywane procedury podejścia ze stromą 

ścieżką schodzenia, musi być dostępny odpowiedni system ścieżki schodzenia 

składający się przynajmniej z systemu wskazań wizualnej ścieżki schodzenia; i 

3) dla każdej drogi startowej, na której mają być stosowane procedury podejścia ze stromą 

ścieżką schodzenia, muszą zostać określone i zatwierdzone minima meteorologiczne. 

Należy uwzględnić: 

(i) rozmieszczenie przeszkód; 

(ii) rodzaje wskaźników ścieżki schodzenia i kierunku lądowania takich jak pomoce 

wizualne, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

(iii) minimum odniesienia wzrokowego wymaganego na DH i MDA; 

iv) dostępne wyposażenie pokładowe; 

(v) kwalifikacje pilotów i specjalna znajomość lotniska; 

(vi) ograniczenia i procedury zawarte w instrukcji użytkowania w locie (AFM); i 

(vii) kryteria nieudanego podejścia. 
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Dodatek 1 do OPS 1.515 lit. a) pkt 4 
Operacje krótkiego lądowania  

 

a) Do celów OPS 515 lit. a) pkt 4, na długość użytą do obliczenia dozwolonej masy do 

lądowania może składać się użyteczna długość deklarowanej strefy bezpieczeństwa 

powiększona o deklarowaną rozporządzalną długość lądowania. Organ może zatwierdzić tego 

typu operacje, zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) Wykazanie konieczności wykonywania operacji krótkiego lądowania. Musi istnieć 

oczywisty interes publiczny oraz operacyjna konieczność przeprowadzenia operacji 

z powodu dużej odległości od lotniska lub fizycznych ograniczeń dotyczących 

wydłużenia drogi startowej. 

2) Samolot i kryteria operacyjne. 

(i) Operacje krótkiego lądowania zostaną zatwierdzone wyłącznie dla samolotów, w 

których pionowa w konfiguracji ustabilizowanej na normalnej ścieżce schodzenia 

odległość pomiędzy linią wzroku pilota a linią najniższej części kół podwozia nie 

przekracza 3 metrów. 

(ii) Przy ustanawianiu minimów operacyjnych lotniska widzialność/RVR nie może 

być niższa niż 1,5 km. Ponadto, w instrukcji operacyjnej muszą zostać określone 

ograniczenia dotyczące wiatru. 

(iii) Na potrzeby tego typu operacji w instrukcji operacyjnej muszą zostać określone 

minimalne wymogi dotyczące doświadczenia pilota oraz odbytych szkoleń i 

specjalnej znajomości lotniska. 
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3) Zakłada się, że wysokość przelotu nad początkiem użytecznej długości deklarowanej 

strefy bezpieczeństwa wynosi 50 stóp. 

4) Kryteria dodatkowe. Organ może ustanowić dodatkowe warunki, które uzna za 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji, uwzględniając cechy typu 

samolotu, cechy orograficzne strefy podejścia, dostępne pomoce podejścia oraz 

czynniki dotyczące nieudanego podejścia lub zaniechanego lądowania. Takie 

dodatkowe warunki mogą obejmować na przykład wymóg posiadania systemu 

wskaźników wizualnej ścieżki schodzenia typu VASI/PAPI. 

 
Dodatek 2 do OPS 1.515 lit. a) pkt 4 

Kryteria pola wzlotów dla operacji krótkiego lądowania 

a) Korzystanie ze strefy bezpieczeństwa musi być zatwierdzone przez władze lotniska. 

b) Użyteczna długość deklarowanej strefy bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami OPS 1.515 lit. 

a) pkt 4 oraz niniejszego dodatku, nie może przekraczać 90 m. 

c) Szerokość deklarowanej strefy bezpieczeństwa nie może być mniejsza niż podwójna 

szerokość drogi startowej lub podwójna rozpiętość skrzydeł samolotu, odniesiona do 

przedłużonej osi centralnej drogi startowej, przy czym stosuje się większą z tych wartości. 
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d) Deklarowana strefa bezpieczeństwa musi być wolna od przeszkód lub zagłębień, które 

mogłyby stanowić zagrożenie dla samolotu lądującego przed początkiem drogi startowej. 

Podczas użycia drogi startowej do operacji krótkiego lądowania niedozwolona jest również 

obecność w strefie bezpieczeństwa obiektów ruchomych. 

e) Nachylenie deklarowanej strefy bezpieczeństwa w kierunku lądowania nie może przekraczać 

5% w górę ani 2% w dół. 

f) Dla potrzeb tego rodzaju operacji do deklarowanej strefy bezpieczeństwa nie muszą być 

stosowane wymogi dotyczące nośności określone w OPS 1.480 lit. a) pkt 5. 

 

CZĘŚĆ H 

KLASA OSIĄGÓW B 

 

OPS 1.525 

Zasady ogólne 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu jednosilnikowego: 

1) w nocy; lub 

2) w warunkach meteorologicznych dla lotów według wskazań przyrządów (IMC), z 

wyjątkiem lotów wykonywanych zgodnie z specjalnymi przepisami wykonywania 

lotów z widocznością. 

Uwaga: Ograniczenia dotyczące użytkowania samolotów jednosilnikowych zostały 

określone w OPS 1.240 lit. a) pkt 6. 
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b) Operator traktuje samoloty dwusilnikowe, które nie spełniają wymogów dotyczących naboru 

wysokości określonych w dodatku 1 do 1.525 lit. b), jako samoloty jednosilnikowe. 

 

OPS 1.530 

Start 

 

a) Operator zapewnia, by masa do startu nie przekraczała maksymalnej masy do startu 

określonej w instrukcji użytkowania w locie (AFM) dla wysokości ciśnieniowej i temperatury 

otoczenia na lotnisku, na którym ma się odbyć start. 

b) Operator zapewnia, by bazowa długość startu określona w instrukcji użytkowania w locie 

(AFM): 

1) nie przekraczała, po pomnożeniu przez współczynnik 1,25, rozporządzalnej długości 

rozbiegu; lub 

2) gdy dostępne jest zabezpieczenie przerwanego startu lub zabezpieczenie 

kontynuowanego startu, nie przekraczała: 

i) rozporządzalnej długości rozbiegu; 

(ii) po pomnożeniu przez współczynnik 1,15, rozporządzalnej długości startu; i 

(iii) po pomnożeniu przez współczynnik 1,3, rozporządzalnej długości startu 

przerwanego.  
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c) Wykazując zgodność z lit. b) powyżej, operator uwzględnia: 

1) masę samolotu w chwili rozpoczęcia rozbiegu; 

2) wysokość ciśnieniową lotniska; 

3) temperaturę otoczenia na lotnisku; 

4) stan i rodzaj nawierzchni drogi startowej; 

5) nachylenie drogi startowej w kierunku startu oraz 

6) nie więcej niż 50% podawanej składowej czołowej wiatru oraz nie mniej niż 150% 

podawanej składowej tylnej wiatru. 
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OPS 1.535 
Omijanie przeszkód po starcie – Samoloty wielosilnikowe 

 

a) Operator zapewnia, aby tor wznoszenia po starcie samolotów dwu lub więcej silnikowych, 

określony zgodnie z niniejszą literą, omijał wszystkie przeszkody w odległości pionowej co 

najmniej 50 stóp lub w odległości poziomej co najmniej 90 m powiększonej o współczynnik 

0,125 x D, gdzie D oznacza odległość poziomą, pokonaną przez samolot od końca 

rozporządzalnej długości startu lub od końca długości startu, jeśli zakłada się wykonanie 

zakrętu przed końcem rozporządzalnej długości startu, z wyjątkiem przepisów określonych w 

lit. b) i c). W przypadku samolotów o rozpiętości skrzydeł mniejszej niż 60 m można 

zastosować poziomy odstęp od przeszkody wynoszący połowę rozpiętości skrzydeł samolotu 

plus 60 m plus 0,125 x D. Wykazując zgodność z niniejszą literą należy przyjąć, że: 

1) tor wznoszenia ma swój początek na wysokości 50 stóp nad powierzchnią końca 

długości startu wymaganej zgodnie z OPS 1.530 lit. b), a kończy się na wysokości 1500 

stóp nad powierzchnią terenu; 

2) przed osiągnięciem wysokości 50 stóp nad powierzchnią terenu samolot nie jest 

przechylany, a późniejszy kąt przechylenia nie przekracza 15°; 

3) niesprawność silnika krytycznego na torze startu ze wszystkimi silnikami pracującymi 

występuje w punkcie, w którym oczekiwana jest utrata punktów odniesienia 

wzrokowego dla ominięcia przeszkód; 
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4) gradient toru wznoszenia po starcie od 50 stóp do wysokości, na której zakłada się 

wystąpienie niesprawności silnika jest równy średniemu gradientowi podczas 

wznoszenia ze wszystkimi silnikami pracującymi przy przejściu do konfiguracji 

przelotowej pomnożonemu przez współczynnik 0,77; i 

5) gradient toru wznoszenia po starcie od wysokości osiągniętej zgodnie z pkt  4 powyżej do 

końca toru wznoszenia po starcie jest równy gradientowi naboru wysokości z jednym 

silnikiem niepracującym określonemu w instrukcji użytkowania w locie (AFM). 

b) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej dla przypadków, kiedy zamierzony tor lotu nie wymaga 

zmian linii drogi większych niż 15°, operator nie musi brać pod uwagę przeszkód, których 

odległość boczna jest większa niż: 

1) 300 m, jeżeli lot jest wykonywany w warunkach pozwalających na nawigację ze 

wzrokowym utrzymywaniem kursu lub dostępne są takie pomoce nawigacyjne, które 

umożliwiają pilotowi utrzymanie zamierzonego toru lotu z taką samą dokładnością 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.535 lit. b) pkt.1 oraz lit. c) pkt 1); lub 

2) 600 m, dla lotów we wszystkich innych warunkach. 
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c) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej dla przypadków, kiedy zamierzony tor lotu wymaga 

zmian linii drogi większych niż 15°, operator nie musi brać pod uwagę przeszkód, których 

odległość boczna jest większa niż: 

1) 600 m, jeżeli lot jest wykonywany w warunkach pozwalających na wzrokowe 

utrzymywanie kursu (patrz dodatek 1 do OPS 1.535 lit. b) pkt 1 oraz lit. c) pkt 1; 

2) 900 m, dla lotów we wszystkich innych warunkach. 

d) Wykazując zgodność z lit. a), b) i c) powyżej, operator musi uwzględnić: 

1) masę samolotu w chwili rozpoczęcia rozbiegu; 

2) wysokość ciśnieniową lotniska; 

3) temperaturę otoczenia na lotnisku; i 

4) nie więcej niż 50% podawanej składowej czołowej wiatru oraz nie mniej niż 150% 

podawanej składowej tylnej wiatru. 
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OPS 1.540 

Przelot – Samoloty wielosilnikowe 

a) Operator zapewnia, aby w przewidywanych warunkach meteorologicznych, w razie 

niesprawności jednego silnika, z pozostałymi silnikami pracującymi na określonych 

zakresach maksymalnej mocy trwałej, samolot był zdolny kontynuować lot na odpowiednich 

minimalnych wysokościach bezpiecznych określonych w instrukcji operacyjnej lub powyżej 

nich do punktu leżącego 1000 stóp nad lotniskiem, w którym mogą być spełnione wymagane 

osiągi. 

b) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej: 

1) nie można zakładać, że samolot ze wszystkimi silnikami pracującymi na określonych 

zakresach maksymalnej mocy trwałej będzie leciał na wysokości większej od tej, na 

której prędkość wznoszenia wynosi 300 stóp na minutę; i 

2) założony gradient przelotowy z jednym silnikiem niepracującym ma być równy 

odpowiednio ogólnemu gradientowi zniżania lub wznoszenia, powiększonemu o 

gradient równy 0,5% lub pomniejszonemu o gradient równy 0,5%. 
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OPS 1.542 

Przelot – Samoloty jednosilnikowe 

 

a) Operator zapewni, by w razie niesprawności silnika w przewidywanych warunkach 

meteorologicznych, samolot był zdolny osiągnąć miejsce, w którym możliwe jest wykonanie 

awaryjnego lądowania. Dla samolotów lądowych wymagane jest miejsce na lądzie, chyba że 

organ zatwierdzi inną możliwość. 

b) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej: 

1) nie można zakładać, że samolot z silnikiem pracującymi na określonych zakresach 

maksymalnej mocy trwałej będzie leciał na wysokości większej od tej, na której 

prędkość wznoszenia wynosi 300 stóp na minutę; i 

2) założony gradient przelotowy będzie całkowitym gradientem zniżania powiększonym o 

gradient 0,5%. 

 

OPS 1.545 

Lądowanie – Lotniska docelowe i zapasowe 

 

Operator zapewnia, by masa samolotu do lądowania, określona zgodnie z OPS 1.475 lit. a), nie 

przewyższała maksymalnej masy do lądowania określonej dla wysokości i temperatury otoczenia w 

przewidywanym czasie lądowania na lotnisku docelowym lub zapasowym. 
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OPS 1.550 

Lądowanie – Drogi startowe suche 

a) Operator zapewnia, by w przewidywanym czasie lądowania masa samolotu do lądowania, 

określona zgodnie z OPS 1.475 lit. a), pozwalała na pełne zatrzymanie samolotu po 

lądowaniu z wysokości 50 stóp nad progiem w granicach 70% rozporządzalnej długości 

lądowania na lotnisku docelowym lub na każdym z lotnisk zapasowych. 

1) Organ może wyrazić zgodę na stosowanie danych dotyczących długości lądowania 

wyznaczonych zgodnie z niniejszym OPS w oparciu o wysokość bramki mniejszą niż 

50 stóp, lecz nie mniejszą niż 35 stóp (patrz dodatek 1 do OPS 1.550 lit. a)); 

2) Organ może wyrazić zgodę na operacje krótkiego lądowania zgodnie z kryteriami 

określonymi w dodatku 2 do OPS 1.550 lit. a). 

b) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej, operator uwzględnia: 

1) wysokość ciśnieniową lotniska; 

2) nie więcej niż 50% składowej czołowej wiatru oraz nie mniej niż 150% składowej 

tylnej wiatru. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 192 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

3) stan i rodzaj nawierzchni drogi startowej; i 

4) nachylenie drogi startowej w kierunku lądowania; 

c) W celu dopuszczenia samolotu do lotu zgodnie z lit. a) powyżej, należy przyjąć, że: 

1) samolot będzie lądował na najbardziej korzystnej drodze startowej, w warunkach ciszy; 

i 

2) samolot będzie lądował na drodze startowej, co do której istnieje największe 

prawdopodobieństwo, że zostanie wyznaczona biorąc pod uwagę prawdopodobną 

prędkość i kierunek wiatru oraz charakterystyka manewrowa samolotu na ziemi, a także 

uwzględniając inne warunki, takie jak systemy wspomagania lądowania oraz 

ukształtowanie terenu. 

d) Jeżeli operator nie jest w stanie spełnić wymogów określonych w lit. c) pkt 2 powyżej dla 

lotniska docelowego, samolot może być dopuszczony do lotu, jeżeli zostanie wyznaczone 

lotnisko zapasowe, które pozwala na całkowite spełnienie wymogów lit. a), b) i c) powyżej. 

 

OPS 1.555 

Lądowanie – Drogi startowe mokre i zanieczyszczone 

 

a) W przypadku gdy odpowiednie komunikaty lub prognozy meteorologiczne, lub ich 

kombinacja wskazują, że w przewidywanym czasie lądowania droga startowa może być 

mokra, operator zapewnia, by rozporządzalna długość lądowania była równa lub większa od 

wymaganej długości lądowania, określonej zgodnie z OPS 1.550, pomnożonej przez 

współczynnik 1,15. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 193 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

b) W przypadku gdy odpowiednie komunikaty lub prognozy meteorologiczne lub ich 

kombinacja wskazują, że w przewidywanym czasie lądowania droga startowa może być 

zanieczyszczona operator zapewnia, by długość lądowania, określona przy użyciu danych 

możliwych do przyjęcia przez organ dla tych warunków, nie przekraczała rozporządzalnej 

długości lądowania. 

c) Długość lądowania na mokrej drodze startowej krótsza od wymaganej w lit. a) powyżej, lecz 

nie krótsza od wymaganej w OPS 1.515 lit. a), może zostać zastosowana, jeżeli instrukcja 

użytkowania w locie (AFM) zawiera określone dodatkowe informacje dotyczące długości 

lądowania na mokrych drogach startowych. 

 

Dodatek 1 do OPS 1.525 lit. b) 

Zasady ogólne – Wznoszenie przy starcie i lądowaniu 

 

(Podstawą określonych w niniejszym dodatku wymogów są JAR–23.63 lit. c) pkt.1 oraz JAR–23.63 

lit. c) pkt.2, obowiązujące od dnia 11 marca 1994 r.) 

a) Wznoszenie przy starcie 

1) Ze wszystkimi silnikami pracującymi 

(i) Stały gradient wznoszenia po starcie musi wynosić co najmniej 4% przy 

następujących warunkach: 

A) moc startowa na każdym silniku; 
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B) podwozie wypuszczone, chyba że może być ono wciągnięte w czasie 

krótszym niż 7 sekund, co pozwala przyjąć, że jest ono schowane; 

C) klapy w położeniu do startu; i 

D) prędkość wznoszenia nie mniejsza niż większa z następujących wartości: 

1,1 VMC i 1,2 VS1. 

2) Z jednym silnikiem niepracującym 

(i) Stały gradient wznoszenia do wysokości 400 stóp nad powierzchnią startu musi mieć 

wymierną wartość dodatnią przy następujących warunkach: 

A) niepracujący silnik krytyczny ze śmigłem w położeniu najmniejszego oporu; 

B) pozostałe silniki pracujące z mocą startową; 

C) schowane podwozie; 

D) klapy w położeniu do startu; i 

E) prędkość wznoszenia równa prędkości osiąganej na wysokości 50 stóp. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 195 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

(ii) Stały gradient wznoszenia musi wynosić co najmniej 0,75% na wysokości 1500 stóp 

nad powierzchnią startu przy następujących warunkach: 

A) niepracujący silnik krytyczny, ze śmigłem w położeniu najmniejszego oporu; 

B) pozostałe silniki pracujące z mocą nie przekraczającą maksymalnej mocy trwałej; 

C) schowane podwozie; 

D) schowane klapy; i 

E) prędkość wznoszenia nie mniejsza niż 1,2 VS1. 

b) Wznoszenie przy lądowaniu 

1) Ze wszystkimi silnikami pracującymi 

(i) Stały gradient wznoszenia musi wynosić co najmniej 2,5% przy następujących 

warunkach: 

A) moc lub ciąg nie większe niż osiągane w ciągu 8 sekund od zainicjowania 

ruchu przestawiającego dźwignię sterowania mocą z położenia minimalnych 

lotnych obrotów biegu jałowego; 
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B) wypuszczone podwozie; 

C) klapy w położeniu do lądowania; i 

D) prędkość wznoszenia równa VREF. 

2) Z jednym silnikiem niepracującym 

(i) Stały gradient wznoszenia musi wynosić co najmniej 0,75% na wysokości 1500 stóp 

nad powierzchnią lądowania przy następujących warunkach: 

A) niepracujący silnik krytyczny, ze śmigłem w położeniu najmniejszego oporu; 

B) pozostałe silniki pracujące z mocą nie przekraczającą maksymalnej mocy trwałej; 

C) schowane podwozie; 

D) schowane klapy; i 

E) prędkość wznoszenia nie mniejsza niż 1,2 VS1. 
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Dodatek 1 do OPS 1.535 lit. b) pkt 1 oraz lit. c) pkt 1 

Tor lotu po starcie – Nawigacja ze wzrokowym utrzymywaniem kursu 

 

W celu umożliwienia nawigacji ze wzrokowym utrzymywaniem kursu, operator zapewnia, by 

panujące w czasie operacji warunki meteorologiczne, w tym podstawa chmur i widoczność, 

umożliwiały obserwację oraz identyfikację przeszkód i terenowych punktów odniesienia. Instrukcja 

operacyjna musi określać dla danego lotniska minimalne warunki meteorologiczne, umożliwiające 

załodze określenie i utrzymywanie prawidłowego toru lotu względem terenowych punktów 

odniesienia, w celu zapewnienia bezpiecznej odległości nad przeszkodami i terenem w następujący 

sposób: 

a) procedura musi odpowiednio definiować terenowe punkty odniesienia tak, aby zamierzony tor 

lotu mógł być przeanalizowany pod kątem wymogów dotyczących odległości od przeszkód; 

b) procedura musi uwzględniać możliwości samolotu w zakresie prędkości postępowej, 

przechylenia i wpływu wiatru; 

c) należy udostępnić załodze słowny lub graficzny opis procedury; i 

d) należy określić ograniczenia wynikające ze środowiska lotu (np. wiatr, chmury, widzialność, 

pora doby, światło zewnętrzne, światła przeszkodowe). 
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Dodatek 1 do OPS 1.550 a) 

Procedury podejścia ze stromą ścieżką schodzenia 

a) Organ może zatwierdzić stosowanie procedur podejścia ze stromą ścieżką schodzenia dla 

ścieżek schodzenia o nachyleniu 4,5° lub większym oraz wysokości bramki poniżej 50 stóp, 

lecz nie mniejszej niż 35 stóp, gdy spełnione są następujące kryteria: 

1) instrukcja użytkowania w locie (AFM) musi określać maksymalny dopuszczalny kąt 

ścieżki schodzenia, wszelkie inne ograniczenia, procedury normalne, nienormalne lub 

awaryjne dla stromego podejścia, jak również poprawki do danych dotyczących 

długości pola startu podczas stosowania kryteriów stromego podejścia; 

2) na każdym lotnisku, na którym mają być stosowane procedury podejścia ze stromą 

ścieżką schodzenia, musi być dostępny odpowiedni system ścieżki schodzenia 

składający się przynajmniej z systemu wskazań wizualnej ścieżki schodzenia; i 

3) dla każdej drogi startowej, na której mają być stosowane procedury podejścia ze stromą 

ścieżką schodzenia, muszą zostać określone i zatwierdzone minima meteorologiczne. 

Należy uwzględnić: 

(i) rozmieszczenie przeszkód; 

(ii) rodzaj wskaźników ścieżki schodzenia i kierunku lądowania takich jak pomoce 

wizualne, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

(iii) minimum odniesienia wzrokowego wymagane na DH i MDA; 
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(iv) dostępne wyposażenie pokładowe; 

(v) kwalifikacje pilotów i specjalna znajomość lotniska; 

(vi) ograniczenia i procedury określone w instrukcji użytkowania w locie (AFM); i 

(vii) kryteria nieudanego podejścia. 

 

Dodatek 2 do OPS 1. 550 lit. a) 

Operacje krótkiego lądowania 

 

a) Do celów OPS 1.550 lit. a) pkt 2, na długość użytą do obliczenia dozwolonej masy do 

lądowania może składać się użyteczna długość deklarowanej strefy bezpieczeństwa 

powiększona o deklarowaną rozporządzalną długość lądowania. Organ może zatwierdzić 

takie operacje, zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) korzystanie z zadeklarowanej strefy bezpieczeństwa musi zostać zatwierdzone przez 

władze lotniska; 

2) deklarowana strefa bezpieczeństwa musi być wolna od przeszkód lub zagłębień, które 

mogłyby stanowić zagrożenie dla samolotu lądującego przed początkiem drogi 

startowej; podczas użycia drogi startowej do operacji krótkiego lądowania 

niedozwolona jest również obecność w strefie bezpieczeństwa obiektów ruchomych; 
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3) nachylenie deklarowanej strefy bezpieczeństwa nie może przekraczać 5% nachylenia w 

górę oraz 2% nachylenia w dół w kierunku lądowania; 

4) użyteczna długość deklarowanej strefy bezpieczeństwa, zgodnie z postanowieniami 

niniejszego dodatku, nie może przekraczać 90 m; 

5) szerokość deklarowanej strefy bezpieczeństwa nie może być mniejsza niż podwójna 

szerokość drogi startowej odniesiona do przedłużonej linii centralnej drogi startowej; 

6) zakłada się, że wysokość przelotu nad początkiem użytecznej długości deklarowanej 

strefy bezpieczeństwa nie jest mniejsza niż 50 stóp. 

7) do celów tych operacji do deklarowanej strefy bezpieczeństwa nie muszą być stosowane 

wymogi dotyczące nośności określone w OPS 1.480 lit. a) pkt 5. 

8) dla każdej przewidzianej do użycia drogi startowej muszą zostać określone i 

zatwierdzone minima meteorologiczne, które nie mogą być niższe niż wyższe spośród 

minimów podejścia VFR lub nieprecyzyjnego; 

9) należy określić wymogi dotyczące pilotów (patrz OPS 1.975 lit. a)); 

10) organ może nałożyć dodatkowe warunki, jakie uzna za niezbędne dla bezpieczeństwa 

operacji, uwzględniając cechy typu samolotu, dostępne systemy podejścia oraz aspekty 

dotyczące nieudanego podejścia lub zaniechanego lądowania. 
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CZĘŚĆ I 

KLASA OSIĄGÓW C 

 

OPS 1.560 

Zasady ogólne 

 

Operator zapewnia, by w celu wykazania zgodności z wymogami niniejszej Części, zatwierdzone 

dane dotyczące osiągów zawarte w instrukcji użytkowania w locie (AFM) były uzupełniane 

stosownie do potrzeb innymi danymi możliwymi do przyjęcia przez organ, w przypadku gdy 

zatwierdzone w instrukcji użytkowania w locie dane dotyczące osiągów nie są wystarczające. 

 

OPS 1.565 

Start 

 

a) Operator zapewnia, by masa do startu nie przekraczała maksymalnej masy do startu 

określonej w instrukcji użytkowania w locie (AFM) dla wysokości ciśnieniowej i temperatury 

otoczenia na lotnisku, na którym ma się odbyć start. 

b) Operator zapewnia, by dla samolotów, dla których dane dotyczące długości pola startu 

zawarte w instrukcji użytkowania w locie (AFM) nie uwzględniają niesprawności silnika, 

wymagana odległość od rozpoczęcia rozbiegu do osiągnięcia wysokości 50 stóp nad 

powierzchnią terenu ze wszystkimi silnikami pracującymi na określonych zakresach 

maksymalnej mocy startowej, pomnożona przez współczynnik: 

1) 1,33 dla samolotów dwusilnikowych; lub 
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2) 1,25 dla samolotów trzysilnikowych; lub 

3) 1,18 dla samolotów czterosilnikowych,  

nie przekraczała rozporządzalnej długości rozbiegu na lotnisku, na którym ma się odbyć start. 

c) Operator zapewnia, by dla samolotów, dla których dane dotyczące długości pola startu 

zawarte w instrukcji użytkowania w locie (AFM) uwzględniają niesprawność silnika, zostały 

spełnione następujące wymogi, zgodne ze specyfikacją podaną w instrukcji użytkowania w 

locie (AFM): 

1) długość przerwanego startu nie może przekraczać rozporządzalnej długości 

przerwanego startu; 

2) długość startu nie może przekraczać rozporządzalnej długości startu, przy długości 

zabezpieczenia startu kontynuowanego nie przekraczającej połowy rozporządzalnej 

długości startu; 

3) długość rozbiegu nie może przekraczać rozporządzalnej długości rozbiegu; 

4) zgodność z wymogami niniejszego OPS musi zostać wykazana przy użyciu takiej samej 

wartości V1 dla startu przerwanego i kontynuowanego; i 

5) masa do startu z drogi startowej mokrej lub zanieczyszczonej nie może przekraczać 

dozwolonej masy do startu z drogi suchej w takich samych warunkach. 
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d) Wykazując zgodność z lit. b) i c) powyżej, operator musi uwzględnić: 

1) wysokość ciśnieniową lotniska; 

2) temperaturę otoczenia na lotnisku; 

3) stan i rodzaj nawierzchni drogi startowej; 

4) nachylenie drogi startowej w kierunku startu; 

5) nie więcej niż 50% podawanej składowej czołowej wiatru oraz nie mniej niż 150% 

podawanej składowej tylnej wiatru; i 

6) jeżeli ma to miejsce, stratę długości drogi startowej spowodowaną ustawianiem 

samolotu w osi drogi przed startem. 

 

OPS 1.570 
Omijanie przeszkód po starcie 

 

a) Operator zapewnia, by tor wznoszenia po starcie z jednym silnikiem niepracującym omijał 

wszystkie przeszkody z przewyższeniem co najmniej 50 stóp powiększonym o współczynnik 

0,01 x D lub w odległości poziomej co najmniej 90 m powiększonej o współczynnik 0,125 x 

D, gdzie D oznacza odległość poziomą pokonaną przez samolot od końca rozporządzalnej 

długości startu. W przypadku samolotów o rozpiętości skrzydeł mniejszej niż 60 m może być 

stosowana pozioma odległość od przeszkód równa połowie rozpiętości skrzydeł, powiększona 

o 60 m oraz współczynnik 0,125 x D. 
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b) Tor wznoszenia po starcie musi zaczynać się na wysokości 50 stóp nad powierzchnią końca 

długości startu wymaganej odpowiednio zgodnie z OPS 1.565 b) lub c) oraz kończyć się na 

wysokości 1500 stóp nad powierzchnią terenu. 

c) Wykazując zgodność z lit. a), operator musi uwzględnić: 

1) masę samolotu w chwili rozpoczęcia rozbiegu; 

2) wysokość ciśnieniową lotniska; 

3) temperaturę otoczenia na lotnisku; i 

4) nie więcej niż 50% podawanej składowej czołowej wiatru oraz nie mniej niż 150% 

podawanej składowej tylnej wiatru. 

d) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej, nie zezwala się na zmiany linii drogi przed 

osiągnięciem punktu, w którym tor wznoszenia po starcie osiągnie wysokość równą 50 stóp 

nad powierzchnią terenu. Następnie zakłada się, że od tego punktu do wysokości 400 stóp 

samolot nie będzie wykonywał zakrętów z przechyleniem większym niż 15°. Powyżej 

wysokości 400 stóp można planować przechylenia większe niż 15°, lecz nie przekraczające 

25°. Należy uwzględnić wpływ przechylenia na prędkości operacyjne i tor lotu, w tym 

przyrost przebytej drogi, spowodowany zwiększonymi prędkościami operacyjnymi. 
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e) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej dla przypadków nie wymagających zmian linii drogi 

większych niż 15°, operator nie musi brać pod uwagę przeszkód, od których odległość boczna 

jest większa niż: 

1) 300 m, jeżeli pilot jest w stanie utrzymać wymaganą dokładność nawigacji w strefie 

występowania przeszkody; lub 

2) 600 m dla lotów we wszystkich innych warunkach. 

f) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej dla przypadków wymagających zmian linii drogi 

większych niż 15°, operator nie musi brać pod uwagę przeszkód, od których odległość boczna 

jest większa niż: 

1) 600 m, jeżeli pilot jest w stanie utrzymać dokładność nawigacji w strefie występowania 

przeszkody; lub 

2) 900 m dla lotów we wszystkich innych warunkach. 

g) Operator ustanawia procedury awaryjne w celu spełnienia wymogów określonych w OPS 

1.570 i wyznacza bezpieczną trasę omijającą przeszkody, umożliwiającą spełnienie 

wymogów dotyczących przelotu po trasie określonych w OPS 1.580 lub lądowanie na 

lotnisku startu lub na lotnisku zapasowym dla lotniska startu. 
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OPS 1.575 

Przelot ze wszystkimi silnikami pracującymi 

a) Operator zapewnia, by samolot w przewidywanych warunkach meteorologicznych w każdym 

punkcie trasy lub jakiegokolwiek planowanego odchylenia od niej był w stanie osiągnąć 

prędkość wznoszenia równą co najmniej 300 stóp na minutę ze wszystkimi silnikami 

pracującymi na określonych zakresach maksymalnej mocy trwałej na: 

1) minimalnych wysokościach dla bezpiecznego lotu na każdym odcinku zamierzonej linii 

drogi lub planowanego odchylenia od niej, określonych w instrukcji operacyjnej lub 

obliczonych na podstawie zawartych w niej informacji; i 

2) minimalnych wysokościach niezbędnych dla spełnienia warunków określonych 

odpowiednio w OPS 1.580 i 1.585. 

 

OPS 1.580 

Przelot z jednym silnikiem niepracującym 

 

a) Operator zapewnia, by samolot w przewidywanych warunkach meteorologicznych, 

w przypadku wystąpienia niesprawności dowolnego silnika w dowolnym punkcie trasy lub 

planowanego odchylenia od niej i z pozostałymi silnikami pracującymi na określonych 

zakresach maksymalnej mocy trwałej, był zdolny do kontynuowania lotu z wysokości 

przelotowej do lotniska, na którym możliwe jest wykonanie lądowania zgodnie z 

odpowiednio OPS 1.595 lub OPS 1.600, omijając przeszkody leżące w odległości do 9,3 km 

(5 mil morskich) po obu stronach zamierzonej linii drogi z przewyższeniem wynoszącym co 

najmniej: 

1) 1000 stóp, jeżeli prędkość wznoszenia jest równa lub większa niż zero; lub 
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2) 2000 stóp, jeżeli prędkość wznoszenia jest mniejsza od zera. 

b) Tor lotu na wysokości 450 m (1500 stóp) nad lotniskiem, na którym zakładane jest lądowanie 

po wystąpieniu niesprawności jednego silnika, ma dodatnie nachylenie. 

c) Do celów niniejszego punktu przyjmuje się, że największa prędkość wchodzenia samolotu 

jest o 150 stóp na minutę mniejsza od określonej całkowitej prędkości wznoszenia. 

d) Wykazując zgodność z niniejszym punktem, operator musi zwiększyć marginesy podane w 

lit. a) powyżej do 18,5 km (10 mil morskich), jeżeli dokładność nawigacji nie sięga poziomu 

95% zakładanej poprawności. 

e) Zezwala się na zrzut paliwa do ilości umożliwiającej osiągnięcie lotniska z wymaganym 

zapasem paliwa, przy użyciu bezpiecznej procedury. 

 
OPS 1.585 

Przelot samolotów trzy- lub więcej silnikowych z dwoma silnikami niepracującymi 
 

a) Operator zapewnia, by w żadnym punkcie zamierzonej linii drogi samolot wyposażony 

w trzy lub więcej silników nie był oddalony o więcej niż 90 minut lotu z prędkością 

przelotową maksymalnego zasięgu właściwą dla lotu z wszystkimi silnikami 

pracującymi, w warunkach standardowej temperatury i ciszy, od lotniska, na którym 

przy przewidywanej masie do lądowania spełnione są wymogi dotyczące osiągów, 

chyba że spełnia on wymogi określone w lit. b) - e) poniżej.  
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b) Tor lotu z dwoma silnikami niepracującymi musi pozwalać na kontynuowanie lotu w 

przewidywanych warunkach meteorologicznych z ominięciem wszystkich przeszkód, 

znajdujących się w odległości do 9,3 km (5 mil morskich) po obu stronach zamierzonej 

linii drogi z przewyższeniem wynoszącym co najmniej 2000 stóp, do lotniska, na 

którym przy przewidywanej masie do lądowania spełnione są wymogi dotyczące 

osiągów. 

c) Zakłada się, że niesprawność dwóch silników wystąpi w najbardziej krytycznym 

punkcie tego odcinka trasy, na którym samolot jest oddalony o więcej niż 90 minut lotu 

z prędkością przelotową maksymalnego zasięgu, właściwą dla lotu z wszystkimi 

silnikami pracującymi w warunkach standardowej temperatury i ciszy, od lotniska, na 

którym przy przewidywanej masie do lądowania spełnione są wymogi dotyczące 

osiągów. 

d) Spodziewana masa samolotu w punkcie, w którym zakłada się wystąpienie 

niesprawności dwóch silników, nie może być mniejsza od masy, która obejmuje ilość 

paliwa wystarczającą na lot do lotniska, na którym zakłada się lądowanie oraz 

przybycie nad strefę lądowania tego lotniska na wysokości co najmniej 450 m (1500 

stóp), a następnie na 15 minut lotu poziomego. 

e) Do celów niniejszego punktu przyjmuje się, że dostępna prędkość wznoszenia samolotu 

jest o 150 stóp na minutę mniejsza od określonej prędkości wznoszenia. 

f) Wykazując zgodność z niniejszym punktem, operator musi zwiększyć marginesy 

podane w lit. a) powyżej do 18,5 km (10 mil morskich), jeżeli dokładność nawigacji nie 

sięga poziomu 95% zakładanej poprawności. 

g) Zezwala się na zrzut paliwa do ilości umożliwiającej osiągnięcie lotniska z wymaganym 

zapasem paliwa, jeśli  zostaje zastosowana bezpieczna procedura. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 209 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

OPS 1.590 

Lądowanie – Lotniska docelowe i zapasowe 

 
Operator zapewnia, by masa samolotu do lądowania, określona zgodnie z OPS 1.475 lit. a), nie 

przekraczała maksymalnej masy do lądowania określonej w instrukcji użytkowania w locie (AFM) 

dla wysokości ciśnieniowej oraz, jeżeli jest to uwzględnione w AFM, dla temperatury otoczenia na 

lotnisku docelowym lub zapasowym w przewidywanym czasie lądowania. 

 
OPS 1.595 

Lądowanie – Drogi startowe suche 

 

a) Operator zapewnia, by w przewidywanym czasie lądowania masa samolotu do lądowania, 

określona zgodnie z OPS 1.475 lit. a), po lądowaniu z wysokości 50 stóp nad progiem 

pozwalała na pełne zatrzymanie samolotu w granicach 70% rozporządzalnej długości 

lądowania na lotnisku docelowym lub na jakimkolwiek lotnisku zapasowym. 

b) Wykazując zgodność z lit. a) powyżej, operator musi uwzględnić: 

1) wysokość ciśnieniową lotniska; 

2) nie więcej niż 50% składowej czołowej wiatru oraz nie mniej niż 150% składowej 

tylnej wiatru; 

3) rodzaj nawierzchni drogi startowej; i 
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4) nachylenie drogi startowej w kierunku lądowania. 

c) W celu dopuszczenia samolotu do lotu zgodnie z lit. a) powyżej, należy przyjąć że: 

1) samolot będzie lądował na najbardziej korzystnej drodze startowej, w warunkach ciszy; 

i 

2) samolot będzie lądował na drodze startowej, co do której istnieje największe 

prawdopodobieństwo, że zostanie wyznaczona biorąc pod uwagę prawdopodobną 

prędkość i kierunek wiatru oraz charakterystyka manewrowa samolotu na ziemi, a także 

uwzględniając inne warunki, takie jak środki wspomagające lądowanie oraz 

ukształtowanie terenu. 

d) Jeżeli operator nie jest w stanie spełnić wymogów określonych w lit. c) pkt 2 powyżej dla 

lotniska docelowego, samolot może zostać dopuszczony do lotu, jeżeli zostanie wyznaczone 

lotnisko zapasowe, które pozwala na całkowite spełnienie wymogów lit. a), b) i c). 

 

OPS 1.600 

Lądowanie – Drogi startowe mokre i zanieczyszczone 

 

a) W przypadku gdy odpowiednie komunikaty lub prognozy meteorologiczne lub ich 

kombinacja wskazują, że w przewidywanym czasie lądowania droga startowa może być 

mokra, operator zapewnia, by rozporządzalna długość lądowania była równa lub większa od 

wymaganej długości lądowania, określonej zgodnie z OPS 1.595, pomnożonej przez 

współczynnik 1,15. 

b) W przypadku gdy odpowiednie komunikaty lub prognozy meteorologiczne, lub ich 

kombinacja wskazują, że w przewidywanym czasie lądowania droga startowa może być 

zanieczyszczona, operator zapewnia by długość lądowania określona przy użyciu danych 

możliwych do przyjęcia przez organ dla tych warunków nie przekraczała rozporządzalnej 

długości lądowania. 
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CZĘŚĆ J 
MASA I WYWAŻENIE 

 
OPS 1.605 

Zasady ogólne 
(patrz dodatek 1 do OPS 1.605) 

a) Operator zapewnia, by w każdej fazie operacji załadowanie, masa i położenie środka 

ciężkości samolotu były zgodne z ograniczeniami określonymi w zatwierdzonej instrukcji 

użytkowania w locie (AFM) lub w instrukcji operacyjnej, jeżeli jest ona bardziej restrykcyjna. 

b) Operator musi ustalić masę oraz położenie środka ciężkości każdego samolotu poprzez jego 

rzeczywiste zważenie przed wprowadzeniem do użytkowania, a następnie poprzez ważenie co 

4 lata, jeżeli stosuje masy indywidualne, lub co 9 lat, jeżeli stosuje masy floty. Należy 

uwzględnić i odpowiednio udokumentować łączny wpływ modyfikacji i napraw na masę i 

wyważenie. Ponadto, jeżeli nieznany jest dokładnie wpływ modyfikacji na masę i wyważenie, 

samoloty muszą zostać ponownie zważone. 

c) Operator musi określić, poprzez ważenie lub zastosowanie mas standardowych, masę 

wszystkich elementów samolotu oraz członków załogi wliczanych do suchej masy 

operacyjnej samolotu. Musi zostać określony wpływ ich rozmieszczenia na położenie środka 

ciężkości samolotu. 

d) Operator musi ustalić masę każdego przewożonego ładunku, w tym balastu, poprzez jego 

rzeczywiste zważenie lub określenie masy przewożonego ładunku zgodnie ze standardowymi 

masami pasażerów i bagażu określonymi w OPS 1.620. 
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e) Operator musi określić masę ładunku paliwa poprzez użycie jego rzeczywistego ciężaru 

właściwego lub, jeżeli nie jest on znany, ciężaru właściwego obliczonego zgodnie z metodą 

określoną w instrukcji operacyjnej. 

OPS 1.607 
Terminologia 

a) Sucha masa operacyjna. Masa całkowita samolotu gotowego do wykonania określonego typu 

operacji z wyłączeniem masy całego paliwa zużywalnego oraz przewożonego ładunku. Masa 

ta obejmuje następujące elementy: 

1) załoga i bagaż załogi; 

2) catering oraz ruchome wyposażenie do obsługi pasażerów; i 

3) woda pitna i chemikalia do toalet. 

b) Maksymalna masa bez paliwa. Maksymalna dopuszczalna masa samolotu, łącznie z 

niezużywalną częścią paliwa. Masa paliwa znajdującego się w poszczególnych zbiornikach 

musi być włączona do maksymalnej masy bez paliwa, gdy jest to wyraźnie stwierdzone w 

ograniczeniach określonych w instrukcji użytkowania w locie (AFM). 

c) Maksymalna konstrukcyjna masa do lądowania. Maksymalna całkowita masa samolotu 

dopuszczalna podczas lądowania w normalnych okolicznościach. 

d) Maksymalna konstrukcyjna masa do startu. Maksymalna całkowita masa samolotu 

dopuszczalna w chwili rozpoczęcia rozbiegu. 
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e) Klasyfikacja pasażerów. 

1) Dorosły – oznacza osobę, mężczyznę lub kobietę, w wieku co najmniej 12 lat. 

2) Dziecko – oznacza osobę w wieku dwóch lat i starszą, ale poniżej 12 roku życia. 

3) Niemowlę – oznacza osobę w wieku do dwóch lat. 

f) Przewożony ładunek. Całkowita masa pasażerów, bagażu i ładunku cargo, łącznie z każdym 

ładunkiem niepłatnym. 

 

OPS 1.610 

Załadunek, masa i wyważenie 

 

Operator określa w instrukcji operacyjnej zasady i metody obowiązujące podczas załadunku oraz w 

systemie masy i wyważenia, spełniające wymogi określone w OPS 1.605. System ten musi 

uwzględniać wszystkie rodzaje planowanych operacji. 

 

OPS 1.615 

Wartości masy załogi 

a) W celu określenia suchej masy operacyjnej operator stosuje następujące wartości mas: 

1) masy rzeczywiste łącznie z wszelkim bagażem załogi; lub 
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2) masy standardowe, łącznie z bagażem podręcznym, wynoszące 85 kg dla członków 

załogi lotniczej oraz 75 kg dla członków personelu pokładowego; lub 

3) inne masy standardowe możliwe do przyjęcia przez organ. 

b) Operator musi korygować suchą masę operacyjną uwzględniając każdy dodatkowy bagaż. 

Rozmieszczenie tego dodatkowego bagażu musi być uwzględnione przy ustalaniu położenia 

środka ciężkości samolotu. 

 

OPS 1.620 

Wartości mas pasażerów i bagażu 

 

a) Operator oblicza masę pasażerów i masę bagażu rejestrowanego stosując rzeczywistą 

zważoną masę każdej osoby oraz rzeczywistą zważoną masę bagażu lub standardowe 

wartości mas określone poniżej w tabelach 1, 2 i 3, z wyjątkiem samolotów z dostępną liczbą 

miejsc pasażerskich mniejszą niż 10. W takich przypadkach masa pasażerów może zostać 

ustalona na podstawie ustnej deklaracji złożonej przez pasażera osobiście lub też w jego 

imieniu oraz poprzez dodanie wcześniej określonej stałej uwzględniającej bagaż podręczny 

oraz ubranie. (Procedura określająca, kiedy należy stosować masy rzeczywiste, a kiedy 

standardowe oraz procedura stosowana przy ustnych deklaracjach, muszą zostać włączone do 

instrukcji operacyjnej). 

b) Jeżeli określenie rzeczywistej masy odbywa się poprzez ważenie, operator zapewnia, by 

uwzględnione zostały rzeczy osobiste pasażerów oraz ich bagaż podręczny. Ważenie musi 

zostać przeprowadzone bezpośrednio przed wejściem na pokład i w sąsiadującym z nim 

miejscu. 
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c) Jeżeli określenie rzeczywistej masy odbywa się przy użyciu mas standardowych, należy 

stosować wartości mas standardowych podane w tabelach 1 i 2 poniżej. Masy standardowe 

obejmują bagaż podręczny oraz masę każdego niemowlęcia w wieku poniżej 2 lat, 

przewożonego przez osobę dorosłą na jednym miejscu pasażerskim. Do celów niniejszej 

litery niemowlęta zajmujące oddzielne miejsca pasażerskie uznawane są za dzieci. 

d) Wartości mas pasażerów – 20 lub więcej miejsc pasażerskich 

1) W przypadku, gdy całkowita liczba dostępnych na pokładzie samolotu miejsc 

pasażerskich wynosi co najmniej 20, stosuje się standardowe masy kobiet i mężczyzn 

określone w tabeli 1. Jako alternatywa, w przypadkach gdy całkowita liczba dostępnych 

miejsc pasażerskich wynosi co najmniej 30, stosuje się wartości z kolumny tabeli 1 

„sami dorośli”. 

2) Dla celów tabeli 1, czarter wakacyjny oznacza lot czarterowy, który stanowi wyłącznie 

element pakietu wakacyjnego. Wartości mas czarteru wakacyjnego stosowane są pod 

warunkiem, że do niepłatnego przewozu niektórych kategorii pasażerów 

wykorzystywanych jest nie więcej niż 5% miejsc pasażerskich samolotu. 

Tabela 1 

 

20 i więcej Liczba miejsc 

pasażerskich Mężczyźni Kobiety 

30 i więcej  

Sami dorośli 

Wszystkie loty, z 

wyjątkiem czarterów 

wakacyjnych 

88 kg 70 kg 84 kg 

Czartery wakacyjne 83 kg 69 kg 76 kg 

Dzieci 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Wartości mas pasażerów – 19 lub mniej miejsc pasażerskich. 

1) W przypadku gdy całkowita liczba miejsc pasażerskich dostępnych na pokładzie 

samolotu wynosi 19 lub mniej, stosuje się standardowe masy określone w tabeli 2. 

2) W przypadku lotów, w czasie których nie przewozi się bagażu podręcznego w kabinie 

lub gdy bagaż podręczny uwzględniany jest oddzielnie, od powyższych mas dla 

mężczyzn i kobiet można odjąć 6 kg. Do celów niniejszego punktu, artykuły takie jak 

płaszcz, parasol, mała torebka lub torebka damska, materiały do czytania lub mały 

aparat fotograficzny nie są uznawane za bagaż podręczny. 

Tabela 2 

 

Liczba miejsc 
pasażerskich 

1 - 5 6 - 9 10 - 19 

Mężczyźni 104 kg 96 kg 92 kg 

Kobiety 86 kg 78 kg 74 kg 

Dzieci 35 kg 35 kg 35 kg 

 

f) Wartość mas bagażu 

1) W przypadku gdy całkowita liczba dostępnych na pokładzie samolotu miejsc 

pasażerskich wynosi co najmniej 20, do każdej sztuki bagażu rejestrowanego należy 

stosować standardowe masy określone w tabeli 3. Dla samolotów posiadających do 19 

miejsc pasażerskich włącznie, stosuje się rzeczywistą masę bagażu rejestrowanego 

określoną poprzez ważenie. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 217 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

 

2) Do celów tabeli 3: 

(i) lot krajowy oznacza lot z punktami wylotu i przylotu leżącymi w granicach jednego 

państwa; 

(ii) lot w obszarze europejskim oznacza lot inny niż krajowy, którego punkty wylotu i 

przylotu leżą w obrębie obszaru określonego w dodatku 1 do OPS 1.620 lit. f); i 

(iii) lot międzykontynentalny, inny niż lot w obszarze europejskim, oznacza lot, którego 

punkty wylotu i przylotu leżą na różnych kontynentach. 

 

Tabela 3 

20 i więcej miejsc pasażerskich 

 

Rodzaj lotu Standardowa masa 

bagażu 

Krajowy 11 kg 

W obszarze europejskim 13 kg 

Międzykontynentalny 15 kg 

Wszystkie pozostałe 13 kg 
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g) Jeżeli operator zamierza stosować wartości mas standardowych inne niż podane powyżej 

w tabeli 1, 2 i 3, musi powiadomić organ o powodach oraz uzyskać wcześniej zezwolenie. 

Musi także przedłożyć do zatwierdzenia szczegółowy plan przeprowadzania ważenia i 

zastosować metodę analizy statystycznej określoną w dodatku 1 do OPS 1.620 lit. g). Po 

weryfikacji i zatwierdzeniu przez organ wyników ważenia, skorygowane wartości mas 

standardowych mogą być stosowane wyłącznie przez tego operatora. Skorygowane wartości 

mas standardowych mogą być stosowane tylko w okolicznościach, które są zgodne z 

okolicznościami, w których przeprowadzono ważenie. Jeżeli skorygowane wartości mas 

standardowych przekraczają wartości określone w tabelach 1, 2 i 3, należy stosować te 

wyższe wartości. 

h) W przypadku każdego lotu, w którym spodziewany jest przewóz znaczącej liczby pasażerów, 

których masa, łącznie z ich bagażem podręcznym, może przekroczyć standardowe masy 

pasażerów, operator musi określić rzeczywistą masę tych pasażerów poprzez ważenie lub 

dodanie odpowiednich przyrostów masy. 

i) Jeżeli stosowane są standardowe wartości mas bagażu rejestrowanego i oczekuje się, że 

znaczna liczba pasażerów zgłosi do odprawy bagaż, który przekroczy standardową masę 

bagażu, operator musi określić rzeczywistą masę tego bagażu poprzez ważenie lub dodanie 

odpowiednich przyrostów masy. 

j) Operator zapewnia, by dowódca był powiadomiony o użyciu niestandardowej metody 

określenia masy ładunku oraz by ta metoda została podana w dokumentacji masy i 

wyważenia. 
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OPS 1.625 

Dokumentacja masy i wyważenia 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.625) 

 

a) Przed każdym lotem operator sporządza dokumentację dotyczącą masy i wyważenia, 

wyszczególniając ładunek oraz jego rozmieszczenie. Dokumentacja masy i wyważenia musi 

umożliwiać dowódcy stwierdzenie, że ładunek oraz jego rozmieszczenie są takie, że 

ograniczenia dotyczące masy i wyważenia samolotu nie są przekroczone. Na dokumentacji 

masy i wyważenia musi figurować nazwisko osoby, która ją sporządziła. Osoba nadzorująca 

załadunek samolotu musi potwierdzić podpisem, że ładunek i jego rozmieszczenie są zgodne 

z dokumentacją masy i wyważenia. Dokument ten musi być możliwy do przyjęcia przez 

dowódcę, a jego akceptacja potwierdzona własnoręcznym podpisem lub jego 

odpowiednikiem. (zob. także OPS 1.1055 lit. a) pkt.12). 

b) Operator musi określić procedury dotyczące zmian w ładunku wprowadzanych w ostatniej 

chwili. 

c) Po uzyskaniu zgody organu, operator może zastosować procedury alternatywne do 

wymaganych w lit. a) i b) powyżej.  
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Dodatek 1 do OPS 1.605 

Masa i wyważenie – Zasady ogólne 

(patrz OPS 1.605) 

 

a) Określenie suchej masy operacyjnej samolotu 

1) Ważenie samolotu. 

(i) Nowe samoloty są zwykle ważone w fabrykach i wprowadzenie ich do 

użytkowania bez ponownego ważenia jest dozwolone, jeżeli bazy danych 

dotyczących wartości masy i wyważenia uwzględniają przeróbki lub modyfikacje 

samolotu. Samoloty przekazywane przez jednego operatora posiadającego 

zatwierdzony program nadzoru masy drugiemu operatorowi, który również 

posiada zatwierdzony program, nie muszą być ważone przed użytkowaniem przez 

operatora odbierającego, o ile od ostatniego ważenia nie upłynęły 4 lata. 

(ii) Indywidualna masa i położenie środka ciężkości (SC) każdego samolotu są 

okresowo ponownie ustalane. Maksymalny odstęp czasu pomiędzy dwoma 

ważeniami musi być określony przez operatora oraz musi spełniać wymogi OPS 

1.605 lit. b). Ponadto, masa i położenie SC każdego samolotu podlegają 

ponownemu ustaleniu poprzez: 

A) ważenie; lub 

B) obliczenie, pod warunkiem że operator jest w stanie dostarczyć niezbędne 

uzasadnienie słuszności wybranej metody obliczania, zawsze, gdy łączne 

zmiany suchej masy operacyjnej przekraczają ± 0,5% maksymalnej masy do 

lądowania lub łączna zmiana położenia SC przekracza 0,5% średniej 

cięciwy aerodynamicznej (SCA). 
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2) Masa i położenie środka ciężkości (SC) dla floty 

(i) Jako masę i położenie SC dla floty lub grupy samolotów tego samego typu i o 

jednakowej konfiguracji można stosować wartości średniej suchej masy 

operacyjnej i średniego położenia SC, pod warunkiem, że suche masy operacyjne 

oraz położenie SC poszczególnych samolotów mieszczą się w granicach tolerancji 

określonych w podpunkcie (ii) poniżej. Ponadto, stosuje się kryteria określone w 

podpunktach (iii), (iv) oraz lit. a) pkt 3poniżej. 

(ii) Granice tolerancji 

A) Jeżeli sucha masa operacyjna dowolnego zważonego samolotu lub masa 

któregokolwiek z samolotów floty otrzymana w wyniku obliczenia odbiega 

od suchej masy operacyjnej wspólnej dla całej floty o więcej niż ±0,5% 

wartości maksymalnej konstrukcyjnej masy do lądowania lub jeżeli 

położenie środka ciężkości danego samolotu odbiega od położenia 

wspólnego środka ciężkości całej floty o więcej niż ±0,5% średniej cięciwy 

aerodynamicznej, to samolot ten zostaje wyłączony ze składu tej floty. 

Można ustanowić oddzielne floty o odrębnych średnich masach floty. 

B) W przypadkach gdy masa samolotu mieści się w granicach tolerancji suchej 

masy operacyjnej całej floty, natomiast położenie jego SC wykracza poza 

granice tolerancji dozwolone dla całej floty, samolot ten należy użytkować z 

zastosowaniem obowiązującej suchej masy operacyjnej floty, lecz z 

indywidualnie określonym położeniem SC. 
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C) Jeżeli dany samolot, w porównaniu z pozostałymi samolotami floty, posiada 

dające się wyraźnie określić różnice (np. konfiguracja kuchni lub miejsc 

pasażerskich), które powodują przekroczenie granic tolerancji 

wyznaczonych dla całej floty, to samolot ten może nadal wchodzić w skład 

floty, pod warunkiem zastosowania dla tego samolotu odpowiednich 

poprawek dotyczących masy lub położenia SC. 

D) Samoloty, dla których nie opublikowano wartości SCA, muszą być 

użytkowane według wartości ich indywidualnej masy oraz położenia SC lub 

zostać poddane specjalnemu badaniu i zatwierdzeniu. 

(iii) Użycie wartości masy dla floty. 

A) Po zważeniu samolotu lub w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek 

zmiany w wyposażeniu lub konfiguracji samolotu, operator musi sprawdzić 

czy dany samolot mieści się w granicach tolerancji podanych w pkt 2 (ii) 

powyżej. 

B) Samoloty, które nie były ważone od ostatniej oceny masy floty mogą nadal 

pozostawać we flocie użytkowanej według wartości masy dla floty, pod 

warunkiem że ich indywidualne wartości zostaną sprawdzone przez 

obliczenia i zmieszczą się w granicach tolerancji określonych w pkt 2 (ii) 

powyżej. Jeżeli te indywidualne wartości nie mieszczą się już w 

dozwolonych granicach tolerancji, operator musi określić nowe wartości 

masy dla floty, spełniając warunki określone w pkt 2(i) i 2(ii) powyżej, lub 

użytkować samoloty, które nie mieszczą się w granicach tolerancji, według 

indywidualnych wartości masy. 
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C) Aby włączyć nowy samolot do floty użytkowanej według wartości masy dla 

floty, operator musi sprawdzić poprzez ważenie lub obliczenie, czy jego 

rzeczywiste wartości mieszczą się w granicach tolerancji określonych w pkt 

2 (ii) powyżej. 

(iv) W celu spełnienia wymogów pkt 2(i) powyżej, wartości masy dla floty muszą być 

aktualizowane najpóźniej pod koniec każdej oceny masy floty. 

3) Liczba ważonych samolotów wymagana do wyznaczenia wartości mas dla floty 

(i) Jeżeli „n” oznacza liczbę samolotów we flocie, do których stosuje się wartości 

mas dla floty, w okresie pomiędzy dwiema ocenami masy floty operator musi 

zważyć co najmniej liczbę samolotów określoną w poniższej tabeli: 

 

Liczba samolotów 

we flocie 

Minimalna 

liczna ważeń 

2 lub 3 n 

4 do 9 (n + 3)/2 

10 lub więcej (n +51)/10 

 

(ii) Do ważenia należy wybrać te samoloty floty, które nie były ważone od 

najdłuższego czasu. 

(iii) Okres pomiędzy dwiema ocenami masy floty nie może przekroczyć 48 miesięcy. 
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4) Procedura ważenia 

(i) Ważenie musi zostać przeprowadzone przez producenta samolotu lub uprawnioną 

organizację obsługi technicznej. 

(ii) Należy przedsięwziąć odpowiednie, zgodne z dobrymi praktykami, środki 

ostrożności, takie jak: 

A) sprawdzenie, czy samolot i jego wyposażenie są kompletne; 

B) sprawdzenie, czy płyny techniczne zostały odpowiednio uwzględnione; 

C) zapewnienie, by samolot był czysty; i 

D) zapewnienie, by ważenie odbywało się w zamkniętym budynku. 

(iii) Sprzęt używany do ważenia musi być odpowiednio skalibrowany, wyzerowany 

oraz używany zgodnie z instrukcją producenta. Każda waga musi zostać 

skalibrowana przez producenta, cywilny wydział miar i wag lub przez 

odpowiednio upoważnioną instytucję co 2 lata lub w odstępie czasu ustalonym 

przez producenta sprzętu do ważenia, przy czym obowiązuje krótszy z tych 

terminów. Sprzęt pomiarowy musi umożliwiać dokładne określenie masy 

samolotu. 

b) Specjalne masy standardowe dla przewożonego ładunku. Poza standardowymi masami 

pasażerów i bagażu rejestrowanego, operator może wystąpić o zatwierdzenie przez organ 

standardowych mas dla innych elementów ładunku. 
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c) Załadunek samolotu 

1) Operator zapewnia, by załadunek samolotu odbywał się pod nadzorem 

wykwalifikowanego personelu. 

2) Operator zapewnia, by ładowanie frachtu odbywało się zgodnie z danymi 

zastosowanymi do obliczania masy i wyważenia samolotu. 

3) Operator musi przestrzegać dodatkowych ograniczeń konstrukcyjnych w postaci 

ograniczeń wytrzymałości podłogi, maksymalnego obciążenia metra bieżącego podłogi, 

maksymalnej masy przypadającej na przedział ładunkowy cargo lub ograniczeń 

dotyczących maksymalnej liczby miejsc pasażerskich. 

d) Graniczne położenia środka ciężkości (SC) 

1) Operacyjny zakres położenia SC. Jeżeli operator nie stosuje metody wcześniejszego 

wyznaczania miejsc oraz nie uwzględnia dokładnie wpływu ilości pasażerów w każdym 

rzędzie siedzeń, ładunku w indywidualnych przedziałach ładunkowych cargo lub masy 

paliwa w indywidualnych zbiornikach, to do obliczania certyfikowanego zakresu 

położenia SC muszą być zastosowane odpowiednie marginesy operacyjne położenia 

SC. Przy określaniu marginesów położenia SC należy uwzględnić możliwe odchylenia 

od założonego rozmieszczenia ładunku. Jeżeli operator nie wyznacza numerowanych 

miejsc, musi ustanowić dla załogi lotniczej lub personelu pokładowego procedury 

zapobiegające zajmowaniu miejsc w krańcowych częściach kabiny pasażerskiej. 

Marginesy położenia SC i związane z nimi procedury operacyjne, łącznie z założeniami 

dotyczącymi rozsadzania pasażerów, muszą być możliwe do przyjęcia przez organ. 
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2) Środek ciężkości w locie. W uzupełnieniu do lit. d) pkt 1powyżej, operator musi 

wykazać, że procedury te w pełni uwzględniają ekstremalne przesunięcia SC w czasie 

lotu powodowane przemieszczaniem się pasażerów lub załogi oraz zużyciem lub 

przepompowywaniem paliwa. 

 
Dodatek 1 do OPS 1.620 lit. f) 

Definicja obszaru lotów w regionie europejskim 

 

Do celów OPS 1.620 lit. f) lotami w obszarze europejskim, z wyłączeniem lotów krajowych, są loty 

wykonywane w obszarze ograniczonym loksodromami przechodzącymi przez następujące punkty 

geograficzne: 

− N7200 E04500 

− N4000 E04500 

− N3500 E03700 

− N3000 E03700 

− N3000 W00600 

− N2700 W00900 

− N2700 W03000 

− N6700 W03000 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 227 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

− N7200 W01000 

− N7200 E04500 

zgodnie z poniższym rysunkiem 1: 

 

 
Rysunek 1 

Obszar europejski 
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Dodatek 1 do OPS 1.620 lit. g) 

Procedura ustanawiania skorygowanych standardowych wartości mas pasażerów i bagażu 

 

a) Pasażerowie 

1) Metoda próbkowania wagi. Średnia masa pasażerów oraz ich bagażu podręcznego musi 

być określona poprzez ważenie wybranych losowo próbek. Wybór losowych próbek, ze 

względu na swój charakter i zasięg, musi być reprezentatywny dla liczby przewożonych 

pasażerów i musi uwzględniać rodzaj operacji, częstotliwość lotów na różnych trasach, 

loty w obu kierunkach, sezonowość oraz liczbę miejsc w samolocie. 

2) Wielkość próbki. Plan badań musi obejmować ważenie co najmniej większego z 

poniższych elementów: 

(i) liczby pasażerów obliczonej z próbki pilotowej przy użyciu zwykłych procedur 

statystycznych oraz opartej na względnym rozkładzie błędu (dokładności) 

wynoszącym 1% dla wszystkich osób dorosłych oraz 2% dla oddzielnych 

średnich mas mężczyzn i kobiet; i 

(ii) dla samolotów: 

A) z liczbą miejsc pasażerskich 40 lub więcej - próbki składającej się z 2000 

pasażerów; lub 

B) z liczbą miejsc pasażerskich mniejszą niż 40 - próbki stanowiącej iloczyn: 

50 x (liczba miejsc pasażerskich). 
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3) Masy pasażerów. Masy pasażerów muszą obejmować także masę rzeczy osobistych 

należących do pasażerów, wnoszonych przez nich do samolotu. Przy pobieraniu 

losowych próbek mas pasażerów niemowlęta są ważone wraz z towarzyszącymi im 

osobami dorosłymi (zob. także OPS 1620 lit. c), d) oraz e)). 

4) Miejsce ważenia. Miejsce ważenia pasażerów usytuowane jest jak najbliżej samolotu, w 

takim punkcie, w którym zmiana masy pasażera w wyniku pozbycia się lub nabycia 

rzeczy osobistych przed wejściem na pokład nie jest prawdopodobna. 

5) Urządzenie do ważenia. Urządzenie przeznaczone do ważenia pasażerów posiada zakres 

pomiarowy do co najmniej 150 kg. Minimalna rozdzielczość wskazywanej masy 

wynosi 500 g. Dokładność wskazań urządzenia do ważenia wynosi do 0,5% lub 200 g, 

przy czym obowiązuje większa z tych wartości. 

6) Rejestracja wartości mas. Należy odnotować masę pasażerów, odpowiadające im 

kategorie (mężczyźni, kobiety, dzieci) oraz numer rejsu każdego lotu objętego 

badaniem. 

b) Bagaż rejestrowany. Procedura statystyczna określania skorygowanych standardowych 

wartości mas bagażu oparta na średnich masach bagażu z minimalnej wymaganej próbki jest 

zasadniczo taka sama, jak procedura ważenia pasażerów określona w lit. a) pkt.1. Dla bagażu, 

względny poziom pewności (dokładność) wynosi 1%. Należy zważyć minimum 2000 sztuk 

bagażu rejestrowanego. 
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c) Określenie skorygowanych standardowych wartości mas pasażerów i bagażu rejestrowanego 

1) W celu zapewnienia, że użycie skorygowanych standardowych wartości mas pasażerów 

i bagażu rejestrowanego, zamiast stosowania rzeczywistych mas określonych przez 

ważenie, nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo operacyjne, należy przeprowadzić 

analizę statystyczną. Tego typu analiza będzie źródłem średnich wartości mas 

pasażerów i bagażu, jak również innych danych. 

2) Dla samolotów z 20 lub więcej miejscami pasażerskimi, te średnie wartości stosowane 

są jako skorygowane standardowe wartości mas mężczyzn i kobiet. 

3) Dla samolotów mniejszych, w celu wyznaczenia skorygowanych standardowych 

wartości mas, do średniej masy pasażera należy dodać następujące przyrosty masy: 

 

Liczba miejsc 

pasażerskich 

Wymagany 

przyrost masy 

1 – 5 włącznie 16 kg 

6 – 9 włącznie 8 kg 

10 – 19 włącznie 4 kg 

 

Alternatywnie, w przypadku samolotów o liczbie miejsc pasażerskich 30 lub więcej, 

można stosować skorygowane standardowe (średnie) wartości mas wszystkich 

dorosłych. Skorygowane standardowe (średnie) wartości mas bagażu rejestrowanego 

mają zastosowanie do samolotów o 20 lub więcej miejscach pasażerskich. 
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4) Operatorzy mają możliwość przedłożenia organowi do zatwierdzenia szczegółowego 

planu badań, a następnie także odchyleń od skorygowanej standardowej wartości masy, 

pod warunkiem że ta zmieniana wartość zostanie określona przy użyciu procedury 

określonej w niniejszym dodatku. Takie odchylenia muszą być poddawane przeglądowi 

w odstępach nie przekraczających 5 lat. 

5) Wartości skorygowanych mas standardowych wszystkich dorosłych muszą opierać się 

na proporcji liczby mężczyzn do kobiet wynoszącej 80/20 we wszystkich lotach z 

wyjątkiem czarterów wakacyjnych gdzie wynosi ona 50/50. Jeżeli operator chce 

uzyskać zezwolenie na zastosowanie innej proporcji na określonych trasach lub lotach, 

musi przedłożyć organowi dane wskazujące, że alternatywna proporcja liczby mężczyzn 

do kobiet jest zachowawcza i obejmuje co najmniej 84% rzeczywistych proporcji liczby 

mężczyzn do kobiet z próbki opartej na co najmniej 100 reprezentatywnych lotach. 

6) Wyznaczone średnie wartości mas są zaokrąglane do pełnego kilograma. Wartości masy 

bagażu rejestrowanego są odpowiednio zaokrąglane do pełnej połowy kilograma. 

 

Dodatek 1 do OPS 1.625 

Dokumentacja masy i wyważenia 

 

a) Dokumentacja masy i wyważenia 

1) Spis treści 
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(i) Dokumentacja masy i wyważenia musi zawierać następujące informacje: 

A) znaki rejestracyjne i typ samolotu; 

B) numer oraz data rejsu; 

C) nazwisko dowódcy; 

D) nazwisko osoby, która sporządziła dokument; 

E) sucha masa operacyjna i odpowiadające jej położenie SC samolotu; 

F) masa paliwa przy starcie oraz masa paliwa na przelot; 

G) masa materiałów zużywalnych, innych niż paliwo; 

H) elementy ładunku z uwzględnieniem pasażerów, bagażu, frachtu i balastu;

 

I) masa do startu, masa do lądowania oraz masa bez paliwa; 

J) rozmieszczenie ładunku; 

K) stosowane położenia SC samolotu; i 

L) ograniczenia wartości masy i położenia SC samolotu. 

(ii) Za zgodą organu operator może pominąć niektóre z danych z dokumentacji masy i 

wyważenia. 
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2) Zmiany wprowadzane w ostatniej chwili. Jeżeli po sporządzeniu dokumentacji masy i 

wyważenia wprowadzone zostaną w ostatniej chwili jakiekolwiek zmiany, dowódca 

musi zostać o tym powiadomiony, a wprowadzona w ostatniej chwili zmiana musi 

zostać uwzględniona w dokumentacji masy i wyważenia. Maksymalna możliwa do 

przyjęcia zmiana wprowadzana w ostatniej chwili dotycząca liczby pasażerów lub masy 

ładunku musi zostać określona w instrukcji operacyjnej. Jeżeli liczba ta zostanie 

przekroczona, należy sporządzić nową dokumentację masy i wyważenia. 

b) Systemy komputerowe. Jeżeli dokumentacja masy i wyważenia tworzona jest przez 

komputerowy system obliczania masy i wyważenia, operator musi sprawdzać spójność 

otrzymanych danych. Poprzez weryfikację otrzymywanych danych przeprowadzaną w 

odstępach nie przekraczających 6 miesięcy operator sprawdza, czy poprawki do 

wprowadzanych danych są prawidłowo przyjmowane przez system oraz czy system 

funkcjonuje prawidłowo w sposób ciągły. 

c) Pokładowe systemy masy i wyważenia. Operator musi uzyskać zgodę organu, jeżeli chce 

korzystać ze skomputeryzowanego, pokładowego systemu obliczania masy i wyważenia jako 

głównego źródła danych przed dopuszczeniem do lotu. 

d) Łącza danych. Jeżeli dokumentacja masy i wyważenia wysyłana jest do samolotów poprzez 

łącza danych, kopia końcowej dokumentacji masy i wyważenia zaakceptowana przez 

dowódcę musi być dostępna na ziemi. 

 

CZĘŚĆ K 

PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE 

 
OPS 1.630 

Ogólne wprowadzenie 

 

a) Operator zapewnia, by nie doszło do rozpoczęcia lotu, jeżeli wymagane zgodnie z niniejszą 

Częścią przyrządy i wyposażenie nie są: 
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1) zatwierdzone, z wyjątkami określonymi w lit. c), oraz zainstalowane zgodnie z 

mającymi do nich zastosowanie wymogami obejmującymi minimalne standardy 

osiągów, wymogi operacyjne oraz wymogi dotyczące zdatności do lotu; i 

2) sprawne i zdatne do użycia w prowadzonym rodzaju operacji, z wyjątkami 

przewidzianymi w wykazie wyposażenia minimalnego (MEL) (patrz OPS 1.030). 

b) Minimalnymi standardami osiągów przyrządów i wyposażenia pokładowego są standardy 

określone w Europejskich Standardach Technicznych (ETSO) wymienione w obowiązujących 

specyfikacjach dotyczących Europejskich Standardów Technicznych (CS-TSO), chyba że 

przepisy operacyjne lub przepisy dotyczące zdatności do lotu wymagają zastosowania innych 

standardów osiągów. Przyrządy i wyposażenie, których konstrukcja i osiągi w dniu wejścia w 

życie przepisów OPS spełniają wymagania określone w specyfikacjach innych niż ETSO, 

mogą pozostać w użyciu lub zostać zainstalowane, jeżeli w niniejszej Części nie zostały 

określone dodatkowe wymogi. Przyrządy i wyposażenie, które zostały już zatwierdzone, nie 

muszą spełniać wymogów określonych w skorygowanych specyfikacjach ETSO lub 

skorygowanych specyfikacjach innych niż ETSO, chyba że ustanowiono wymogi działające 

wstecz. 
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c) Nie wymaga się posiadania certyfikatów na następujące elementy wyposażenia: 

1) bezpieczniki topikowe, o których mowa w OPS 1.635; 

2) latarki elektryczne, o których mowa w OPS 1.640 lit. a) pkt 4; 

3) precyzyjne urządzenie do pomiaru czasu, o którym mowa w OPS 1.650 lit. b) i 1.652 lit. 

b); 

4) uchwyt na mapy, o którym mowa w OPS 1.652 lit. n). 

5) apteczki pierwszej pomocy, o których mowa w OPS 1.745; 

6) ratunkowy zestaw medyczny, o którym mowa w OPS 1.755; 

7) megafony, o których mowa w OPS 1.810; 

8) wyposażenie ratunkowe i sygnalizacyjne, o którym mowa w OPS 1.835 lit. a) oraz c); i 

9) kotwice morskie i wyposażenie do cumowania, kotwiczenia oraz manewrowania 

wodnosamolotów lub amfibii na wodzie, o których mowa w OPS 1.840. 

d) Wyposażenie, które ma być wykorzystywane podczas lotu przez jednego członka załogi 

lotniczej na jego stanowisku, musi być łatwe do obsługi z tego stanowiska. W przypadku, gdy 

pojedyncze urządzenie musi być obsługiwane przez więcej niż jednego członka załogi 

lotniczej, musi być ono zainstalowane w taki sposób, by było łatwe do obsługi z każdego 

stanowiska, z którego wymaga się obsługi tego wyposażenia.  
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e) Przyrządy, które są wykorzystywane przez któregokolwiek z członków załogi lotniczej są 

rozmieszczone tak, by umożliwić obserwowanie ich wskazań z jego stanowiska z możliwie 

minimalnym odchyleniem od prawidłowej pozycji i linii wzroku przyjmowanej przy 

obserwacji toru lotu przed sobą. W samolocie z załogą wieloosobową każdy pojedynczy 

przyrząd musi być zainstalowany w taki sposób, by był on widoczny ze stanowiska każdego 

członka załogi. 

 

OPS 1.635 

Urządzenia zabezpieczenia obwodów 

 

Operator nie użytkuje samolotu wyposażonego w bezpieczniki, jeżeli podczas lotu na pokładzie nie 

są dostępne bezpieczniki zapasowe w liczbie równej co najmniej 10% liczby bezpieczników każdej 

wartości, bądź po trzy z każdego rodzaju, przy czym stosuje się większą z tych liczb. 

 

OPS 1.640 

Światła operacyjne samolotu 

 

Operator nie użytkuje samolotu, jeżeli nie jest on wyposażony: 

a) do lotów w dzień: 

1) w system świateł antykolizyjnych; 
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2) w zasilane z sieci pokładowej samolotu światła zapewniające odpowiednie oświetlenie 

wszystkich przyrządów i wyposażenia niezbędnych dla bezpiecznego użytkowania 

samolotu; 

3) w zasilane z sieci pokładowej samolotu światła zapewniające oświetlenie we wszystkich 

przedziałach pasażerskich; i 

4) w latarki elektryczne dla każdego wymaganego członka załogi, łatwo dostępne 

z wyznaczonych im stanowisk. 

b) do lotów w nocy, oprócz wyposażenia określonego w lit. a) powyżej: 

1) w światła nawigacyjne i pozycyjne; i 

2) w dwa światła lądowania lub pojedyncze światło mające dwa oddzielnie zasilane 

włókna; i 

3) wodnosamoloty i amfibie muszą być wyposażone w światła wymagane zgodne z 

przepisami międzynarodowymi o zapobieganiu kolizjom na morzu. 

 
OPS 1.645 

Wycieraczki szyby przedniej 
 

Operator nie użytkuje samolotu o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 5 
700 kg, jeżeli nie jest on wyposażony na każdym stanowisku pilota w wycieraczkę szyby przedniej 
lub równoważny system utrzymujący w czystości część szyby podczas opadów atmosferycznych. 
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OPS 1.650 
Przyrządy pilotażowe i nawigacyjne oraz wyposażenie towarzyszące do lotów z widocznością 

(VFR) w dzień 
 

Operator nie użytkuje samolotu w lotach z widocznością (VFR) w dzień, chyba że wyposażony jest 
w przyrządy pilotażowe, nawigacyjne i urządzenia towarzyszące oraz w stosownych przypadkach 
spełnia warunki określone w następnych literach: 

a) busola magnetyczna; 

b) precyzyjne urządzenie do pomiaru czasu, wskazujące czas w godzinach, minutach i 

sekundach; 

c) dokładny wysokościomierz barometryczny wyskalowany w stopach z nastawialnym 

podzakresem wyskalowanym w hektopaskalach lub milibarach, przystosowany do 

nastawienia każdego ciśnienia barometrycznego, jakie może być napotkane podczas lotu; 

d) miernik prędkości względem powietrza (prędkościomierz) wyskalowany w węzłach; 

e) wariometr; 

f) wskaźnik zakrętu i ślizgu lub koordynator zakrętu (zakrętomierz) ze wskaźnikiem ślizgu 

(chyłomierzem poprzecznym); 

g) wskaźnik położenia przestrzennego; 

h) żyroskopowy wskaźnik kursu;  
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i) urządzenie pokazujące w kabinie załogi temperaturę powietrza zewnętrznego w stopniach 

Celsjusza; 

j) w przypadku lotów, które nie trwają dłużej niż 60 minut, których start i lądowanie odbywa się 

na tym samym lotnisku i które odbywają się w odległości do 50 mil morskich od lotniska, 

przyrządy określone w lit. f), g) oraz h) powyżej, oraz w lit. k) pkt 4, pkt 5 i pkt  6 poniżej, 

mogą być zastąpione przez wskaźnik zakrętu i ślizgu lub koordynator zakrętu ze wskaźnikiem 

ślizgu lub przez wskaźnik położenia przestrzennego (sztuczny horyzont) ze wskaźnikiem 

ślizgu; 

k) w przypadku, gdy wymagana jest obecność dwóch pilotów, stanowisko drugiego pilota musi 

być wyposażone w następujące oddzielne przyrządy: 

1) dokładny wysokościomierz barometryczny wyskalowany w stopach z nastawialnym 

podzakresem wyskalowanym w hektopaskalach lub milibarach, przystosowany do 

nastawienia każdego ciśnienia barometrycznego, jakie może być napotkane podczas 

lotu; 

2) miernik prędkości względem powietrza (prędkościomierz) wyskalowany w węzłach; 

3) wariometr; 

4) wskaźnik zakrętu i ślizgu lub koordynator zakrętu (zakrętomierz) ze wskaźnikiem ślizgu 

(chyłomierzem poprzecznym); 

5) wskaźnik położenia przestrzennego; i 

6) żyroskopowy wskaźnik kursu. 
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l) Każdy system wskazywania prędkości musi być wyposażony w ogrzewany odbiornik ciśnień 

powietrza (rurka Pitota) lub równoważne urządzenie zabezpieczające przed nieprawidłowym 

działaniem spowodowanym kondensacją lub oblodzeniem dla: 

1) samolotów o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 5 700 kg lub 

z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich większą niż 9; 

2) samolotów, których świadectwo zdatności do lotu zostało wydane po raz pierwszy nie 

wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 1999 r. 

m) w przypadku gdy wymagane są podwójne zestawy przyrządów, wymóg obejmuje oddzielne 

dla każdego pilota wyświetlacze i pulpity sterujące lub inne wyposażenie towarzyszące, 

stosownie do potrzeb; 

n) wszystkie samoloty muszą być wyposażone w urządzenie sygnalizujące brak odpowiedniego 

zasilania przyrządów pokładowych; i 

o) wszystkie samoloty, w których ograniczenia ściśliwości powietrza nie są wskazywane na 

prędkościomierzach, wyposażone są na każdym stanowisku pilota we wskaźnik liczby 

Macha. 

(p) operator nie prowadzi operacji VFR w dzień, jeżeli samolot nie jest wyposażony w słuchawki 

nagłowne z mikrofonem pałąkowym lub inne odpowiadające im urządzenie dla każdego 

członka załogi lotniczej pełniącego obowiązki w kabinie. 
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OPS 1.652 
Przyrządy pilotażowe i nawigacyjne oraz wyposażenie towarzyszące do lotów wg wskazań 

przyrządów (IFR) i lotów w nocy  
 

Operator nie użytkuje samolotu w lotach według wskazań przyrządów (lFR) lub w lotach z 

widocznością (VFR) w nocy, chyba że jest on wyposażony w przyrządy pilotażowe i nawigacyjne 

oraz urządzenia towarzyszące i w stosownych przypadkach spełnia warunki określone w 

następnych literach: 

a) busola magnetyczna; 

b) precyzyjne urządzenie do pomiaru czasu, wskazujące czas w godzinach, minutach i 

sekundach; 

c) dwa dokładne wysokościomierze barometryczne wyskalowane w stopach z nastawialnym 

podzakresem wyskalowanym w hektopaskalach lub milibarach, przystosowane do 

nastawienia każdego ciśnienia barometrycznego, jakie może być napotkane podczas lotu; 

wysokościomierze te muszą mieć licznik wskazówkowy lub wskazywać wysokość w 

podobny sposób; 

d) System wskazań prędkości względem powietrza (prędkościomierz) z ogrzewanym 

odbiornikiem ciśnień powietrza (rurka Pitota) lub równoważnym urządzeniem 

zabezpieczającym przed nieprawidłowym działaniem spowodowanym kondensacją lub 

oblodzeniem, łącznie ze wskaźnikiem ostrzegania o wadliwym działaniu ogrzewania 

odbiornika ciśnień powietrza. Wymóg posiadania wskaźnika ostrzegania o wadliwym 

działaniu ogrzewania odbiornika ciśnień nie ma zastosowania do samolotów z zatwierdzoną 

maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich do 9 włącznie lub o certyfikowanej 

maksymalnej masie do startu do 5 700 kg włącznie i których świadectwo zdatności do lotu 

zostało wydane przed dniem 1 kwietnia 1998 r.; 

e) wariometr; 
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f) wskaźnik zakrętu i ślizgu; 

g) wskaźnik położenia przestrzennego; 

h) żyroskopowy wskaźnik kursu; 

i) urządzenie pokazujące w kabinie załogi temperaturę powietrza zewnętrznego w stopniach 

Celsjusza; i 

j) dwa niezależne systemy ciśnienia statycznego, z wyjątkiem samolotów o napędzie 

śmigłowym o certyfikowanej maksymalnej masie do startu do 5 700 kg włącznie, na których 

dopuszcza się jeden system ciśnienia statycznego i jedno alternatywne źródło ciśnienia 

statycznego. 

k) w przypadku, gdy wymagana jest obecność dwóch pilotów, stanowisko drugiego pilota 

wyposażone jest w następujące oddzielne przyrządy: 

1) Dokładny wysokościomierz barometryczny wyskalowany w stopach z nastawialnym 

podzakresem wyskalowanym w hektopaskalach lub milibarach, przystosowany do 

nastawienia każdego ciśnienia barometrycznego, jakie może być napotkane podczas 

lotu; może to być jeden z dwóch wysokościomierzy wymaganych w lit. c) powyżej. 

Wysokościomierze te muszą mieć licznik wskazówkowy lub wskazywać wysokość w 

podobny sposób. 
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2) System wskazań prędkości względem powietrza (prędkościomierz) z ogrzewanym 

odbiornikiem ciśnień powietrza (rurka Pitota) lub równorzędnym urządzeniem 

zabezpieczającym przed nieprawidłowym działaniem spowodowanym kondensacją lub 

oblodzeniem, łącznie z wskaźnikiem ostrzegania o wadliwym działaniu ogrzewania 

odbiornika ciśnień powietrza. Wymóg posiadania wskaźnika ostrzegania o wadliwym 

działaniu ogrzewania odbiornika ciśnień nie ma zastosowania do samolotów z 

zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich do 9 włącznie lub o 

certyfikowanej maksymalnej masie do startu do 5 700 kg włącznie i których 

świadectwo zdatności do lotu zostało wydane przed dniem 1 kwietnia 1998 r.; 

3) wariometr; 

4) wskaźnik zakrętu i ślizgu; 

5) wskaźnik położenia przestrzennego; i 

6) żyroskopowy wskaźnik kursu. 

l) Samoloty o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 5 700 kg lub z 

zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich większą niż 9 muszą być 

wyposażone w dodatkowy rezerwowy wskaźnik położenia przestrzennego (sztuczny 

horyzont) możliwy do obsługi z obu stanowisk pilotów, który: 

1) w czasie normalnego użytkowania jest nieprzerwanie zasilany, a po wystąpieniu 

całkowitej niesprawności normalnego systemu zasilania elektrycznego zasilany jest ze 

źródła niezależnego od normalnego systemu zasilania elektrycznego; 

2) zapewnia niezawodne kontynuowanie lotu przez minimum 30 minut po wystąpieniu 

całkowitej niesprawności normalnego systemu zasilania elektrycznego, z 

uwzględnieniem innych obciążeń awaryjnego źródła zasilania oraz procedur 

operacyjnych; 
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3) działa niezależnie od jakichkolwiek innych systemów wskazywania położenia 

przestrzennego; 

4) uruchamia się automatycznie po wystąpieniu całkowitej niesprawności normalnego 

systemu zasilania elektrycznego; i 

5) jest odpowiednio oświetlony we wszystkich fazach operacji,  

 z wyjątkiem samolotów o certyfikowanej maksymalnej masie do startu do 5 700 kg, 

które były już zarejestrowanych w Państwie Członkowskim w dniu 1 kwietnia 1995 r., 

wyposażonych w rezerwowy wskaźnik położenia przestrzennego po lewej stronie 

tablicy przyrządów. 

m) Zgodnie z lit. l) powyżej, dla załogi lotniczej musi być zupełnie oczywiste, kiedy wymagany 

zgodnie z niniejszą literą rezerwowy wskaźnik położenia przestrzennego zasilany jest z 

awaryjnego źródła zasilania. W przypadku gdy rezerwowy wskaźnik położenia 

przestrzennego posiada własne źródło zasilania, musi być ono połączone z sygnalizacją na 

przyrządzie lub na tablicy przyrządów wskazującą, że zasilanie to jest w użyciu. 

n) uchwyt na mapy, umocowany w miejscu umożliwiającym łatwość odczytu, możliwy do 

podświetlenia w czasie lotów w nocy; 

o) jeżeli system rezerwowego wskaźnika położenia przestrzennego posiada certyfikat zgodny z 

CS 25.1303 (b)(4) lub jego odpowiednik, to wskaźniki zakrętu i ślizgu mogą zostać 

zastąpione przez wskaźniki ślizgu. 

p) w przypadku gdy wymagane są podwójne zestawy przyrządów, wymóg obejmuje oddzielne 

dla każdego pilota wyświetlacze i pulpity sterujące lub inne wyposażenie towarzyszące, 

stosownie do potrzeb; 
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q) wszystkie samoloty muszą być wyposażone w urządzenie sygnalizujące brak odpowiedniego 

zasilania wymaganych przyrządów pokładowych; i 

r) wszystkie samoloty, w których ograniczenia ściśliwości powietrza nie są wskazywane na 

prędkościomierzach, wyposażone są na każdym stanowisku pilota we wskaźnik liczby 

Macha; 

s) operator nie prowadzi lotów według wskazań przyrządów (IFR) ani lotów w nocy, jeżeli 

samolot nie jest wyposażony w słuchawki nagłowne z mikrofonem pałąkowym lub inne 

odpowiadając im urządzenie dla każdego członka załogi lotniczej pełniącego obowiązki w 

kabinie oraz przycisk nadawania na kole (drążku) sterowym dla każdego wymaganego pilota. 

 
OPS 1.655 

Wyposażenie dodatkowe do lotów wg wskazań przyrządów (IFR) lub w nocy z jednym pilotem 
 

Operator nie prowadzi lotów IFR z jednym pilotem, chyba że samolot wyposażony jest w autopilota 
zdolnego do utrzymywania co najmniej żądanej wysokości i kierunku lotu. 
 

OPS 1.660 
System ostrzegania o wysokości lotu 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu turbośmigłowego o certyfikowanej maksymalnej masie do 

startu większej niż 5 700 kg lub z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc 

pasażerskich większą niż 9 ani samolotu turboodrzutowego, jeżeli nie jest on wyposażony w 

system ostrzegania o wysokości lotu zdolny do: 

1) ostrzegania załogi lotniczej o zbliżaniu się do wcześniej wybranej wysokości lotu; i 
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2) ostrzegania załogi lotniczej co najmniej za pomocą sygnału dźwiękowego o odchyleniu 

w górę lub w dół od wcześniej wybranej wysokości lotu, 

 z wyjątkiem samolotów o certyfikowanej maksymalnej masie do startu do 5 700 kg 

włącznie lub z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich większą niż 

9, których świadectwo zdatności do lotu wydano po raz pierwszy przed 1 kwietnia 1972 

r., i które w dniu 1 kwietnia 1995 r. były już zarejestrowane w Państwie Członkowskim.  

 
OPS 1.665 

System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS) oraz zbliżeniowy system ostrzegania o 
przeszkodach terenu (TAWS) 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu z napędem turbinowym o certyfikowanej maksymalnej masie 

do startu większej niż 5 700 kg lub z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc 

pasażerskich większą niż 9, jeżeli nie jest on wyposażony w pokładowy system ostrzegania o 

bliskości ziemi (GPWS) posiadający funkcję ostrzegania o przeszkodach terenu (TAWS). 

b) System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS) musi automatycznie zapewnić za pomocą 

sygnałów dźwiękowych, które mogą być uzupełnione sygnałami wizualnymi, szybkie i łatwo 

rozpoznawalne ostrzeżenie załogi lotniczej o prędkości schodzenia, odległości od 

powierzchni ziemi, utracie wysokości po starcie lub podczas odejścia na drugi krąg, 

nieprawidłowej konfiguracji lądowania oraz zejściu poniżej wyznaczonej ścieżki schodzenia. 

(c) Zbliżeniowy system ostrzegania o przeszkodach terenu (Terrain Awarness Warning System - 

TA WS) musi automatycznie zapewnić załodze samolotu, za pomocą sygnałów wizualnych i 

dźwiękowych oraz wyświetlacza (Terrain Awarness Display) ostrzeżenie z takim 

wyprzedzeniem czasowym, które pozwoli zapobiec zderzeniu z przeszkodą i zapewni 

dostateczne przewyższenie toru lotu nad tą przeszkodą lub terenem. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 247 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

OPS 1.668 
Pokładowy system unikania kolizji 

 
Operator nie użytkuje samolotu z napędem turbinowym o certyfikowanej maksymalnej masie do 
startu większej niż 5 700 kg lub z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich 
większą niż 19, jeżeli nie jest on wyposażony w pokładowy system unikania kolizji, który spełnia 
wymogi osiągów właściwe dla urządzenia ACAS II. 
 

OPS 1.670 
Pokładowy radar meteorologiczny 

a) Operator nie użytkuje: 

1) samolotu z kabiną ciśnieniową; lub 

2) samolotu z kabiną bez hermetyzacji i o certyfikowanej maksymalnej masie do startu 

większej niż 5 700 kg; lub 

3) samolotu z kabiną bez hermetyzacji i z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc 

pasażerskich większą niż 9, jeżeli nie jest on wyposażony w pokładowy radar 

meteorologiczny, zawsze gdy samolot ten użytkowany jest w nocy lub w warunkach 

meteorologicznych dla lotów według wskazań przyrządów na obszarach, gdzie na trasie 

przelotu można spodziewać się występowania burz i innych potencjalnie 

niebezpiecznych warunków meteorologicznych, uznawanych za możliwe do wykrycia 

przez pokładowy radar meteorologiczny.  
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b) W samolotach z napędem śmigłowym i kabiną ciśnieniową, o certyfikowanej maksymalnej 

masie do startu nie większej niż 5 700 kg lub z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc 

pasażerskich nie większą niż 9, pokładowy radar meteorologiczny może zostać zastąpiony,  

 po uzyskaniu zezwolenia organu, przez inne wyposażenie zdolne do wykrywania burz i 

innych potencjalnie niebezpiecznych warunków meteorologicznych, uznawanych za możliwe 

do wykrycia przez radar meteorologiczny.  

OPS 1.675 

Wyposażenie do lotów w warunkach oblodzenia 

a) Operator nie użytkuje samolotu w przewidywanych lub istniejących warunkach oblodzenia, 

jeżeli nie jest certyfikowany i nie posiada wyposażenia do lotów w warunkach oblodzenia. 

b) Operator nie użytkuje samolotu w nocy w przewidywanych lub istniejących warunkach 

oblodzenia, jeżeli nie jest on wyposażony w urządzenia do oświetlania lub wykrywania 

tworzącego się lodu. Stosowane oświetlenie nie może powodować oślepiającego blasku lub 

odbicia, które mogłyby utrudniać wykonywanie obowiązków przez członków załogi. 

 
OPS 1.680 

Wyposażenie do wykrywania promieniowania kosmicznego 
 

Operator zapewnia, by samoloty, które mają być użytkowane powyżej wysokości 15 000 m (49 000 
stóp) były wyposażone w przyrząd do ciągłego pomiaru i wskazywania odbieranej i kumulowanej 
w każdym locie dawki promieniowania kosmicznego (tj. całkowitego promieniowania jonizującego 
i neutronowego pochodzenia galaktycznego i słonecznego). 
 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 249 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

OPS 1.685 
System telefonu pokładowego załogi lotniczej 

 
Operator nie użytkuje samolotu, na którym wymagana jest załoga lotnicza większa niż 
jednoosobowa, jeżeli samolot ten nie jest wyposażony w system telefonu pokładowego załogi 
lotniczej obejmujący słuchawki nagłowne oraz mikrofony, które nie wymagają trzymania w ręku, 
do użytku dla każdego członka załogi lotniczej. 
 

OPS 1.690 
System telefonu pokładowego załogi 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 

15 000 kg lub z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich większą niż 19, 

jeżeli samolot ten nie jest wyposażony w system telefonu pokładowego załogi, z wyjątkiem 

samolotów, których świadectwo zdatności do lotu wydano po raz pierwszy przed dniem 1 

kwietnia 1965 r., i które w dniu 1 kwietnia 1995 r. były już zarejestrowane w Państwie 

Członkowskim.  

b) System telefonu pokładowego członków załogi musi: 

1) działać niezależnie od systemu nagłaśniania kabiny pasażerskiej, z wyjątkiem 

słuchawek telefonicznych, słuchawek nagłownych, mikrofonów, przełączników 

selektora i urządzeń sygnalizacyjnych; 

2) zapewniać dwustronną łączność z kabiną załogi lotniczej oraz: 

i) z każdym przedziałem pasażerskim; 
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(ii) z każdą kuchnią ulokowaną na innym poziomie niż pokład pasażerski; i 

(iii) z każdym odległym przedziałem załogi, który nie znajduje się na pokładzie 

pasażerskim i nie jest łatwo z niego dostępny; 

3) być łatwo dostępny do użycia z każdego stanowiska załogi lotniczej wymaganego w 

kabinie załogi lotniczej; 

4) być łatwo dostępny do użycia z wymaganych stanowisk personelu pokładowego 

usytuowanych w pobliżu oddzielnych lub podwójnych wyjść awaryjnych z poziomu 

podłogi; 

5) posiadać dźwiękowo-wizualny system dwustronnego i wzajemnego alarmowania się 

członków załogi lotniczej i personelu pokładowego; 

6) umożliwiać odbiorcy odróżnienie połączenia normalnego od awaryjnego; i 

7) zapewniać na ziemi dwustronną łączność pomiędzy personelem naziemnym i co 

najmniej dwoma członkami załogi lotniczej. 
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OPS 1.695 

System nagłośnienia kabiny pasażerskiej 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich 

większą niż 19, jeżeli nie jest w nim zainstalowany system nagłośnienia kabiny pasażerskiej. 

b) System nagłośnienia kabiny pasażerskiej musi: 

1) działać niezależnie od systemu telefonu pokładowego, z wyjątkiem słuchawek 

telefonicznych, słuchawek nagłownych, mikrofonów, przełączników selektora i 

urządzeń sygnalizacyjnych; 

2) być łatwo dostępny do natychmiastowego użytku z każdego wymaganego stanowiska 

członka załogi lotniczej; 

3) każde wymagane wyjście awaryjne z poziomu podłogi, przy którym znajduje się 

stanowisko personelu pokładowego, musi mieć mikrofon łatwo dostępny dla siedzącego 

członka personelu pokładowego, chyba że jeden mikrofon może być użyty do obsługi 

więcej niż jednego wyjścia awaryjnego, gdy odległość pomiędzy wyjściami umożliwia 

komunikację głosową pomiędzy siedzącymi członkami personelu pokładowego; 

4) być możliwy do użycia w ciągu 10 sekund przez członków personelu pokładowego na 

każdym ze stanowisk w przedziale, z którego jest dostępny; i 

5) być słyszalny i zrozumiały, ze wszystkich miejsc pasażerskich, w toaletach oraz na 

siedzeniach i stanowiskach personelu pokładowego. 
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OPS 1.700 
Pokładowe rejestratory rozmów w kabinie (CVR) - 1 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu, którego świadectwo zdatności do lotu wydano po raz 

pierwszy wcześniej niż w dniu l kwietnia 1998 r.: 

1) wielosilnikowego z napędem turbinowym i z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją 

miejsc pasażerskich większą niż 9; lub 

2) o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 5 700 kg, 

jeżeli nie jest on wyposażony w pokładowy rejestrator rozmów w kabinie, zapisujący w 

odniesieniu do skali czasowej: 

(i) komunikaty głosowe przekazywane z i otrzymywane w kabinie załogi przez 

radio; 

(ii) tło dźwiękowe kabiny załogi, łącznie z nieprzerwanym zapisem dźwięków 

przekazywanych z każdego będącego w użyciu mikrofonu pałąkowego lub 

mikrofonu umieszczonego w masce; 

(iii) komunikaty głosowe członków załogi lotniczej w kabinie załogi przekazywane 

przy użyciu systemu telefonu pokładowego samolotu; 

(iv) głosowe lub dźwiękowe sygnały identyfikacyjne pomocy nawigacyjnych lub 

podejścia słyszane w słuchawkach lub głośniku; i 
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(v) komunikaty głosowe członków załogi lotniczej w kabinie załogi przekazywane 

przy użyciu systemu nagłośnienia kabiny pasażerskiej, jeżeli jest on 

zainstalowany. 

b) Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie musi być zdolny do zachowania informacji 

zapisanych podczas co najmniej ostatnich 2 godzin jego działania, z wyjątkiem samolotów 

o certyfikowanej maksymalnej masie do startu do 5 700 kg włącznie, w przypadku których 

okres ten może być skrócony do 30 minut. 

c) Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie musi automatycznie rozpocząć zapis, zanim samolot 

zacznie poruszać się za pomocą własnego napędu i kontynuować go do chwili zakończenia 

lotu, gdy samolot nie może już poruszać się za pomocą własnego napędu. Ponadto, zależnie 

od dostępności zasilania elektrycznego, pokładowy rejestrator rozmów w kabinie powinien 

rozpocząć zapis tak wcześnie, jak to jest możliwe, podczas sprawdzania kabiny przed 

uruchomieniem silników na początku lotu i kontynuować zapis aż do chwili zakończenia 

czynności po całkowitym wyłączeniu silników na zakończenie lotu. 

d) Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie musi być wyposażony w urządzenie ułatwiające 

odnalezienie go w wodzie. 

OPS 1.705 

Pokładowe rejestratory rozmów w kabinie (CVR) -2 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu wielosilnikowego z napędem turbinowym o certyfikowanej 

maksymalnej masie do startu do 5 700 kg włącznie lub z zatwierdzoną maksymalną 

konfiguracją miejsc pasażerskich większą niż 9, którego świadectwo zdatności do lotu 

wydano po raz pierwszy w okresie od dnia 1 stycznia 1990 r. włącznie do dnia 31 marca 1998 

r. włącznie, jeżeli nie jest on wyposażony w pokładowy rejestrator rozmów w kabinie 

zapisujący:  

1) komunikaty głosowe przekazywane z i otrzymywane w kabinie załogi przez radio; 
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2) tło dźwiękowe kabiny załogi, obejmujące, jeżeli jest to wykonalne, nieprzerwany zapis 

dźwięków przekazywanych z każdego będącego w użyciu mikrofonu pałąkowego lub 

mikrofonu umieszczonego w masce; 

3) komunikaty głosowe członków załogi lotniczej w kabinie załogi przekazywane przy 

użyciu systemu telefonu pokładowego samolotu; 

4) głosowe lub dźwiękowe sygnały identyfikacyjne pomocy nawigacyjnych lub podejścia 

słyszane w słuchawkach lub głośniku; i 

5) komunikaty głosowe członków załogi lotniczej w kabinie załogi przekazywane przy 

użyciu systemu nagłośnienia kabiny pasażerskiej, jeżeli jest on zainstalowany. 

b) Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie musi być zdolny do zachowania informacji 

zapisanych podczas co najmniej ostatnich 30 minut jego działania. 

c) Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie musi rozpocząć zapisywanie zanim samolot zacznie 

poruszać się za pomocą własnego napędu i kontynuować zapis do chwili zakończenia lotu, 

gdy samolot nie może już poruszać się za pomocą własnego napędu. Ponadto, zależnie od 

dostępności zasilania elektrycznego, pokładowy rejestrator rozmów w kabinie powinien 

rozpocząć zapis tak wcześnie, jak to jest możliwe podczas sprawdzania kabiny przed lotem i 

kontynuować zapis aż do chwili zakończenia czynności po całkowitym wyłączeniu silników 

na zakończenie lotu. 

d) Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie musi być wyposażony w urządzenie ułatwiające 

odnalezienie go w wodzie. 
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OPS 1.710 

Pokładowe rejestratory rozmów w kabinie (CVR) -3 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 5 

700 kg, którego świadectwo zdatności do lotu wydano po raz pierwszy przed dniem 1 

kwietnia 1998 r., jeżeli nie jest on wyposażony w pokładowy rejestrator rozmów w kabinie 

zapisujący: 

1) komunikaty głosowe przekazywane z i otrzymywane w kabinie załogi przez radio; 

2) tło dźwiękowe kabiny załogi; 

3) komunikaty głosowe członków załogi lotniczej w kabinie załogi przekazywane przy 

użyciu systemu telefonu pokładowego samolotu; 

4) głosowe lub dźwiękowe sygnały identyfikacyjne pomocy nawigacyjnych lub podejścia 

słyszane w słuchawkach lub głośniku; i 

5) komunikaty głosowe członków załogi lotniczej w kabinie załogi przekazywane przy 

użyciu systemu nagłośnienia kabiny pasażerskiej, jeżeli jest on zainstalowany. 

b) Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie musi być zdolny do zachowania informacji 

zapisanych podczas co najmniej ostatnich 30 minut jego działania. 
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c) Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie musi rozpocząć zapis zanim samolot zacznie 

poruszać się za pomocą własnego napędu i kontynuować zapis do chwili zakończenia lotu, 

gdy samolot nie może już poruszać się za pomocą własnego napędu. 

d) Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie musi być wyposażony w urządzenie ułatwiające 

odnalezienie go w wodzie. 

 

OPS 1.715 

Pokładowe rejestratory parametrów lotu (FDR) - 1 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.715) 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu, którego świadectwo zdatności do lotu wydano nie wcześniej 

niż l kwietnia 1998 r.: 

1) wielosilnikowego, z napędem turbinowym i zatwierdzoną maksymalną konfiguracją 

miejsc pasażerskich większą niż 9; lub 

2) o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 5 700 kg, 

 
jeżeli nie jest on wyposażony w pokładowy rejestrator parametrów lotu, stosujący cyfrową 
metodę zapisu i przechowywania danych oraz dysponujący szybkim systemem odczytu 
zgromadzonych danych z nośnika. 

b) Pokładowy rejestrator parametrów lotu jest zdolny do zachowania danych zapisanych podczas 

co najmniej ostatnich 25 godzin jego pracy, z wyjątkiem samolotów o certyfikowanej 

maksymalnej masie do startu do 5 700 kg włącznie, w przypadku których czas ten może być 

zredukowany do 10 godzin. 
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c) Pokładowy rejestrator parametrów lotu musi zapisywać w odniesieniu do skali czasowej: 

1) parametry podane w dodatku 1 do OPS 1.715, odpowiednio w tabeli A1 lub A2; 

2) w przypadku samolotów o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 

27 000 kg musi zapisywać dodatkowe parametry podane w dodatku 1 do OPS 1.715 

w tabeli B; 

3) w przypadku samolotów, o których mowa w lit. a) powyżej, musi rejestrować każdy 

parametr przypisany do nowatorskiej lub unikalnej cechy konstrukcyjnej lub użytkowej 

tego samolotu, określony przez organ podczas przyznawania świadectwa typu lub 

świadectw dodatkowych; i 

4) w przypadku samolotów wyposażonych w elektroniczne wyświetlacze przyrządów 

pokładowych musi zapisywać parametry podane w dodatku 1 do OPS 1.715 w tabeli C, 

z wyjątkiem samolotów ze świadectwem zdatności do lotu wydanym po raz pierwszy 

przed dniem 20 sierpnia 2002 r., dla których parametry: 

(i) które nie mają jeszcze dostępnego odbiornika sygnału; lub 

(ii) dla których pokładowy system lub urządzenie do generowania danych wymaga 

modyfikacji; lub 

(iii) których sygnały są niezgodne z formatem zapisu rejestratora; 

nie muszą być rejestrowane, jeżeli jest to możliwe do przyjęcia przez organ.  
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d) Dane muszą pochodzić z samolotu ze źródeł zapewniających dokładną korelację z 

informacjami dostępnymi na wyświetlaczu dla załogi lotniczej. 

e) Pokładowy rejestrator parametrów lotu musi automatycznie rozpocząć zapis danych, zanim 

samolot będzie zdolny poruszać się za pomocą własnego napędu oraz automatycznie 

zakończyć zapis, gdy samolot nie może już poruszać się za pomocą własnego napędu. 

f) Pokładowy rejestrator parametrów lotu musi być wyposażony w urządzenie ułatwiające 

odnalezienie go w wodzie. 

g) W przypadku samolotów, których świadectwo zdatności do lotu wydano w okresie od 1 

kwietnia 1998 r.włącznie do 1 kwietnia 2001 r. włącznie spełnienie warunków określonych w 

OPS 1.715 lit. c) może nie być wymagane pod warunkiem uzyskania zgody organu oraz 

jeżeli: 

1) spełnienie wymogów OPS 1.715 lit. c) nie jest możliwe bez gruntownej modyfikacji 

innych niż pokładowy rejestrator parametrów lotu systemów pokładowych i 

wyposażenia pokładowego; i 

2) samolot spełnia wymogi OPS 1.715 lit. c), z wyjątkiem konieczności zapisywania 

parametru 15 b) określonego w tabeli A w dodatku 1 do OPS 1.720. 
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OPS 1.720 
Pokładowe rejestratory parametrów lotu (FDR) -2 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.720) 
 

a) Operator nie użytkuje samolotu, którego świadectwo zdatności do lotu wydano po raz 

pierwszy w okresie pomiędzy dniem 1 czerwca 1990 r. włącznie a 31 marca 1998 r. włącznie, 

o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 5 700 kg, jeżeli nie jest on 

wyposażony w pokładowy rejestrator parametrów lotu stosujący cyfrową metodę zapisu i 

przechowywania danych oraz dysponujący szybkim systemem odczytu zgromadzonych 

danych z nośnika. 

b) Pokładowy rejestrator parametrów lotu musi być zdolny do zachowania danych zapisywanych 

podczas co najmniej ostatnich 25 godzin jego pracy. 

c) Pokładowy rejestrator parametrów lotu musi zapisywać w odniesieniu do skali czasowej: 

1) parametry określone w dodatku 1 do OPS 1.720 w tabeli A; i 

2) w przypadku samolotów o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 

27 000 kg dodatkowe parametry określone w dodatku 1 do OPS 1.720 w tabeli B.  

d) W przypadku samolotów o certyfikowanej maksymalnej masie do startu do 27 000 kg 

włącznie, jeżeli jest to możliwe do przyjęcia przez organ, nie muszą być zapisywane 

parametry 14 i l5b określone w dodatku 1 do OPS 1.720 w tabeli A, jeżeli spełniony jest 

którykolwiek z następujących warunków: 

1)  nie jest dostępny odbiornik sygnału, 
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2)  w systemie rejestratora brakuje wystarczającej pojemności, 

3)  niezbędna jest modyfikacja urządzenia generującego dane. 

e) W przypadku samolotów o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 27 000 

kg, jeżeli jest to możliwe do przyjęcia przez organ, nie muszą być zapisywane następujące 

parametry: 15 b w tabeli A w dodatku 1 do OPS. 1.720 oraz 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30 i 31 

w tabeli b w dodatku 1, jeżeli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków: 

1) nie jest dostępny odbiornik sygnału, 

2) w systemie rejestratora brakuje wystarczającej pojemności, 

3) niezbędna jest modyfikacja urządzenia generującego dane, 

4) nie są dostępne w postaci cyfrowej dane nawigacyjne (wybrane częstotliwości 

zestawów NAV, odległość DME, długość i szerokość geograficzna, prędkość względem 

ziemi i kąt znoszenia). 

f) Nie muszą być zapisywane parametry, które można otrzymać poprzez obliczenie na 

podstawie innych rejestrowanych parametrów, jeżeli jest to możliwe do przyjęcia przez organ. 

g) Dane powinny pochodzić z samolotu ze źródeł zapewniających dokładną korelację 

z informacjami dostępnymi na wyświetlaczu dla załogi lotniczej. 
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