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h)  Pokładowy rejestrator parametrów lotu musi rozpocząć zapis, zanim samolot będzie zdolny 

poruszać się za pomocą własnego napędu oraz zakończyć zapis, gdy samolot nie może już 

poruszać się za pomocą własnego napędu. 

i)  Pokładowy rejestrator parametrów lotu musi być wyposażony w urządzenie ułatwiające 

odnalezienie go w wodzie. 

 

OPS 1.725 
Pokładowe rejestratory parametrów lotu (FDR) -3 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.725) 
 

a) Operator nie użytkuje samolotu z napędem turbinowym, którego świadectwo zdatności do 

lotu wydano po raz pierwszy przed dniem 1 czerwca 1990 r., 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 podane w dodatku 1 do OPS 1.725 w tabeli A; 
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2) w przypadku samolotów o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 27 

000 kg, których świadectwo typu wydano po raz pierwszy po dniu 30 września 1969 r., 

musi zapisywać dodatkowe parametry od 6 do 15b określone w dodatku 1 do OPS 

1.725 w tabeli B. Następujące parametry nie musza być rejestrowane, jeżeli jest to 

możliwe do przyjęcia przez organ: parametry 13, 14 oraz 15b określone w dodatku 1 do 

OPS 1.725 w tabeli B, jeżeli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków: 

(i)  nie jest dostępny odbiornik sygnału, 

(ii)  w systemie rejestratora brakuje wystarczającej pojemności, 

(iii)  niezbędna jest modyfikacja urządzenia generującego dane; i 

3) Gdy system rejestratora dysponuje wystarczającą pojemnością, dostępny jest odbiornik 
sygnału oraz nie jest wymagana modyfikacja urządzenia generującego dane: 

(i) w przypadku samolotów, których świadectwo zdatności do lotu wydano po raz 

pierwszy nie wcześniej niż w dniu l stycznia 1989 r., o certyfikowanej 

maksymalnej masie do startu większej niż 5 700 kg, lecz nie większej niż 27 000 

kg, musi zapisywać parametry od 6 do 15b określone w dodatku 1 do OPS 1.725 

w tabeli B; i 

(ii) w przypadku samolotów, których świadectwo zdatności do lotu wydano po raz 

pierwszy nie wcześniej niż l stycznia 1987 r., o certyfikowanej maksymalnej 

masie do startu większej niż 27 000 kg, musi zapisywać pozostałe parametry 

określone w dodatku 1 do OPS 1.725 w tabeli B. 
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d) Nie muszą być zapisywane parametry, które można otrzymać poprzez obliczenie na 

podstawie innych rejestrowanych parametrów, jeżeli jest to możliwe do przyjęcia przez organ.  

e) Dane powinny pochodzić z samolotu ze źródeł zapewniających dokładną korelację z 

informacjami dostępnymi na wyświetlaczu dla załogi lotniczej. 

f) Pokładowy rejestrator parametrów lotu musi rozpocząć zapis, zanim samolot będzie zdolny 

poruszać się za pomocą własnego napędu, oraz zakończyć zapis, gdy samolot nie może już 

poruszać się za pomocą własnego napędu. 

g) Pokładowy rejestrator parametrów lotu musi być wyposażony w urządzenie ułatwiające 

odnalezienie go w wodzie. 

OPS 1.727 
Rejestratory zespolone 

 

a) Wymogi dotyczące rejestratorów rozmów w kabinie oraz pokładowych rejestratorów 

parametrów lotu mogą być spełnione, jeżeli: 

1) samolot, na którym wymagany jest tylko rejestrator rozmów w kabinie lub rejestrator 

parametrów lotu, zostanie wyposażony w jeden rejestrator zespolony; lub 

2) samolot o certyfikowanej maksymalnej masie do startu do 5 700 kg włącznie, na którym 

wymagany jest rejestrator rozmów w kabinie oraz rejestrator parametrów lotu, zostanie 

wyposażony w jeden rejestrator zespolony; lub 
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3) samolot o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 5 700 kg, na 

którym wymagany jest rejestrator rozmów w kabinie oraz rejestrator parametrów lotu, 

zostanie wyposażony w dwa rejestratory zespolone. 

b) Rejestratorem zespolonym jest rejestrator, który zapisuje: 

1) wszystkie komunikaty głosowe i tło dźwiękowe kabiny, których rejestracja jest 

wymagana w stosownym punkcie dotyczącym rejestratora rozmów w kabinie; i 

2) wszystkie parametry, których rejestracja jest wymagana w stosownym punkcie 

dotyczącym rejestratorów parametrów lotu, zgodnie ze specyfikacjami, o których mowa 

w stosownych punktach. 

 
OPS 1.730 

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa, uprzęże i urządzenia do unieruchamiania dzieci 
 

a) Operator nie użytkuje samolotu, jeżeli nie jest on wyposażony w: 

1) siedzenie lub koję dla każdej osoby w wieku 2 lat lub starszej; 

2) pasy bezpieczeństwa z ukośną lub bez ukośnej taśmy barkowej lub uprząż 

bezpieczeństwa na każdym siedzeniu pasażerskim dla wszystkich pasażerów w wieku 2 

lat lub starszych; 

3) dodatkowy pas lub inne urządzenie przytrzymujące dla każdego niemowlęcia; 
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4) z wyjątkiem postanowień lit. b) poniżej, uprząż dla każdego siedzenia członka załogi 

lotniczej i każdego siedzenia położonego obok siedzenia pilota posiadającą urządzenie, 

które automatycznie przytrzymuje tors siedzącego w razie gwałtownego hamowania; 

5) z wyjątkiem postanowień lit. b) poniżej, uprząż dla każdego siedzenia personelu 

pokładowego i siedzenia obserwatora. Wymóg ten nie wyklucza korzystania z siedzeń 

pasażerskich przez członków personelu pokładowego przewożonych dodatkowo poza 

minimalnym składem personelu pokładowego; i 

6) siedzenia dla członków personelu pokładowego ulokowane w pobliżu wyjść 

awaryjnych z poziomu podłogi, chyba że ewakuacja pasażerów zostałaby usprawniona 

dzięki usadzeniu członków personelu pokładowego w innym miejscu, wówczas inna 

lokalizacja jest możliwa do przyjęcia. Siedzenia takie będą skierowane do przodu lub do 

tyłu z maksymalnym odchyleniem 15° w stosunku do osi podłużnej samolotu. 

b) Wszystkie uprzęże muszą mieć jeden punkt ich zwalniania. 

c) Zamiast uprzęży w samolocie o certyfikowanej maksymalnej masie do startu mniejszej niż 5 

700 kg dozwolone jest stosowanie pasa bezpieczeństwa z jedną ukośną taśmą barkową, a w 

samolocie o certyfikowanej maksymalnej masie do startu mniejszej niż 2 730 kg dozwolone 

jest stosowanie biodrowego pasa bezpieczeństwa, jeżeli zamocowanie uprzęży nie jest 

wykonalne. 
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OPS 1.731 
Sygnalizacja zapięcia pasów i zakazu palenia 

Operator nie użytkuje samolotu, na którym z kabiny załogi nie są widoczne wszystkie miejsca 

pasażerskie, chyba że jest on wyposażony w urządzenia wskazujące wszystkim pasażerom oraz 

personelowi pokładowemu, kiedy należy zapiąć pasy bezpieczeństwa oraz kiedy zabronione jest 

palenie. 

OPS 1.735 

Drzwi wewnętrzne i zasłony 

Operator nie użytkuje samolotu, jeżeli nie jest w nim zainstalowane następujące wyposażenie:  

a) w samolocie z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich większą niż 19, 

drzwi pomiędzy przedziałem pasażerskim a kabiną załogi z tabliczką "TYLKO DLA 

ZAŁOGI" wyposażone w zamek uniemożliwiający pasażerom ich otwarcie bez zgody 

członka załogi lotniczej; 

b) urządzenia otwierające każde drzwi oddzielające przedział pasażerski od innych pomieszczeń, 

w których znajdują są wyjścia awaryjne. Urządzenia otwierające muszą być łatwo dostępne; 
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c) jeżeli w celu przedostania się z dowolnego miejsca pasażerskiego do dowolnego wyjścia 

awaryjnego konieczne jest przechodzenie przez drzwi lub zasłony oddzielające kabinę 

pasażerską od innych pomieszczeń, drzwi lub zasłona muszą mieć urządzenia do 

zablokowania ich w pozycji otwartej; 

d) na każdych drzwiach wewnętrznych lub w sąsiedztwie zasłony, znajdującej się na drodze do 

wyjścia awaryjnego dla pasażerów muszą znajdować się tabliczki wskazujące, że te drzwi lub 

zasłony muszą być zablokowane w pozycji otwartej podczas startu i lądowania; i 

e) urządzenia dla każdego członka załogi służące do otwarcia dowolnych drzwi, które są 

dostępne dla pasażerów i mogą być przez nich zamknięte. 

 

OPS 1.745 

Apteczki pierwszej pomocy 

a) Operator nie użytkuje samolotu, jeżeli nie jest on wyposażony w łatwo dostępne do użycia 

apteczki pierwszej pomocy, w następującej proporcji: 

 

Liczba zainstalowanych 

miejsc pasażerskich 

Liczba wymaganych 

apteczek pierwszej 

pomocy 

0 do 99 1 

100 do 199 2 

200 do 299 3 

300 i więcej 4 
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b) Operator zapewnia, by wszystkie apteczki pierwszej pomocy były: 

1) okresowo sprawdzane w celu potwierdzenia w możliwym stopniu, że ich zawartość 

znajduje się w stanie właściwym do zamierzonego użycia; i 

2) uzupełniane w regularnych odstępach czasu, zgodnie z instrukcjami podanymi na 

etykietach lub stosownie do okoliczności. 

 

OPS 1.755 

Ratunkowy zestaw medyczny 

a) Operator nie użytkuje samolotu z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich 

większą niż 30, jeżeli nie jest on wyposażony w ratunkowy zestaw medyczny, a jakikolwiek 

punkt planowanej trasy jest odległy o więcej niż 60  

 minut lotu (z normalną prędkością przelotową) od lotniska, na którym można się spodziewać 

uzyskania wykwalifikowanej pomocy medycznej. 

b) Dowódca zapewnia, by leki były wydawane tylko przez lekarzy, pielęgniarki lub personel 

o podobnych kwalifikacjach. 

c) Warunki przewozu 

1) ratunkowy zestaw medyczny musi być zabezpieczony przed pyłem i wilgocią oraz 

przewożony w bezpiecznych warunkach, jeżeli to możliwe - w kabinie załogi; i 
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2) operator zapewnia, by ratunkowe zestawy medyczne były: 

(i) okresowo sprawdzane w celu potwierdzenia, w możliwym stopniu, że ich zawartość 

znajduje się w stanie właściwym do zamierzonego użycia; i 

(ii) uzupełniane w regularnych odstępach czasu, zgodnie z instrukcjami podanymi na 

etykietach lub stosownie do okoliczności. 

 

OPS 1.760 
Tlen pierwszej pomocy 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu z kabiną ciśnieniową, w którym wymagana jest obecność 

członka personelu pokładowego, na wysokości ciśnieniowej powyżej 25 000 stóp, jeżeli nie 

jest on wyposażony w zapas nierozrzedzonego tlenu dla pasażerów, którzy z powodów 

fizjologicznych mogliby wymagać podania tlenu w następstwie dekompresji kabiny. Ilość 

tlenu obliczana jest przy założeniu średniego współczynnika przepływu w wysokości co 

najmniej 3 litrów/minutę/osobę w warunkach normalnych temperatury i ciśnienia (STPD) i 

powinna wystarczać w danym locie, po dekompresji kabiny na wysokości ciśnieniowej 

większej niż 8 000 stóp, dla co najmniej 2% przewożonych pasażerów, lecz w żadnym 

wypadku nie mniej niż dla jednej osoby. Musi być zapewniona dostateczna liczba urządzeń 

podających tlen, które mogą być użyte przez personel pokładowy, lecz w żadnym wypadku 

nie mniej niż dwa.  

b) Ilość tlenu pierwszej pomocy wymagana w konkretnej operacji określana jest na podstawie 

wysokości ciśnieniowej w kabinie i czasu trwania lotu, zgodnie z procedurami operacyjnymi 

ustanowionymi dla każdej operacji i trasy. 
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c) Stosowane wyposażenie tlenowe musi być zdolne do wytwarzania dla każdego użytkownika 

masy przepływu w wysokości co najmniej 4 litrów w normalnych warunkach ciśnienia i 

temperatury (STPD). Mogą zostać przewidziane środki zmniejszające przepływ, na dowolnej 

wysokości, do nie mniej niż 2 litrów na minutę (STDP). 

 
OPS 1.770 

Tlen dodatkowy - Samoloty z kabiną ciśnieniową 
(patrz dodatek 1 do OPS 1.770) 

a) Zasady ogólne 

1) Operator nie użytkuje samolotu z kabiną ciśnieniową na wysokościach ciśnieniowych 

powyżej 10 000 stóp, jeżeli nie posiada on dodatkowego wyposażenia tlenowego 

zdolnego do przechowywania i podawania tlenu, zgodnie z wymogami niniejszego 

punktu; 

2) Wymagana ilość dodatkowego tlenu obliczana jest na podstawie wysokości 

ciśnieniowej w kabinie, czasu trwania lotu i przy założeniu, że spadek ciśnienia w 

kabinie nastąpi na wysokości lub w punkcie lotu, które są najbardziej krytyczne z 

punktu widzenia zapotrzebowania na tlen, i że po wystąpieniu niesprawności samolot 

będzie się zniżał zgodnie z procedurami awaryjnymi określonymi w instrukcji 

użytkowania w locie (AFM) do wysokości ciśnieniowej bezpiecznej dla danej trasy, na 

której możliwe będzie bezpieczne kontynuowanie lotu i lądowanie. 
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3) Przyjęta w następstwie spadku ciśnienia kabiny wysokość ciśnieniowa w kabinie 

uznana zostaje za równą wysokości ciśnieniowej samolotu, chyba że zostanie 

udowodnione organowi, że żadne prawdopodobne uszkodzenie kabiny lub instalacji 

ciśnieniowej nie spowoduje spadku ciśnienia w kabinie do równego wysokości 

ciśnieniowej samolotu. W takich przypadkach, jako podstawę do określenia wymaganej 

ilości tlenu można zastosować udowodnioną maksymalną wysokość ciśnieniową 

kabiny. 

b) Wymagania dotyczące wyposażenia tlenowego i zaopatrzenia w tlen 

1) Członkowie załogi lotniczej 

(i) Każdy członek załogi lotniczej pełniący obowiązki w kabinie załogi jest 

zaopatrywany w dodatkowy tlen zgodnie z dodatkiem 1. Jeżeli wszystkie osoby 

zajmujące miejsca w kabinie załogi są zaopatrywane w tlen ze źródła 

przewidzianego dla załogi lotniczej, to do celów zaopatrzenia w tlen uznawane są 

one za członków załogi lotniczej pełniących obowiązki w kabinie załogi. Osoby, 

które zajmują miejsca w kabinie załogi, lecz nie są zaopatrywane w tlen ze źródła 

dla załogi lotniczej, do celów zaopatrzenia w tlen uznawane są za pasażerów. 

(ii) Członkowie załogi lotniczej, którzy nie są objęci postanowieniami lit. b) pkt 1 (i) 

powyżej, do celów zaopatrzenia w tlen uznawani są za pasażerów. 

(iii) Maski tlenowe znajdują się w miejscach umożliwiających ich natychmiastowe 

dosięgnięcie przez członków załogi lotniczej z wyznaczonych im stanowisk 

pracy. 
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(iv) Maski tlenowe członków załogi lotniczej samolotów z kabiną ciśnieniową 

użytkowanych powyżej 25 000 stóp muszą być maskami umożliwiającymi 

szybkie nałożenie. 

2) Członkowie personelu pokładowego, dodatkowi członkowie załogi i pasażerowie 

(i) Członkowie personelu pokładowego i pasażerowie zaopatrywani są w dodatkowy tlen 

zgodnie z dodatkiem 1, z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie ma ppkt (v) 

poniżej. Członkowie personelu pokładowego przewożeni ponad minimalną wymaganą 

liczbę personelu pokładowego oraz dodatkowi członkowie załogi do celów zaopatrzenia 

w tlen uznawani są za pasażerów. 

(ii) Samoloty przeznaczone do użytkowania na wysokościach ciśnieniowych powyżej 25 

000 stóp zaopatrzone są w dostateczną nadwyżkę podłączeń i masek lub dostateczną 

ilość przenośnych urządzeń tlenowych z maskami do użytku dla wszystkich 

wymaganych członków personelu pokładowego. Dodatkowe podłączenia lub przenośne 

urządzenia tlenowe mają być rozmieszczone w kabinie pasażerskiej równomiernie tak, 

by zapewnić natychmiastowy dostęp do tlenu każdemu członkowi personelu 

pokładowego, bez względu na miejsce w kabinie gdzie może się on znajdować w 

momencie wystąpienia spadku ciśnienia w kabinie. 

(iii) Samoloty przeznaczone do użytkowania na wysokościach ciśnieniowych powyżej 25 

000 stóp wyposażone są w urządzenie podające tlen, podłączone do terminali tlenowych 

(oxygen supply terminals), natychmiast dostępne dla każdej osoby niezależnie od 

miejsca, które zajmuje. Całkowita liczba urządzeń podających tlen i podłączeń musi być 

większa o co najmniej 10% od liczby miejsc pasażerskich. Dodatkowe urządzenia mają 

być równomiernie rozmieszczone w kabinie. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 273 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

(iv) Samoloty, przeznaczone do użytkowania na wysokościach ciśnieniowych 

odpowiadających warunkom lotu powyżej 25 000 stóp, lub samoloty, które podczas 

użytkowania na wysokości 25 000 stóp lub mniejszej nie mogą bezpiecznie zniżyć się w 

ciągu 4 minut do wysokości 13 000 stóp, oraz których świadectwo zdatności do lotu 

wydano po raz pierwszy nie wcześniej niż w dniu 9 listopada 1998 r., wyposażone są w 

automatycznie uruchamiane wyposażenie tlenowe natychmiast dostępne dla każdego 

pasażera niezależnie od miejsca, które zajmuje. Całkowita liczba urządzeń podających 

tlen i podłączeń musi być większa o co najmniej 10% od liczby miejsc pasażerskich. 

Dodatkowe urządzenia mają być równomiernie rozmieszczone w kabinie. 

(v)  W przypadku samolotów, które nie są certyfikowane do lotów na wysokościach 

powyżej 25 000 stóp, wymogi określone w dodatku 1 dotyczące zaopatrzenia w tlen 

wszystkich członków personelu pokładowego oraz co najmniej 10% pasażerów, mogą 

zostać zredukowane dla całego odcinka lotu, kiedy samolot utrzymuje lot na 

wysokościach kabinowych odpowiadających wysokościom od 10 000 stóp do 13 000 

stóp, jeżeli w dowolnym punkcie planowanej trasy lotu samolot jest zdolny w ciągu 4 

minut bezpiecznie osiągnąć kabinową wysokość ciśnieniową 13 000 stóp. 

 

OPS 1.775 

Tlen dodatkowy - Samoloty z kabiną bez hermetyzacji 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.775) 

a) Zasady ogólne 

1) Operator nie użytkuje samolotu z kabiną bez hermetyzacji na wysokościach powyżej 

10 000 stóp, jeżeli nie posiada dodatkowego wyposażenia tlenowego zdolnego do 

przechowywania i podawania wymaganych zapasów tlenu. 

2) Ilość dodatkowego tlenu, wymagana w konkretnej operacji, określana jest na podstawie 

wysokości i czasu trwania lotu, zgodnie z procedurami operacyjnymi ustanowionymi 

dla każdej operacji w instrukcji operacyjnej i zgodnie z przewidzianą trasą lotu oraz 

procedurami awaryjnymi ustanowionym w instrukcji operacyjnej. 
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3) Samolot, przeznaczony do użytkowania na wysokościach powyżej 10 000 stóp 

wyposażony jest w urządzenia zdolne do przechowania i dawkowania wymaganej ilości 

tlenu. 

b) Wymagania dotyczące zaopatrzenia w tlen 

1) Członkowie załogi lotniczej. Każdy członek załogi lotniczej pełniący obowiązki w 

kabinie załogi zaopatrywany jest w dodatkowy tlen zgodnie z dodatkiem 1. Jeżeli 

wszystkie osoby zajmujące miejsce w kabinie załogi są zaopatrywane w tlen ze źródła 

przewidzianego dla załogi lotniczej, to do celów zaopatrzenia w tlen uznawane są one 

za członków załogi lotniczej pełniących obowiązki na pokładzie. 

2) Członkowie personelu pokładowego, dodatkowi członkowie załogi i pasażerowie. 

Członkowie personelu pokładowego i pasażerowie zaopatrywani są w tlen zgodnie z 

dodatkiem 1. Członkowie personelu pokładowego przewożeni ponad minimalną 

wymaganą liczbę personelu pokładowego oraz dodatkowi członkowie załogi do celów 

zaopatrzenia w tlen uznawani są za pasażerów. 
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OPS 1.780 

Urządzenia do ochrony dróg oddechowych (PBE) dla załogi 

a) Operator nie użytkuje samolotu z kabiną ciśnieniową lub samolotu z kabiną bez hermetyzacji 

o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 5 700 kg lub z zatwierdzoną 

maksymalną konfigurację miejsc pasażerskich większą niż 19: 

1) jeżeli nie jest on wyposażony w urządzenie osłaniające oczy, nos i usta dla każdego 

członka załogi lotniczej pełniącego obowiązki w kabinie załogi i dostarczające tlen 

przez nie mniej niż 15 minut. Zaopatrzenie PBE w tlen może być zapewnione poprzez 

wykorzystanie tlenu dodatkowego, którego dotyczy wymóg zawarty w OPS 1.770 lit. b) 

pkt.1 lub OPS 1.775 lit. b) pkt 1. Ponadto, kiedy załoga lotnicza składa się z więcej niż 

jednej osoby i nie przewozi się członka personelu pokładowego, musi być zapewniony 

przenośny zestaw PBE osłaniający oczy, nos i usta jednego członka załogi lotniczej, 

umożliwiający mu oddychanie tlenem przez okres nie krótszy niż 15 minut; i 

2) jeżeli nie jest on wyposażony w odpowiednią dla wszystkich wymaganych członków 

personelu pokładowego ilość przenośnych zestawów PBE osłaniającego oczy, nos i 

usta, umożliwiających im oddychanie tlenem przez okres nie krótszy niż 15 minut. 

b) Urządzenie PBE przeznaczone dla załogi lotniczej musi być dogodnie rozmieszczone w 

kabinie załogi i łatwo dostępne do natychmiastowego użycia przez każdego wymaganego 

członka załogi lotniczej z jego stanowiska pracy. 

c) Urządzenie PBE przeznaczone dla personelu pokładowego musi być zainstalowane przy 

stanowisku pracy każdego wymaganego członka personelu pokładowego. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 276 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

d) Dodatkowy, łatwo dostępny przenośny zestaw PBE musi być umieszczony na lub w 

bezpośrednim sąsiedztwie ręcznych gaśnic, których dotyczą wymogi zawarte w OPS 1.790 

lit. c) i d). Jeżeli gaśnica jest umieszczona wewnątrz przedziału ładunkowego cargo, PBE 

musi być umieszczone na zewnątrz, lecz w pobliżu wejścia do przedziału. 

e) Użycie PBE nie może utrudniać łączności wymaganej zgodnie z OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 

1.810 i OPS 1.850. 

 

OPS 1.003 

Gaśnice 

Operator nie użytkuje samolotu, jeżeli nie jest on wyposażony w gaśnice przeznaczone do użycia 

w kabinie załogi, kabinie pasażerskiej oraz w odpowiednich przypadkach, w przedziałach 

ładunkowych cargo i kuchniach, zgodnie z następującymi wymogami: 

a) rodzaj i ilość środka gaśniczego musi być odpowiednia do rodzajów pożarów, jakie mogą 

powstać w przedziale, w którym gaśnica ma być używana oraz musi minimalizować ryzyko 

wystąpienia toksycznego stężenia gazu w pomieszczeniach dla personelu; 

b) co najmniej jedna gaśnica musi być napełniona halonem 1211 (bromochlorodifluorometanem 

- CBrCIF2) lub zamiennym gazowym środkiem gaśniczym i umieszczona w łatwo dostępnym 

miejscu w kabinie załogi na użytek załogi; 

c) co najmniej jedna gaśnica musi być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu do użycia w 

każdej kuchni znajdującej się poza głównym pokładem pasażerskim; 
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d) co najmniej jedna gaśnica musi być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu w każdym 

przedziale ładunkowym cargo klasy A lub B lub w przedziale bagażowym oraz w każdym 

przedziale ładunkowym cargo klasy E, który jest dostępny w czasie lotu dla załogi; i 

e) W każdym przedziale pasażerskim w łatwo dostępnym miejscu musi być umieszczona co 

najmniej następująca liczba gaśnic: 

 

Maksymalna zatwierdzona 

konfiguracja miejsc 

pasażerskich 

Liczba gaśnic 

7 do 30 1 

31 do 60  2 

61 do 200 3 

201 do 300 4 

301 do 400 5 

401 do 500 6 

501 do 600 7 

601 lub więcej 8 

 

Jeżeli wymagane są gaśnice w liczbie dwóch lub więcej, wówczas muszą być one 

rozmieszczone równomiernie w przedziale pasażerskim. 
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f) Co najmniej jedna z wymaganych gaśnic umieszczonych w przedziale pasażerskim samolotu 

o zatwierdzonej maksymalnej konfiguracji miejsc pasażerskich od 31 do 60 miejsc włącznie 

oraz w co najmniej dwie gaśnice umieszczone w przedziale pasażerskim samolotu o 

zatwierdzonej maksymalnej konfiguracji miejsc pasażerskich większej lub równej 61 miejsc 

muszą być napełnione halonem 1211 (bromochlorodifluorometanem - CBrCIF2) lub 

zamiennym środkiem gaśniczym. 

 
OPS 1.795 

Topory i łomy awaryjne 
 

a) Operator nie użytkuje samolotu 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 co najmniej jeden topór lub łom awaryjny umieszczony w kabinie 

załogi. Jeżeli zatwierdzona maksymalna konfiguracja miejsc pasażerskich przekracza 200, 

dodatkowy topór lub łom musi być umieszczony w najbardziej wysuniętej do tyłu samolotu 

kuchni lub w jej pobliżu. 

b) Topory i łomy awaryjne rozmieszczone w przedziale pasażerskim muszą być niewidoczne dla 

pasażerów. 
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OPS 1.800 
Oznaczanie miejsc awaryjnego cięcia kadłuba 

 
Operator zapewnia, by wyznaczone strefy kadłuba odpowiednie dla ich wycięcia przez służby 
ratownicze, były oznakowane w sposób przedstawiony poniżej. Oznakowanie mają kolor czerwony 
lub żółty oraz biały kontur, jeżeli jest to konieczne w celu odróżnienia od tła. Jeżeli odległość 
pomiędzy znakami narożnymi wynosi więcej niż 2 metry, to pomiędzy nimi będą wstawione linie 
pośrednie o wymiarach 9 cm x 3 cm tak, aby odstęp pomiędzy sąsiadującymi znakami był mniejszy 
niż 2 metry. 
 

 

 
 

 

OPS 1.805 
Środki na wypadek ewakuacji 

a) Operator nie użytkuje samolotu wyposażonego w wyjścia awaryjne, których progi znajdują 

się na wysokości:  

1) większej niż 1,83 m (6 stóp) nad ziemią, kiedy samolot stoi na ziemi z wypuszczonym 

podwoziem; lub 
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2) większej niż 1,83 m (6 stóp) nad ziemią, ze złożoną lub nie wypuszczoną jedną lub 

więcej golenią podwozia i którego świadectwo typu zostało wydane po raz pierwszy nie 

wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2000 r. 

jeżeli nie jest on wyposażony w dostępny przy każdym wyjściu w sprzęt lub urządzenia, 
których dotyczy pkt 1 lub 2, umożliwiające pasażerom i załodze bezpieczne osiągnięcie 
ziemi w razie niebezpieczeństwa. 

b) W taki sprzęt lub urządzenia nie muszą być wyposażone wyjścia na skrzydła, jeżeli miejsce 

wyznaczone na konstrukcji samolotu jako koniec trasy ewakuacyjnej znajduje się na 

wysokości mniejszej niż 1,83 m (6 stóp) nad ziemią, gdy samolot stoi na ziemi z 

wypuszczonym podwoziem i klapami w pozycji do startu lub do lądowania w zależności od 

tego, która z tych pozycji klap jest bardziej odległa od ziemi. 

c) Samoloty, w których wymagane jest oddzielne wyjście awaryjne dla załogi lotniczej i: 

1) w których najniższy punkt wyjścia awaryjnego usytuowany jest wyżej niż 1,83 m nad 

ziemią przy wypuszczonym podwoziu, lub, 

2) których świadectwo typu zostało wydane nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2000 r., i 

których progi wyjścia ewakuacyjnego znajdowałyby się wyżej niż 1,83 m (6 stóp) nad 

ziemi przy złożonej lub nie wypuszczonej jednej lub więcej goleni podwozia, 

 muszą być wyposażone w urządzenie pomagające w razie niebezpieczeństwa 

wszystkim członkom załogi lotniczej w bezpiecznym osiągnięciu ziemi. 
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OPS 1.810 
Megafony 

a) Operator nie użytkuje samolotu z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich 

większą niż 60, przewożącego jednego lub więcej pasażerów, jeżeli nie jest on wyposażony w 

łatwo dostępne do użycia przez członków załogi podczas ewakuacji przenośne, zasilane z 

baterii megafony w następującej liczbie: 

1) Dla każdego pokładu pasażerskiego: 

 

Konfiguracja miejsc 
pasażerskich 

Wymagana liczba 
megafonów 

61 do 99 1 

100 lub więcej 2 

 

2) Dla samolotów z więcej niż jednym pokładem pasażerskim, gdy całkowita konfiguracja 

miejsc pasażerskich jest większa niż 60, wymagany jest co najmniej 1 megafon. 
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OPS 1.815 

Oświetlenie awaryjne 

 

a) Operator nie użytkuje do przewozu pasażerów samolotu z zatwierdzoną maksymalną 

konfiguracją miejsc pasażerskich większą niż 9, jeżeli nie jest on wyposażony w ułatwiający 

ewakuację z samolotu system oświetlenia awaryjnego, posiadający niezależne źródło 

zasilania. System oświetlenia awaryjnego musi obejmować: 

1) W samolotach z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich większą 

niż 19: 

(i) źródła ogólnego oświetlenia kabiny; 

(ii) wewnętrzne oświetlenie obszarów wyjść awaryjnych z poziomu podłogi; i 

(iii) oświetlone oznakowania wyjść awaryjnych i oznakowanie ich rozmieszczenia; 

iv) w samolotach, dla których wniosek o świadectwo typu lub jego odpowiednik 

został złożony przed dniem 1 maja 1972 r., podczas lotów w nocy wymagane jest 

zewnętrzne oświetlenie awaryjne wszystkich wyjść awaryjnych na skrzydło i 

wyjść, dla których wymagane są środki pomocnicze przy ich opuszczaniu; 

(v) w samolotach, dla których wniosek o świadectwo typu lub jego odpowiednik 

został złożony nie wcześniej niż w dniu 1 maja 1972 r., podczas lotów w nocy 

wymagane jest zewnętrzne oświetlenie awaryjne wszystkich pasażerskich wyjść 

awaryjnych; 
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(vi) w samolotach, dla których świadectwo typu zostało wydane po raz pierwszy nie 

wcześniej niż w dniu 1 stycznia 1958 r., wymagany jest podłogowy system 

oznakowania awaryjnej trasy ewakuacyjnej w przedziale(-łach) pasażerskich.  

2) W samolotach z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich do 19 

włącznie, które są certyfikowane zgodnie ze Specyfikacjami Certyfikacji w CS-25 lub 

CS-23: 

(i) źródła ogólnego oświetlenia kabiny; 

(ii) wewnętrzne oświetlenie obszarów wyjść awaryjnych; i 

(iii) oświetlone oznakowania wyjść awaryjnych i oznakowanie ich rozmieszczenia. 

3) W samolotach z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją miejsc pasażerskich do 19 

włącznie, które nie są certyfikowane zgodnie ze Specyfikacjami Certyfikacji w CS-25 

lub CS-23, wymagane są źródła ogólnego oświetlenia kabiny.  

b) Operator nie przewozi pasażerów w nocy w samolocie z zatwierdzoną maksymalną 

konfiguracją miejsc pasażerskich do 9 włącznie, jeżeli nie jest on wyposażony w źródło 

ogólnego oświetlenia kabiny ułatwiającego ewakuację z samolotu. System może korzystać z 

oświetlenia sufitowego lub z innych znajdujących w samolocie źródeł oświetlenia, które 

zdolne są działać po wyłączeniu akumulatora pokładowego. 
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OPS 1.820 
Nadajnik ratunkowy (ELT) 

a) Operator nie użytkuje samolotu, którego świadectwo zdatności do lotu zostało wydane po raz 

pierwszy nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2002 r., jeżeli nie jest on wyposażony w 

automatyczny nadajnik ratunkowy (ELT) zdolny do nadawania sygnału na częstotliwości 

121,5 MHz i 406 MHz. 

b) Operator nie użytkuje samolotu, którego świadectwo zdatności do lotu zostało wydane po raz 

pierwszy przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli nie jest on wyposażony w jakikolwiek 

nadajnik ratunkowy (ELT) zdolny do nadawania sygnału na częstotliwości 121,5 MHz i 406 

MHz. 

c) Operator zapewnia, by wszystkie nadajniki ratunkowe (ELT) zdolne do nadawania sygnału na 

częstotliwości 406 MHz posiadały kod przydzielony zgodnie z wymaganiami załącznika 10 

ICAO i zarejestrowany w krajowej agencji odpowiedzialnej za wszczęcie poszukiwań i akcji 

ratunkowej lub w innej wyznaczonej do tego celu agencji. 

 
OPS 1.825 

Kamizelki ratunkowe 
 

a) Samoloty lądowe. Operator nie użytkuje samolotu lądowego: 

1) do wykonywania lotów nad obszarem wodnym w odległości większej niż 93 km (50 mil 

morskich) od brzegu; lub 
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2) do startów lub lądowań na lotnisku, gdzie tor wznoszenia podczas startu lub tor 

podejścia przebiegają nad wodą tak, że w razie nieszczęśliwego zbiegu okoliczności 

mogłoby zaistnieć prawdopodobieństwo wodowania,  

jeżeli nie jest on wyposażony w kamizelki ratunkowe posiadające światło lokalizujące 

rozbitka dla każdej osoby na pokładzie. Każda kamizelka ratunkowa musi być 

umieszczona w miejscu łatwo dostępnym z siedzenia lub koi osoby, do której użytku 

jest ona przeznaczona. Kamizelki dla niemowląt mogą być zastąpione przez inne 

zatwierdzone urządzenia pływające, wyposażone w światło lokalizujące rozbitka. 

b) Wodnosamoloty i amfibie. Operator nie użytkuje na wodzie wodnosamolotu lub amfibii, 

jeżeli nie są one wyposażone w kamizelki ratunkowe posiadające światło lokalizujące 

rozbitka dla każdej osoby na pokładzie. Każda kamizelka ratunkowa musi być umieszczona w 

miejscu łatwo dostępnym z siedzenia lub koi osoby, do której użytku jest ona przeznaczona. 

Kamizelki dla niemowląt mogą być zastąpione przez inne zatwierdzone urządzenia 

pływające, wyposażone w światło lokalizujące rozbitka. 

 
OPS 1.830 

Tratwy ratunkowe i ratunkowe wyposażenie radiowe dla lotów nad rozległymi obszarami wodnymi 
 

a) Operator nie użytkuje samolotu nad rozległymi obszarami wodnymi, w odległości od lądu 

odpowiedniego do wykonania lądowania awaryjnego większej niż: 

1) odpowiadająca 120 minutom lotu z prędkością przelotową lub większej niż 400 mil 

morskich, przy czym należy stosować mniejszą z tych wartości, dla samolotów 

zdolnych do kontynuowania lotu do lotniska z każdego punktu trasy lub planowanego 

od niej odchylenia, w którym nastąpi niesprawność krytycznego zespołu napędowego; 

lub 
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2) odpowiadająca 30 minutom lotu z prędkością przelotową lub większej niż 100 mil 

morskich, przy czym należy stosować mniejszą z tych wartości, dla wszystkich innych 

samolotów, które nie mają na pokładzie wyposażenia wymaganego zgodnie z lit. b) i 

c)poniżej. 

b) Liczba tratw ratunkowych wystarczająca do przewiezienia wszystkich osób znajdujących się 

na pokładzie samolotu. Jeżeli nie jest dostępna nadwyżka tratw o wystarczającej pojemności, 

zapas wyporności i ilość miejsc na tratwach muszą być wystarczające, aby pomieścić 

wszystkie osoby przewożone na pokładzie w przypadku utraty jednej z tratw o największej 

pojemności. Tratwy ratunkowe muszą być wyposażone w: 

1) światło ratunkowe do lokalizacji tratwy; i 

2) wyposażenie do przetrwania obejmujące środki podtrzymania życia właściwe dla 

podejmowanego lotu; i 

c) co najmniej dwa zestawy automatycznego nadajnika ratunkowego (ELT(S)) zdolne do 

nadawania na częstotliwościach „w niebezpieczeństwie” określonych w Załączniku 10 ICAO, 

Volume V, rozdział 2. 

 
OPS 1.835 

Wyposażenie ratunkowe 
 

Operator nie użytkuje samolotu nad obszarami, na których akcje poszukiwawcze i ratownicze 
mogłyby być szczególnie trudne, jeżeli nie jest on wyposażony w: 

a) wyposażenie sygnalizacyjne do wysyłania pirotechnicznych sygnałów o niebezpieczeństwie, 

określonych w załączniku 2 ICAO; 
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b) co najmniej jeden zestaw ELT(S) zdolny do nadawania na częstotliwościach 

„w niebezpieczeństwie” określonych w Załączniku 10 ICAO, Volume V, rozdział 2; i 

c) dodatkowe wyposażenie ratunkowe, właściwe dla zamierzonej trasy, uwzględniające ilość 

osób na pokładzie 

 z wyjątkiem wyposażenia podanego w lit. c), które nie musi być przewożone, jeżeli samolot: 

1) Pozostaje w odległości od obszaru, na którym akcje poszukiwawcze i ratownicze nie są 

szczególnie trudne odpowiadającej: 

(i) 120 minutom lotu z prędkością przelotową z jednym silnikiem niepracującym, dla 

samolotów zdolnych do kontynuowania lotu do lotniska z każdego punktu trasy 

lub planowanego od niej odchylenia, w którym wystąpi niesprawność 

krytycznego zespołu napędowego; lub 

(ii) 30 minutom lotu z prędkością przelotową dla wszystkich innych samolotów, 

lub, 

2) Samoloty certyfikowane zgodnie ze Specyfikacjami Certyfikacji w CS-25 lub 

równoważnymi, w odległości od obszarów umożliwiających wykonanie lądowania 

awaryjnego nie większej niż odpowiadającej 90 minutom lotu z prędkością przelotową. 
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OPS 1.840 

Wodnosamoloty i amfibie - Wyposażenie różne 

 

a) Operator nie użytkuje na wodzie wodnosamolotu lub amfibii, jeżeli nie są one wyposażone w: 

1) kotwicę morską bądź inne wyposażenie niezbędne do ułatwienia cumowania, 

kotwiczenia lub manewrowania samolotu na wodzie, odpowiednie do jego rozmiarów, 

masy i cech obsługi; i 

2) wyposażenie do wytwarzania sygnałów dźwiękowych opisanych w międzynarodowych 

przepisach o zapobieganiu kolizjom na morzu, tam gdzie ma to zastosowanie. 

 

Dodatek 1 do OPS 1.715 

Rejestrator parametrów lotu (FDR-1) - Wykaz parametrów podlegających rejestracji 

 

Tabela A1 - Samoloty o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż 5 700 kg  

Uwaga: Liczba w lewej kolumnie jest zgodna z numerami seryjnymi przedstawionymi 

w dokumencie ED55 Europejskiej Organizacji Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego  

 

NR PARAMETR 

1 CZAS LUB LICZNIK UPŁYWU CZASU 

2 WYSOKOŚĆ CIŚNIENIOWA (PA) 
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3 PRĘDKOŚĆ PRZYRZĄDOWA (IAS) 

4 KURS 

5 PRZYSPIESZENIE NORMALNE 

6 POCHYLENIE 

7 PRZECHYLENIE 

8 WŁĄCZENIE NADAJNIKA RADIOWEGO 

9 

MOC/SIŁA CIĄGU KAŻDEGO Z ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH ORAZ 

POŁOŻENIE DŹWIGNI STEROWANIA MOCĄ/SIŁĄ CIĄGU W KABINIE, 

JEŻELI JEST TO MOŻLIWE 

10 
POŁOŻENIE KLAP NA KRAWĘDZIACH SPŁYWU LUB ICH NASTAWIENIE 

W KABINIE ZAŁOGI 

11 
POŁOŻENIE KLAP NA KRAWĘDZIACH NATARCIA LUB ICH 

NASTAWIENIE W KABINIE ZAŁOGI 

12 POŁOŻENIE CIĄGU WSTECZNEGO (REWERSU) 

13 POZYCJA SPOILERA LUB HAMULCA AERODYNAMICZNEGO 

14 CAŁKOWITA LUB ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA POWIETRZA 

15 
RODZAJE PRACY AUTOPILOTA, AUTOMATYCZNEJ PRZEPUSTNICY 

ORAZ STAN WŁĄCZENIA I DZIAŁANIA SYSTEMU AFCS 

16 PRZYSPIESZENIE PODŁUŻNE W OSIACH GŁÓWNYCH 

17 PRZYSPIESZENIE POPRZECZNE 

 

 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 290 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

 

Tabela A2 - Samoloty z certyfikowaną maksymalną masą do startu do 5 700 kg włącznie 

Uwaga: Liczba w lewej kolumnie jest zgodna z numerami seryjnymi przedstawionymi 

w dokumencie ED55 Europejskiej Organizacji Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego  

 

NR PARAMETR 

1 CZAS LUB LICZNIK UPŁYWU CZASU 

2 WYSOKOŚĆ CIŚNIENIOWA (PA) 

3 PRĘDKOŚĆ PRZYRZĄDOWA (IAS) 

4 KURS 

5 PRZYSPIESZENIE NORMALNE 

6 POCHYLENIE 

7 PRZECHYLENIE 

8 WŁĄCZENIE NADAJNIKA RADIOWEGO 

9 MOC/SIŁA CIĄGU KAŻDEGO Z ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH ORAZ 

POŁOŻENIE DŹWIGNI STEROWANIA MOCĄ/SIŁĄ CIĄGU W KABINIE, JEŻELI 

JEST TO MOŻLIWE 
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10 POŁOŻENIE KLAP NA KRAWĘDZIACH SPŁYWU LUB ICH NASTAWIENIE W 

KABINIE ZAŁOGI 

11 POŁOŻENIE KLAP NA KRAWĘDZIACH NATARCIA LUB ICH NASTAWIENIE 

W KABINIE ZAŁOGI 

12 POŁOŻENIE CIĄGU WSTECZNEGO (REWERSU) 

13 OTWARCIE SPOILERA LUB HAMULCA AERODYNAMICZNEGO 

14 CAŁKOWITA LUB ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA POWIETRZA 

15 STANY WŁĄCZENIA AUTOPILOTA I AUTOMATYCZNEJ PRZEPUSTNICY 

16 KĄT NATARCIA, JEŚLI ZAINSTALOWANY JEST NADAJNIK POŁOŻENIA  

17 PRZYSPIESZENIE PODŁUŻNE W OSIACH GŁÓWNYCH 
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Tabela B - Dodatkowe parametry dla samolotów z certyfikowaną maksymalną masą do startu 

większą niż 27 000 kg 

Uwaga: Liczba w lewej kolumnie jest zgodna z numerami seryjnymi przedstawionymi w 

dokumencie ED55 Europejskiej Organizacji Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego  

 

NR PARAMETR 

18 ZASADNICZY UKŁAD STEROWANIA – POŁOŻENIE PŁASZCZYZN STERÓW 

GŁÓWNYCH I/LUB POŁOŻENIA STEROWNIC W KABINIE PILOTA 

(POCHYLENIE, PRZECHYLENIE, ZEJŚCIE Z KURSU) 

19 POZYCJA TRYMERA STERU WYSOKOŚCI 

20 WYSOKOŚĆ Z RADIOWYSOKOŚCIOMIERZA 

21 ODCHYLENIE PIONOWE OD ŚCIEŻKI SCHODZENIA (ŚCIEŻKA SCHODZENIA 

ILS LUB WZNOSZENIA MLS) 

22 ODCHYLENIE POZIOME OD KIERUNKU ŚCIEŻKI (NADAJNIK SYGNAŁU 

KIERUNKU PODEJŚCIA ILS LUB AZYMUT MLS) 

23 PRZELOT NAD MARKEREM 

24 OSTRZEŻENIA 
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25 ZAREZERWOWANE (ZALECA SIĘ WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY 

ZESTAWÓW NAV) 

26 ZAREZERWOWANE (ZALECA SIĘ ODLEGŁOŚĆ Z DME) 

27 STAN GŁÓWNEGO WŁĄCZNIKA STEROWANIA PODWOZIEM LUB STAN 

ZIEMIA/POWIETRZE 

28 SYSTEM OSTRZEGANIA O BLISKOŚCI ZIEMI (GPWS) 

29 KĄT NATARCIA 

30 SYGNALIZACJA NISKIEGO CIŚNIENIA W INSTALACJACH 

HYDRAULICZNYCH LUB PNEUMATYCZNYCH 

31 PRĘDKOŚĆ LOTU WZGLĘDEM ZIEMI 

32 POŁOŻENIE PODWOZIA LUB DŹWIGNI STEROWANIA PODWOZIEM 
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Tabela C - Samoloty wyposażone w elektroniczne wyświetlacze przyrządów pokładowych 

Uwaga: Liczba w środkowej kolumnie jest zgodna z numerami seryjnymi przedstawionymi w 

dokumencie ED55 Europejskiej Organizacji Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego w tabeli 

A1.5 

 

NR NR PARAMETR 

33 6 CIŚNIENIE BAROMETRYCZNE NASTAWIONE Z KAŻDEGO 

STANOWISKA PILOTA 

34  7 NASTAWIONA WYSOKOŚĆ 

35  8 NASTAWIONA PRĘDKOŚĆ 

36 9 NASTAWIONA LICZBA MACHA 

37  10 NASTAWIONA PRĘDKOŚĆ OPADANIA/WZNOSZENIA 

38  11 NASTAWIONY KURS 

39  12 NASTAWIONY TOR LOTU 

40  13 NASTAWIONA WYSOKOŚĆ DECYZJI (DH) 

41  14 FORMAT WYŚWIETLACZA EFIS 

42  15 FORMAT WYŚWIETLACZA WIELOFUNKCYJNEGO 

 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 295 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

Dodatek 1 do OPS 1.720 

Rejestrator parametrów lotu (FDR-2) - Wykaz parametrów podlegających rejestracji 

 

Tabela A - Samoloty z certyfikowaną maksymalną masą do startu większą niż 5 700 kg 

 

NR PARAMETR 

1 CZAS LUB LICZNIK UPŁYWU CZASU 

2 WYSOKOŚĆ CIŚNIENIOWA (PA) 

3 PRĘDKOŚĆ PRZYRZĄDOWA (IAS) 

4 KURS 

5 PRZYSPIESZENIE NORMALNE 

6 POCHYLENIE 

7 PRZECHYLENIE 

8 WŁĄCZANIE NADAJNIKA RADIOWEGO, JEŻELI NIE SĄ DOSTĘPNE INNE 

ŚRODKI SYNCHRONIZACJI FDR I CVR 

9 MOC KAŻDEGO Z SILNIKÓW 
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10 POŁOŻENIE KLAP NA KRAWĘDZIACH SPŁYWU LUB ICH NASTAWIENIE W 

KABINIE ZAŁOGI 

11 POŁOŻENIE KLAP NA KRAWĘDZIACH NATARCIA LUB ICH NASTAWIENIE W 

KABINIE ZAŁOGI 

12 POŁOŻENIE CIĄGU WSTECZNEGO (REWERSU) – TYLKO DLA SAMOLOTÓW 

TURBOODRZUTOWYCH 

13 OTWARCIE SPOILERA LUB HAMULCA AERODYNAMICZNEGO 

14 ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA POWIETRZA LUB CAŁKOWITA 

TEMPERATURA POWIETRZA 

15a STAN WŁĄCZENIA AUTOPILOTA 

15b RODZAJE PRACY AUTOPILOTA, AUTOMATYCZNEJ PRZEPUSTNICY ORAZ 

STAN WŁĄCZENIA I DZIAŁANIA SYSTEMU AFCS 
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Tabela B - Dodatkowe parametry dla samolotów z certyfikowaną maksymalną masą do startu 

większą niż 27 000 kg 

 

NR PARAMETR 

16 PRZYSPIESZENIE PODŁUŻNE 

17 PRZYSPIESZENIE POPRZECZNE 

18 ZASADNICZY UKŁAD STEROWANIA – POŁOŻENIE PŁASZCZYZN STERÓW 

GŁÓWNYCH I/LUB POŁOŻENIA STEROWNIC W KABINIE PILOTA 

(POCHYLENIE, PRZECHYLENIE I ZEJŚCIE Z KURSU) 

19 POZYCJA TRYMERA STERU WYSOKOŚCI 

20 WYSOKOŚĆ Z RADIOWYSOKOŚCIOMIERZA 

21 ODCHYLENIE OD ŚCIEŻKI SCHODZENIA 

22 ODCHYLENIE OD KIERUNKU ŚCIEŻKI 

23 PRZELOT NAD MARKEREM 

24 OSTRZEŻENIA GŁÓWNEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA 

25 WYBRANE CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY ZESTAWÓW NAV 1 I NAV 2 
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26 ODLEGŁOŚĆ Z DME 1 I DME 2 

27 STAN DZIAŁANIA GŁÓWNEGO WŁĄCZNIKA STEROWANIA PODWOZIEM 

28 SYSTEM OSTRZEGANIA O BLISKOŚCI ZIEMI (GPWS) 

29 KĄT NATARCIA 

30 SYGNALIZACJA NISKIEGO CIŚNIENIA W INSTALACJACH HYDRAULICZNYCH 

WE WSZYSTKICH SYSTEMACH 

31 DANE NAWIGACYJNE 

32 POŁOŻENIE PODWOZIA LUB DŹWIGNI STEROWANIA PODWOZIEM 
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Dodatek 1 do OPS 1.725 

 

Rejestrator parametrów lotu (FDR-3) - Wykaz parametrów podlegających rejestracji 

 

Tabela A - Samoloty z certyfikowaną maksymalną masą do startu większą niż 5 700 kg 

 

NR PARAMETR 

1 CZAS LUB LICZNIK UPŁYWU CZASU 

2 WYSOKOŚĆ CIŚNIENIOWA (PA) 

3 PRĘDKOŚĆ PRZYRZĄDOWA (IAS) 

4 KURS 

5 PRZYSPIESZENIE NORMALNE 
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Tabela B - Dodatkowe parametry dla samolotów z certyfikowaną maksymalną masą do startu 

większą niż 27 000 kg 

 

NR PARAMETR 

6 POCHYLENIE 

7 PRZECHYLENIE 

8 WŁĄCZANIE NADAJNIKA RADIOWEGO, JEŻELI NIE SĄ DOSTĘPNE INNE 

ŚRODKI SYNCHRONIZACJI FDR I CVR 

9 MOC KAŻDEGO Z SILNIKÓW 

10 POŁOŻENIE KLAP NA KRAWĘDZIACH SPŁYWU LUB ICH NASTAWIENIE W 

KABINIE ZAŁOGI 

11 POŁOŻENIE KLAP NA KRAWĘDZIACH NATARCIA LUB ICH NASTAWIENIE W 

KABINIE ZAŁOGI 

12 POŁOŻENIE CIĄGU WSTECZNEGO (REWERSU) – TYLKO NA SAMOLOTACH 

TURBOODRZUTOWYCH 

13 POZYCJA SPOILERA LUB HAMULCA AERODYNAMICZNEGO 

14 ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA POWIETRZA LUB CAŁKOWITA 

TEMPERATURA POWIETRZA 

15a STAN WŁĄCZENIA AUTOPILOTA 
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15b RODZAJE PRACY AUTOPILOTA, AUTOMATYCZNEJ PRZEPUSTNICY ORAZ 

STAN WŁĄCZENIA I DZIAŁANIA SYSTEMU AFCS 

16 PRZYSPIESZENIE PODŁUŻNE 

17 PRZYSPIESZENIE POPRZECZNE 

18 ZASADNICZY UKŁAD STEROWANIA – POŁOŻENIE PŁASZCZYZN STERÓW 

GŁÓWNYCH I/LUB POŁOŻENIA STEROWNIC W KABINIE PILOTA 

(POCHYLENIE, PRZECHYLENIE I ZEJŚCIE Z KURSU) 

19 POZYCJA TRYMERA STERU WYSOKOŚCI 

20 WYSOKOŚĆ Z RADIOWYSOKOŚCIOMIERZA 

21 ODCHYLENIE OD ŚCIEŻKI SCHODZENIA 

22 ODCHYLENIE OD KIERUNKU ŚCIEŻKI 

23 PRZELOT NAD MARKEREM 

24 OSTRZEŻENIA GŁÓWNEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA 

25 WYBRANE CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY ZESTAWÓW NAV 1 I NAV 2 

26 ODLEGŁOŚĆ Z DME 1 I DME 2 
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27 STAN DZIAŁANIA GŁÓWNEGO WŁĄCZNIKA STEROWANIA PODWOZIEM 

28 SYSTEM OSTRZEGANIA O BLISKOŚCI ZIEMI 

29 KĄT NATARCIA 

30 SYGNALIZACJA NISKIEGO CIŚNIENIA W INSTALACJACH 

HYDRAULICZNYCH, WE WSZYSTKICH SYSTEMACH 

31 DANE NAWIGACYJNE (DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, PRĘDKOŚĆ 

WZGLĘDEM ZIEMI I KĄT ZNOSZENIA) 

32 POŁOŻENIE PODWOZIA LUB DŹWIGNI STEROWANIA PODWOZIEM 
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Dodatek 1 do OPS 1.770 

Tlen – Minimalne wymagania dotyczące dodatkowego tlenu w samolotach z kabiną 

hermetyzowaną podczas i po zniżaniu awaryjnym 

 

Tabela 1 

a) b) 

ZAPAS TLENU 

DLA: 

CZAS TRWANIA LOTU I WYSOKOŚĆ CIŚNIENIOWA KABINY 

1 Wszystkich osób 

zajmujących 

miejsca w kabinie 

załogi pełniących 

w niej obowiązki 

Całkowity czas lotu, gdy wysokość ciśnieniowa kabiny przekracza 13 000 

stóp i całkowity czas lotu, kiedy wysokość ciśnieniowa kabiny przekracza 10 

000 stóp, ale nie przekracza 13 000 stóp po pierwszych 30 minutach na tej 

wysokości, ale w żadnym wypadku nie mniej niż: 

i) 30 minut dla samolotów certyfikowanych do lotów na wysokościach nie 

przekraczających 25 000 stóp (Uwaga 2) 

(ii) 2 godziny dla samolotów certyfikowanych do lotów na wysokościach 

przekraczających 25 000 stóp (Uwaga 3) 

2. Wszystkich 

wymaganych 

członków 

personelu 

pokładowego 

Całkowity czas lotu, gdy wysokość ciśnieniowa kabiny przekracza 13 000 

stóp, ale nie mniej niż 30 minut (Uwaga 2), i całkowity czas lotu, gdy 

wysokość ciśnieniowa kabiny przekracza 10 000 stóp, ale nie przekracza 13 

000 stóp po pierwszych 30 minutach na tej wysokości 

3. 100% pasażerów 

(Uwaga 5) 

Całkowity czas lotu, gdy wysokość ciśnieniowa kabiny przekracza 15 000 

stóp, ale w żadnym wypadku nie mniej niż 10 minut (Uwaga 4) 

4. 30% pasażerów 

(Uwaga 5) 

Całkowity czas lotu, gdy wysokość ciśnieniowa kabiny przekracza 14 000 

stóp, ale nie przekracza 15 000 stóp 

5. 10% pasażerów 

(Uwaga 5) 

Całkowity czas lotu, gdy wysokość ciśnieniowa kabiny przekracza 10 000 

stóp, ale nie przekracza 14 000 stóp po pierwszych 30 minutach na tej 

wysokości 

 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 304 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

Uwaga 1: Przy obliczeniu niezbędnego zapasu tlenu należy uwzględnić wysokość ciśnieniową kabiny 

i profil zniżania dla przedmiotowej trasy. 

Uwaga 2: Wymagany minimalny zapas tlenu ma zapewnić oddychanie podczas zniżania samolotu, ze 

stałą prędkością opadania z certyfikowanej maksymalnej wysokości operacyjnej do 

wysokości 10 000 stóp w ciągu 10 minut i lot na wysokości 10 000 stóp przez następne 20 

minut. 

Uwaga 3: Wymagany minimalny zapas tlenu ma zapewnić oddychanie podczas zniżania samolotu, ze 

stałą prędkością opadania z maksymalnej certyfikowanej wysokości operacyjnej do 

wysokości 10 000 stóp w ciągu 10 minut i lot na wysokości 10 000 stóp przez następne 110 

minut. Ilość tlenu wymaganego w OPS 1.780 lit. a) pkt 1 może być włączona do 

wymaganego w tym punkcie zapasu tlenu. 

Uwaga 4: Wymagany minimalny zapas tlenu ma zapewnić oddychanie podczas zniżania samolotu, ze 

stałą prędkością opadania z certyfikowanej maksymalnej wysokości operacyjnej do 

wysokości 15 000 w ciągu 10 minut. 

Uwaga 5: Do celów tej tabeli termin „pasażerowie” oznacza pasażerów rzeczywiście przewożonych na 

pokładzie, łącznie z niemowlętami. 
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Dodatek 1 do OPS 1.775 

Dodatkowy tlen w samolotach z kabiną bez hermetyzacji 

 

Tabela 1 

a) b) 

ZAPAS TLENU 

DLA: 

CZAS TRWANIA LOTU I WYSOKOŚĆ CIŚNIENIOWA KABINY 

1. Wszystkich osób 

zajmujących 

miejsca w kabinie 

załogi pełniących w 

niej obowiązki 

Całkowity czas lotu, gdy wysokość ciśnieniowa przekracza 10 000 

stóp 

2. Wszystkich 

wymaganych 

członków personelu 

pokładowego 

Całkowity czas lotu, gdy wysokość ciśnieniowa przekracza 13 000 

stóp i przez każdy okres przekraczający 30 minut, kiedy wysokość 

ciśnieniowa jest większa niż 10 000 stóp, ale nie przekracza 13 000 

stóp 

3. 100% pasażerów 

(patrz Uwaga) 

Całkowity czas lotu, gdy wysokość ciśnieniowa przekracza 13 000 

stóp 

4. 10% pasażerów 

(patrz Uwaga) 

Przez cały czas lotu ponad 30 minut, gdy wysokość ciśnieniowa jest 

większa niż 10 000 stóp, ale nie przekracza 13 000 stóp 

 

Uwaga: Do celów niniejszej tabeli termin „pasażerowie” oznacza pasażerów rzeczywiście 

przewożonych na pokładzie, łącznie z niemowlętami do 2 roku życia 
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CZĘŚĆ L 

WYPOSAŻENIE ŁĄCZNOŚCI I NAWIGACYJNE 

 

OPS 1.845 

Ogólne wprowadzenie 

 

a) Operator zapewnia, by nie przystąpiono do lotu, jeżeli wymagane w tej części wyposażenie 

łączności i nawigacyjne nie będzie: 

1) zatwierdzone i zainstalowane zgodnie z mającymi do nich zastosowanie wymogami, w 

tym minimalnym standardem osiągów oraz wymogami operacyjnymi i dotyczącymi 

zdatności do lotu, 

2) zainstalowane tak, aby niesprawność jakiegokolwiek pojedynczego urządzenia 

niezbędnego do celów łączności lub nawigacji lub obu tych celów nie spowodowała 

niesprawności innego urządzenia niezbędnego do celów łączności lub nawigacji, 

3) sprawne i zdatne do użycia w danym rodzaju prowadzonej operacji, z wyjątkami 

przewidzianymi w wykazie wyposażenia minimalnego (MEL), zgodnie z OPS 1.030, 

oraz 

4) rozmieszczone tak, by w przypadku gdy wyposażenie ma być wykorzystywane podczas 

lotu przez jednego z członków załogi na jego stanowisku, było ono łatwe w obsłudze z 

tego stanowiska. W przypadku gdy pojedyncze urządzenie ma być obsługiwane przez 

więcej niż jednego członka załogi, musi być ono zainstalowane w taki sposób, by było 

łatwe w obsłudze z każdego stanowiska, z którego wymaga się obsługi tego 

wyposażenia. 
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b) Minimalne standardy osiągów wyposażenia łączności i nawigacyjnego określają Europejskie 

Standardy Techniczne (European Technical Standard Orders - ETSO) zebrane 

w odpowiednich specyfikacjach dotyczących Europejskich Standardów Technicznych 

(CS-TSO), chyba że przepisy operacyjne lub przepisy dotyczące zdatności do lotu wymagają 

zastosowania innych standardów osiągów. Wyposażenie łączności i nawigacyjne spełniające 

w dniu wejścia w życie przepisów OPS wymogi dotyczące projektu i osiągów określone 

w specyfikacjach innych niż ETSO mogą pozostać w użyciu lub zostać zainstalowane, chyba 

że niniejsza część określa wymogi dodatkowe. Wyposażenie łączności i nawigacyjne, które 

zostało już zatwierdzone, nie musi spełniać wymogów określonych w skorygowanych 

specyfikacjach ETSO lub skorygowanych specyfikacjach innych niż ETSO, chyba że 

określono ich działanie wstecz. 

OPS 1.850 

Wyposażenie radiowe 

a) Operator nie użytkuje samolotu, jeżeli nie jest on wyposażony w radiostację wymaganą dla 

danego rodzaju prowadzonej operacji. 

b) W przypadku gdy wymagane są dwa niezależne (oddzielne i kompletne) systemy radiowe, 

każdy system musi posiadać niezależną instalację antenową, chyba że zastosowano anteny 

zintegrowane lub instalacje antenowe o porównywalnej niezawodności, w której to sytuacji 

wymagana jest tylko jedna antena. 

c) Wyposażenie łączności radiowej mające spełniać wymagania lit. a) powyżej musi również 

zapewniać łączność na częstotliwości w niebezpieczeństwie 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Pulpit sterowania urządzeniami łączności 

 

Operator nie wykonuje lotów według wskazań przyrządów (IFR), jeżeli samolot nie jest 

wyposażony w pulpit sterowania urządzeniami łączności dostępny dla każdego wymaganego 

członka załogi lotniczej. 

 

OPS 1.860 

Wyposażenie radiowe w lotach z widocznością (VFR) na trasach nawigowanych w oparciu 

o terenowe punkty odniesienia 

 

Operator nie użytkuje samolotu w lotach z widocznością (VFR) na trasach, na których nawigacja 

może być prowadzona w oparciu o terenowe punkty odniesienia, jeżeli samolot nie posiada 

wyposażenia łączności radiowej, które w normalnych warunkach operacyjnych jest niezbędne do 

zapewnienia: 

a) utrzymania łączności z właściwymi stacjami naziemnymi, 

b) utrzymania łączności z odpowiednimi służbami kontroli ruchu lotniczego z każdego punktu 

kontrolowanej przestrzeni powietrznej, w której loty są zamierzone, oraz 

c) odbioru informacji meteorologicznych. 
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OPS 1.865 

Wyposażenie łączności i nawigacyjne w lotach według wskazań przyrządów (IFR) lub z widocznością 

(VFR) na trasach nienawigowanych w oparciu o terenowe punkty odniesienia 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu w lotach według wskazań przyrządów (IFR) lub w lotach 

z widocznością (VFR) na trasach, na których nie można prowadzić nawigacji w oparciu 

o terenowe wizualne punkty odniesienia, jeżeli samolot nie posiada wyposażenia łączności 

radiowej, transpondera SSR oraz wyposażenia nawigacyjnego, które spełniają wymogi służb 

kontroli ruchu lotniczego na obszarze lub obszarach prowadzonych operacji. 

b) Wyposażenie radiowe. Operator zapewnia, by wyposażenie radiowe składało się co najmniej 

z: 

1) dwóch niezależnych systemów łączności radiowej, które w normalnych warunkach 

operacyjnych są niezbędne do zapewnienia łączności z właściwą stacją naziemną z 

każdego punktu na trasie wraz z odchyleniami od niej, oraz 

2) wyposażenia transpondera SSR wymaganego na trasie lotu. 

c) Wyposażenie nawigacyjne. Operator zapewnia, by wyposażenie nawigacyjne: 

1) składało się co najmniej z: 

(i) jednego systemu do odbioru sygnałów VOR, jednego systemu ADF oraz jednego 

DME, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie trzeba instalować systemu ADF, pod 

warunkiem że użycie ADF nie jest wymagane w żadnej fazie planowanego lotu, 
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(ii) jednego systemu ILS lub MLS, jeśli ILS lub MLS są wymagane do celów 

nawigacji na podejściu do lądowania, 

(iii) jednego systemu odbiorczego markera, jeśli jest on wymagany do celów 

nawigacji na podejściu do lądowania, 

(iv) systemu nawigacji obszarowej, jeśli nawigacja obszarowa jest wymagana na trasie 

lotu, 

(v) dodatkowego systemu DME na każdej trasie lub jej części, jeśli nawigacja oparta 

jest wyłącznie na sygnałach DME, 

(vi) dodatkowego systemu do odbioru sygnałów VOR na każdej trasie lub jej części, 

jeśli nawigacja oparta jest wyłącznie na sygnałach VOR, 

(vii) systemu ADF na każdej trasie lub jej części, jeśli nawigacja oparta jest wyłącznie 

na sygnałach NDB, lub 

2) spełniało wymogi dotyczące wymaganej dokładności nawigacji (RNP) właściwe dla 

danej operacji w przestrzeni powietrznej. 

d) Operator może użytkować samolot, który nie posiada ADF lub wyposażenia nawigacyjnego 

określonego w lit. c) pkt 1) ppkt (vi) lub lit. c) pkt 1 ppkt (vii) powyżej, pod warunkiem, że 

samolot posiada równoważne wyposażenie zatwierdzone przez organ dla danej trasy lotu. 

Niezawodność i dokładność równoważnego wyposażenia musi pozwalać na prowadzenie 

bezpiecznej nawigacji na zamierzonej trasie. 
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e) Operator zapewnia, by wyposażenie łączności VHF, nadajnik sygnału kierunku ILS oraz 

odbiorniki systemu VOR zainstalowane w samolocie wykonującym lot IFR były 

zatwierdzone jako spełniające standardy osiągów zabezpieczenia przed zakłóceniami 

pochodzącymi od nadajników z modulacją częstotliwości (FM). 

 

OPS 1.866 

Wyposażenie transpondera 

 

a)  Operator nie użytkuje samolotu, jeżeli nie jest on wyposażony w: 

1)  transponder SSR informujący o wysokości ciśnieniowej, oraz 

2)  każde inne możliwości transpondera SSR wymagane na trasie lotu. 

 

OPS 1.870 

Dodatkowe wyposażenie nawigacyjne dla operacji w przestrzeni powietrznej MNPS 

 

a) Operator nie użytkuje samolotu w przestrzeni powietrznej MNPS, jeśli nie posiada on 

wyposażenia nawigacyjnego spełniającego minimalne wymogi specyfikacji osiągów 

nawigacyjnych podane w ICAO Dok. 7030, Dodatkowe Procedury Regionalne. 

b) Wyposażenie nawigacyjne wymagane w tych OPS musi być widoczne i łatwo dostępne dla 

każdego pilota zajmującego miejsce na swoim stanowisku. 

c) Do prowadzenia nieograniczonych operacji w przestrzeni powietrznej MNPS samolot musi 

być wyposażony w dwa niezależne systemy nawigacji dalekiego zasięgu (LRNS). 
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d) Do prowadzenia operacji w przestrzeni powietrznej MNPS po zgłoszonych trasach 

specjalnych samolot musi być wyposażony w jeden system nawigacji dalekiego zasięgu 

(LRNS), chyba że postanowiono inaczej. 

 

OPS 1.872 

Wyposażenie dla operacji w określonej przestrzeni powietrznej ze zredukowanymi minimami 

separacji pionowej (RVSM) 

a) Operator zapewnia, by samoloty użytkowane w przestrzeni powietrznej z RVSM były 

wyposażone w następujące urządzenia: 

1) dwa niezależne systemy pomiaru wysokości, 

2) system ostrzegania o wysokości lotu, 

3) system automatycznej kontroli wysokości lotu, oraz  

4) transponder radaru wtórnego (SSR) z systemem raportowania wysokości, który może 

być podłączony do systemu pomiaru wysokości wykorzystywanego do utrzymywania 

wysokości. 
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CZĘŚĆ M 

OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTU 

 

OPS 1.875 

Zasady ogólne 

a) Operator nie użytkuje samolotu, jeżeli jego obsługa techniczna nie jest prowadzona oraz 

przekazanie do eksploatacji nie zostało wykonane przez organizację odpowiednio 

zatwierdzoną/przyjętą zgodnie z wymaganiami części 145, z wyjątkiem przeglądów przed 

lotem, które nie muszą być wykonywane przez organizację określoną w części 145. 

b) Wymogi dotyczące obsługi technicznej samolotu niezbędne do spełnienia warunków 

certyfikacji operatora zawartych w OPS 1.180 określone są w części M. 
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CZĘŚĆ N 

ZAŁOGA LOTNICZA 

 

OPS 1.940 

Skład załogi lotniczej 

(patrz dodatek 1 i 2 do OPS 1.940) 

a) Operator zapewnia, aby: 

1) skład załogi lotniczej oraz liczba członków załogi lotniczej na wyznaczonych 

stanowiskach załogi były zgodne z instrukcją użytkowania w locie (AFM) i nie 

mniejsze od minimum w niej określonego, 

2) załoga lotnicza została powiększona o dodatkowych członków, jeśli jest to wymagane 

dla danego typu operacji, i by nie została zmniejszona poniżej liczby określonej w 

instrukcji operacyjnej, 

3) każdy członek załogi lotniczej posiadał stosowną i ważną licencję lotniczą, możliwą do 

przyjęcia przez organ oraz posiadał odpowiednie kwalifikacje do wykonywania 

powierzonych mu obowiązków, 

4) wprowadzono możliwe do przyjęcia przez organ procedury zapobiegające 

komponowaniu załogi lotniczej z niedoświadczonych członków, 
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5) spośród członków załogi lotniczej wyznaczono na dowódcę jednego pilota, 

posiadającego kwalifikacje do pełnienia funkcji dowódcy (PIC) zdobyte zgodnie z 

wymogami dotyczącymi licencji załogi lotniczej; dowódca może przekazać 

prowadzenie lotu innemu odpowiednio wykwalifikowanemu pilotowi, oraz 

6) w przypadku gdy instrukcja użytkowania w locie wymaga wyznaczenia operatora 

systemów pokładowych, w skład załogi wchodziła jedna osoba posiadająca licencję 

mechanika pokładowego lub posiadająca odpowiednie i możliwe do przyjęcia przez 

organ kwalifikacje członka załogi, 

(7) w przypadku korzystania z usług członków załogi lotniczej będących osobami 

pracującymi na zasadach samozatrudnienia lub na zlecenie, lub w niepełnym wymiarze 

godzin, spełnione były wymagania części N. Pod tym względem należy zwrócić 

szczególną uwagę na całkowitą liczbę typów lub wariantów statków powietrznych, na 

jakich może latać członek załogi lotniczej w zarobkowym przewozie lotniczym, która 

nie może przekraczać wymogów określonych w OPS 1.980 i OPS 1.981, także wtedy 

gdy z usług tej osoby korzysta inny operator. Członkowie załogi, którzy pełnią u 

operatora obowiązki dowódcy, muszą przed przystąpieniem do samodzielnego 

wykonywania lotów liniowych odbyć u operatora podstawowe szkolenie w zarządzaniu 

zasobami załogi (CRM), chyba że członek załogi ukończył wcześniej podstawowe 

szkolenie CRM u operatora. 

b) Minimalny skład załogi lotniczej w lotach IFR oraz w lotach nocnych. Operator zapewnia, by 

w lotach IFR oraz w lotach nocnych minimalna załoga: 

1) wszystkich samolotów turbośmigłowych z zatwierdzoną maksymalną konfiguracją 

miejsc pasażerskich (MAPSC) większą niż 9 oraz wszystkich samolotów 

turboodrzutowych składała się z co najmniej dwóch pilotów, lub 
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2) samolotów innych niż podane w lit. b) pkt l) powyżej składała się z jednego pilota pod 

warunkiem spełnienia wymogów określonych w dodatku 2 do OPS 1.940. Jeśli wymogi 

podane w dodatku 2 nie są spełnione, załoga lotnicza musi składać się z co najmniej 

dwóch pilotów. 

JAR-OPS 1.943 

Podstawowe szkolenie u operatora w zarządzaniu zasobami załogi (CRM) 

a)  Operator zapewnia, by członek załogi lotniczej przeszedł podstawowe szkolenie 

w zarządzaniu zasobami załogi (CRM) (zarówno nowi pracownicy, jak i już zatrudnieni), jeśli 

nie odbył takiego szkolenia wcześniej. Nowi pracownicy odbywają podstawowe szkolenie 

CRM w ciągu pierwszego roku zatrudnienia u operatora. 

b)  Jeśli członek załogi lotniczej nie przechodził wcześniej szkolenia w zakresie czynnika 

ludzkiego (human factors), odbywa on szkolenie teoretyczne oparte na programie 

odnoszącym się do możliwości i ograniczeń człowieka określonym dla licencji ATPL (patrz 

wymogi stosowane do wydawania licencji członka załogi lotniczej) przed przystąpieniem do 

podstawowego szkolenia CRM lub wraz z podstawowym szkoleniem CRM. 

c)  Podstawowe szkolenie CRM prowadzone jest przez co najmniej jednego możliwego do 

przyjęcia przez organ instruktora CRM, który może być wspomagany przez specjalistów 

z określonych dziedzin. 

d)  Podstawowe szkolenie CRM prowadzone jest zgodnie ze szczegółowym zakresem szkolenia 

objętym instrukcją operacyjną. 
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OPS 1.945 

Szkolenia przejściowe i sprawdziany 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.945) 

a) Operator zapewnia, by: 

1) członek załogi lotniczej, przy przejściu z jednego typu samolotu na inny typ lub klasę, 

dla których wymagane jest posiadanie nowego uprawnienia na dany typ lub klasę, 

ukończył szkolenie potrzebne do uzyskania uprawnienia na typ samolotu spełniające 

wymogi stosowane do wydawania licencji członka załogi lotniczej,  

2) przed przystąpieniem do wykonywania samodzielnych lotów liniowych członek załogi 

lotniczej ukończył szkolenie przejściowe u operatora: 

(i) przy przejściu na samolot, dla którego wymagane jest uprawnienie na nowy typ 

lub klasę, lub 

(ii) przy zmianie operatora, 

3) szkolenie przejściowe było przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowany 

personel, zgodnie ze szczegółowym zakresem szkolenia podanym w instrukcji 

operacyjnej. Operator zapewnia, by personel wprowadzający elementy szkolenia CRM 

do szkolenia przejściowego posiadał odpowiednie kwalifikacje, 
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4) zakres szkolenia wymaganego w programie szkolenia przejściowego u operatora był 

określany po zbadaniu odpowiednich danych o wcześniej odbytych przez członka załogi 

lotniczej szkoleniach zapisanych w jego rejestrach szkolenia, jak podano w OPS 1.985, 

5) minimalne standardy dotyczące kwalifikacji i praktyki wymagane od członków załogi 

lotniczej przed przystąpieniem do szkolenia przejściowego były podane w instrukcji 

operacyjnej, 

6) przed przystąpieniem do wykonywania lotów liniowych pod nadzorem każdy członek 

załogi lotniczej przeszedł sprawdziany wymagane w OPS 1.965 lit. b) oraz szkolenie i 

sprawdziany wymagane w OPS 1.965 lit. d), 

7) po zakończeniu lotów liniowych pod nadzorem został przeprowadzony sprawdzian 

wymagany w OPS 1.965 lit. c), 

8) z chwilą rozpoczęcia szkolenia przejściowego u operatora członek załogi lotniczej nie 

wykonywał lotów na innych typach lub klasach samolotów, dopóki szkolenie to nie 

zostanie ukończone lub zakończone, oraz 

9) elementy szkolenia CRM były włączone do szkolenia przejściowego. 

b) W razie zmiany typu lub klasy samolotu sprawdzian wymagany w OPS 1.965 lit. b) może być 

połączony ze sprawdzianem umiejętności na typie lub klasie, zgodnie z wymogami 

stosowanymi do wydawania licencji członka załogi lotniczej. 
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c) Szkolenie przejściowe u operatora i szkolenie dla uzyskania uprawnienia na typ lub klasę 

samolotu wymagane do wydania licencji członka załogi lotniczej mogą być łączone. 

 

OPS 1.950 

Szkolenie w różnicach i szkolenie zapoznawcze 

a) Operator zapewnia, aby członek załogi lotniczej ukończył: 

1) szkolenie w różnicach wymagające dodatkowej wiedzy oraz szkolenia na odpowiednim 

dla danego samolotu urządzeniu szkoleniowym: 

(i) przy wykonywaniu lotów na odmiennym wariancie samolotu tego samego typu 

lub na odmiennym typie w aktualnie użytkowanej klasie, lub 

(ii) przy zmianie wyposażenia lub procedur na aktualnie użytkowanych typach lub 

wariantach samolotu; 

2) szkolenie zapoznawcze wymagające nabycia dodatkowej wiedzy: 

(i) przy wykonywaniu lotów na innym samolocie tego samego typu lub wariantu, lub 

(ii) przy zmianie wyposażenia lub procedur na aktualnie użytkowanych typach lub 

wariantach samolotu. 
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b) Operator określa w instrukcji operacyjnej, kiedy takie szkolenie w różnicach lub szkolenie 

zapoznawcze jest wymagane. 

 

OPS 1.955 

Nominacja na dowódcę 

a) Operator zapewnia, by przy awansowaniu drugiego pilota na dowódcę oraz przy 

przyjmowaniu do pracy na stanowisko dowódcy: 

1) w instrukcji operacyjnej określony był minimalny poziom praktyki możliwy do 

przyjęcia przez organ, oraz 

2) przy wykonywaniu lotów w załogach wieloosobowych pilot ukończył odpowiednie 

szkolenie dowódcze. 

b) Zakres szkolenia dowódczego, wymaganego w lit. a) pkt 2) powyżej, musi być podany w 

instrukcji operacyjnej i musi obejmować co najmniej: 

1) szkolenie na syntetycznym urządzeniu szkoleniowym (STD) (łącznie ze szkoleniem 

ukierunkowanym na wykonywanie lotów liniowych) lub szkolenie w powietrzu, 

2) sprawdzian umiejętności w pełnieniu funkcji dowódcy, przeprowadzony u operatora, 

3) zakres odpowiedzialności dowódcy, 

4) szkolenie w lotach liniowych jako dowódca pod nadzorem. Dla pilotów posiadających 

kwalifikacje na danym typie samolotu wymagane jest wykonanie minimum 10 

odcinków tras, 
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5) wykonanie sprawdzianu umiejętności dowódczych w lotach liniowych, jak określono w 

OPS 1.965 lit. c) oraz kwalifikacji w zakresie tras i lotnisk, jak określono w OPS 1.975, 

oraz 

6) elementy zarządzania zasobami załogi (CRM). 

 

OPS 1.960 

Dowódcy z licencją pilota zawodowego 

a) Operator zapewnia, aby: 

1) posiadacz licencji pilota zawodowego (CPL) nie wykonywał czynności dowódcy 

samolotu dopuszczonego w instrukcji użytkowania w locie do operacji z jednym 

pilotem, chyba że: 

(i) przy przewożeniu pasażerów w locie z widocznością (VFR) w promieniu 

większym niż 50 mil morskich od lotniska startu pilot posiada minimalny 

całkowity nalot na samolotach wynoszący 500 godzin lub posiada ważne 

uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów, lub 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 322 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

(ii) przy wykonywaniu lotu na samolocie wielosilnikowym według wskazań 

przyrządów (IFR), pilot posiada minimalny całkowity nalot na samolotach 

wynoszący 700 godzin, w tym 400 godzin jako dowódca (zgodnie z wymogami 

dotyczącymi licencji członka załogi lotniczej), z czego 100 godzin w lotach wg 

wskazań przyrządów (IFR), w tym 40 godzin w operacjach na samolotach 

wielosilnikowych. Wymagane 400 godzin wykonanych jako dowódca może 

zostać zastąpionych godzinami nalotu jako drugi pilot przy zastosowaniu 

przelicznika, że każde dwie godziny lotu drugiego pilota liczone są jako jedna 

godzina lotu dowódcy, pod warunkiem że godziny te zostały wylatane w systemie 

ustalonym i opisanym w instrukcji operacyjnej dla załogi z więcej niż jednym 

pilotem, 

2) w uzupełnieniu do lit. a) pkt 1) ppkt (ii) powyżej, przy wykonywaniu lotów IFR z jednym 

pilotem spełnione są wymagania określone w dodatku 2 do OPS 1.940, oraz 

3) w lotach w załodze z więcej niż jednym pilotem, w uzupełnieniu lit. a) pkt 1) powyżej oraz 

przed wykonywaniem lotów jako dowódca, pilot odbył szkolenie dowódcze określone w OPS 

1.955 lit. a) pkt 2). 
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OPS 1.965 

Szkolenia i sprawdziany okresowe 

(patrz dodatek 1 i 2 do OPS 1.965) 

a) Zasady ogólne. Operator zapewnia, aby: 

1) każdy członek załogi lotniczej przechodził okresowe szkolenia i sprawdziany i aby 

odpowiadały one typowi lub wariantowi samolotu, na którym ten członek załogi 

wykonuje loty, 

2) program szkoleń i sprawdzianów okresowych był ustalony w instrukcji operacyjnej 

i zatwierdzony przez organ, 

3) szkolenia okresowe były prowadzone przez następujący personel: 

(i) szkolenie naziemne i wznawiające - przez odpowiednio wykwalifikowany 

personel, 

(ii) szkolenie na samolocie / na syntetycznym urządzeniu szkoleniowym (STD) - 

przez instruktora typu (TRI), instruktora klasy (CRI) lub, w przypadku szkolenia 

na STD, przez instruktora symulatora (SFI), pod warunkiem że instruktor typu, 

instruktor klasy lub instruktor symulatora spełniają wymogi operatora dotyczące 

praktyki i wiedzy wystarczające do prowadzenia szkolenia w zakresie podanym w lit. a) 

pkt 1) ppkt (i) poz. A) oraz poz. B) dodatku 1 do OPS 1.965, 

(iii) szkolenie w zakresie wyposażenia awaryjnego i bezpieczeństwa - przez 

odpowiednio wykwalifikowany personel, oraz 
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(iv) szkolenie w zarządzaniu zasobami załogi (CRM): 

A)  włączanie elementów szkolenia CRM do wszystkich etapów szkolenia 

okresowego - przez personel prowadzący szkolenie okresowe. Operator 

zapewnia, by personel prowadzący szkolenie okresowe był odpowiednio 

wykwalifikowany do włączania elementów CRM do tego szkolenia; 

B)  modułowe szkolenie CRM - przez co najmniej jednego możliwego do 

przyjęcia przez organ instruktora CRM, który może być wspomagany przez 

specjalistów z określonych dziedzin, 

4) sprawdziany okresowe były przeprowadzane przez następujący personel: 

(i) sprawdziany umiejętności u operatora - przez egzaminatora typu (TRE), 

egzaminatora klasy (CRE) lub, jeśli sprawdzian jest przeprowadzany STD, przez 

egzaminatora typu, klasy lub egzaminatora symulatora (SFE), przeszkolonego w 

zakresie zarządzania zasobami załogi (CRM) oraz oceny umiejętności CFM, 

(ii) sprawdziany w lotach liniowych - przez odpowiednio wykwalifikowanych 

dowódców wyznaczonych przez operatora i możliwych do przyjęcia przez organ, 

(iii) sprawdziany w zakresie wyposażenia awaryjnego i bezpieczeństwa - przez 

odpowiednio wykwalifikowany personel. 
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b) Sprawdzian umiejętności u operatora 

1) Operator zapewnia, by: 

(i) każdy członek załogi lotniczej przechodził sprawdziany umiejętności u operatora, 

które wykażą jego umiejętności wykonywania procedur normalnych, 

nienormalnych i awaryjnych, oraz 

(ii) sprawdzian był przeprowadzony w locie bez zewnętrznych wizualnych punktów 

odniesienia, jeśli od członka załogi lotniczej będzie wymagane wykonywanie 

lotów IFR, 

(iii) każdy członek załogi lotniczej przechodził sprawdziany umiejętności u operatora 

jako część zwykłego składu załogi lotniczej. 

2) Okres ważności sprawdzianu umiejętności u operatora wynosi 6 miesięcy 

kalendarzowych dodanych do pozostałej części miesiąca wydania. Jeśli wydano go w 

ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych ważności poprzedniego sprawdzianu 

umiejętności, okres ważności wydłuża się na okres od daty wydania do końca 6. 

miesiąca kalendarzowego od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego sprawdzianu u 

operatora. 

c) Sprawdzian w lotach liniowych. Operator zapewnia, by każdy członek załogi lotniczej 

przechodził sprawdziany w lotach liniowych na samolocie w celu wykazania umiejętności 

wykonywania normalnych lotów liniowych opisanych w instrukcji operacyjnej. Okres 

ważności sprawdzianu w lotach liniowych wynosi 12 miesięcy kalendarzowych dodanych do 

pozostałej części miesiąca wydania. Jeśli wydano go w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

kalendarzowych ważności poprzedniego sprawdzianu w lotach liniowych, okres ważności 

wydłuża się na okres od daty wydania do końca 12. miesiąca kalendarzowego od daty 

wygaśnięcia ważności poprzedniego sprawdzianu w lotach liniowych. 
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d) Szkolenie i sprawdziany ze znajomości wyposażenia awaryjnego i bezpieczeństwa. Operator 

zapewnia, by każdy członek załogi lotniczej odbył szkolenie i przeszedł sprawdziany ze 

znajomości rozmieszczenia i korzystania z przewożonego w samolocie wyposażenia 

awaryjnego i bezpieczeństwa. Okres ważności sprawdzianu ze znajomości wyposażenia 

awaryjnego i bezpieczeństwa wynosi 12 miesięcy kalendarzowych dodanych do pozostałej 

części miesiąca wydania. Jeśli wydano go w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych 

ważności poprzedniego sprawdzianu ze znajomości wyposażenia awaryjnego i 

bezpieczeństwa, okres ważności wydłuża się na okres od daty wydania do końca 12. miesiąca 

kalendarzowego od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego sprawdzianu ze znajomości 

wyposażenia awaryjnego i bezpieczeństwa. 

e) CRM. Operator zapewnia, by: 

1)  do wszystkich odpowiednich faz szkolenia okresowego włączone były elementy 

szkolenia CRM, oraz 

2)  każdy członek załogi lotniczej odbył szczególne modułowe szkolenie CRM. Szkolenia 

w zakresie wszystkich głównych elementów CRM odbywają się w okresie 

nieprzekraczającym 3 lat. 

f) Szkolenie naziemne i wznawiające. Operator zapewnia, by każdy członek załogi lotniczej 

przeszedł co najmniej raz na 12 miesięcy szkolenie naziemne i wznawiające. Jeśli szkolenie 

przeprowadza się w okresie 3 miesięcy kalendarzowych przed upływem okresu 12 miesięcy 

kalendarzowych, następne szkolenie naziemne i wznawiające musi zostać ukończone przed 

upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego szkolenia 

naziemnego i wznawiającego. 
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g) Szkolenie na samolocie / na (STD). Operator zapewnia, by każdy członek załogi lotniczej 

odbył co najmniej raz na 12 miesięcy kalendarzowych szkolenie na samolocie / STD. Jeśli 

szkolenie przeprowadza się w okresie 3 miesięcy kalendarzowych przed upływem okresu 

12 miesięcy kalendarzowych, następne szkolenie na samolocie / STD musi zostać ukończone 

przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego 

szkolenia na samolocie / STD. 

 
OPS 1.968 

Kwalifikacje pilota do wykonywania lotów z każdego stanowiska 
(patrz dodatek 1 do OPS 1.968) 

a) Operator zapewnia, aby: 

1) pilot, który może być wyznaczony do wykonywania lotów z każdego stanowiska, odbył 

odpowiednie szkolenia i sprawdziany, oraz 

2) program szkoleń i sprawdzianów był podany w instrukcji operacyjnej i był możliwy do 

przyjęcia przez organ. 
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OPS 1.970 

Bieżąca praktyka 

a) Operator zapewnia, aby: 

1) pilot nie był wyznaczany do przeprowadzania lotów jako część minimalnej 

zatwierdzonej załogi, w charakterze pilota lecącego lub pilota nielecącego, jeżeli w 

okresie ostatnich 90 dni nie wykonał trzech startów i trzech lądowań jako pilot sterujący 

na samolocie lub na symulatorze lotów tego samego typu / klasy.  

2) pilot, który nie posiada ważnego uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań 

przyrządów (IFR), nie był wyznaczany do wykonywania lotów nocnych na stanowisku 

dowódcy, jeżeli w okresie ostatnich 90 dni nie wykonał co najmniej jednego lądowania 

w nocy jako pilot lecący, lub na symulatorze lotu tego samego typu/klasy. 

b) Okres 90 dni podany w lit. a) pkt 1) i pkt 2) powyżej może zostać przedłużony maksymalnie 

do 120 dni, jeśli w tym czasie pilot wykonywał loty liniowe pod nadzorem instruktora typu 

(TRI) lub egzaminatora typu (TRE). Dla okresów dłuższych niż 120 dni wymogi dotyczące 

bieżącej praktyki są spełnione przez odbycie szkolenia w powietrzu lub z wykorzystaniem 

symulatora lotu lub na danym typie samolotu. 
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OPS 1.975 

Kwalifikacje w zakresie tras i lotnisk 

a) Operator zapewnia, by pilot przed wyznaczeniem na dowódcę lub na pilota, któremu 

dowódca może przekazać prowadzenie lotu, posiadł odpowiednią wiedzę o trasach 

planowanych lotów oraz o lotniskach (łącznie z zapasowymi), o urządzeniach i 

obowiązujących procedurach. 

b) Okres ważności kwalifikacji w zakresie tras i lotnisk wynosi 12 miesięcy kalendarzowych 

dodanych do pozostałej części: 

1) miesiąca uzyskania kwalifikacji, lub 

2) miesiąca ostatniego lotu na tej trasie lub lotnisku. 

c) Ważność kwalifikacji w zakresie tras i lotnisk jest odnawiana przez wykonywanie lotów na 

trasie lub do lotniska w okresie ważności określonym w lit. b) powyżej. 

d) Jeśli kwalifikacje w zakresie tras i lotnisk były odnawianie w okresie ostatnich 3 miesięcy 

kalendarzowych ważności poprzednich kwalifikacji, okres ważności kwalifikacji w zakresie 

tras i lotnisk wydłuża się od daty odnowienia do 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od 

daty wygaśnięcia ważności poprzednich kwalifikacji w zakresie tras i lotnisk. 
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OPS 1.978 

Program podwyższania kwalifikacji 

a) Okresy ważności określone w OPS 1.965 i 1.970 mogą być wydłużone, jeśli organ 

zatwierdziły ustanowiony przez operatora program podwyższania kwalifikacji. 

b) Program podwyższania kwalifikacji musi obejmować szkolenia i sprawdziany, które 

ustanawiają i utrzymują poziom umiejętności nie niższy niż określony w przepisach OPS 

1.945, 1.965 oraz 1.970. 

 

OPS 1.980 

Praca na więcej niż jednym typie lub wariancie samolotu 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.980) 

a) Operator zapewnia, by członek załogi lotniczej nie wykonywał lotów na więcej niż jednym 

typie lub wariancie samolotu, jeżeli nie posiada on wymaganych do tego kwalifikacji. 

b) Przy planowaniu wykonywania lotów na więcej niż jednym typie lub wariancie samolotu 

operator zapewnia, by różnice lub podobieństwa przedmiotowych samolotów uzasadniały 

takie loty, biorąc pod uwagę, co następuje: 

1) poziom technologiczny; 

2) procedury operacyjne; 
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3) charakterystykę obsługi. 

c) Operator zapewnia, by członek załogi lotniczej wykonujący loty na więcej niż jednym typie 

lub wariancie samolotu spełniał wszystkie wymogi określone w części N dla każdego typu lub 

wariantu, chyba że organ zezwolił na zaliczenie na poczet tych wymagań odpowiednich 

szkoleń, sprawdzianów oraz wymagań dotyczących bieżącej praktyki. 

d) Operator określa w instrukcji operacyjnej procedury lub ograniczenia operacyjne 

zatwierdzone przez organ, odpowiednie dla każdego rodzaju lotów prowadzonych na więcej 

niż jednym typie lub wariancie samolotu obejmujące: 

1) minimalny poziom praktyki członków załogi lotniczej, 

2) minimalny poziom praktyki na jednym typie lub wariancie samolotu przed 

rozpoczęciem szkolenia oraz lotów na innym typie lub wariancie samolotu, 

3) proces szkolenia i zdobywania kwalifikacji członka załogi lotniczej posiadającego 

kwalifikacje dla jednego typu lub wariantu przy przejściu na inny typ lub wariant 

samolotu, 

4) wszelkie stosowne wymogi dotyczące bieżącej praktyki dla każdego typu lub wariantu 

samolotu. 
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OPS 1.981 

Wykonywanie lotów na śmigłowcach i samolotach 

 

a) Jeśli członek załogi lotniczej wykonuje loty zarówno na śmigłowcach, jak i na samolotach: 

1) operator zapewnia, by wykonywanie lotów na śmigłowcach i samolotach było 

ograniczone tylko do jednego typu każdego z tych statków powietrznych, 

2) operator określa w instrukcji operacyjnej odpowiednie procedury lub ograniczenia 

operacyjne zatwierdzone przez organ. 

 

OPS 1.985 

Rejestry szkolenia 

a) Operator: 

1) prowadzi rejestry wszystkich odbytych przez członka załogi lotniczej szkoleń, 

sprawdzianów i kwalifikacji opisanych w OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 oraz 1.975, 

oraz 

2) udostępnia na żądanie zainteresowanego członka załogi lotniczej rejestry każdego 

szkolenia przejściowego, szkolenia oraz sprawdzianu okresowego. 
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Dodatek 1 do OPS 1.940 

Zastępowanie członków załogi lotniczej podczas lotu 

a) Członek załogi lotniczej może być zastąpiony w czasie wykonywania obowiązków pilota 

podczas lotu przez innego, odpowiednio wykwalifikowanego członka załogi lotniczej. 

b) Zastępowanie dowódcy  

1) Dowódca może przekazać dowodzenie lotem: 

(i) innemu wykwalifikowanemu dowódcy, lub 

(ii) tylko podczas lotu powyżej poziomu lotu (FL) 200 pilotowi wykwalifikowanemu 

zgodnie z lit. c) poniżej. 

c) Minimalne wymogi dotyczące pilota zastępującego dowódcę: 

1) ważna licencja pilota liniowego (ATPL), 

2) szkolenie przejściowe i sprawdziany (łącznie ze szkoleniem na typ) określone w OPS 

1.945, 

3) wszystkie szkolenia i sprawdziany okresowe określone w OPS 1.965 i OPS 1.968, oraz 

4) kwalifikacje w zakresie tras określone w OPS 1.975. 
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d) Zastępowanie drugiego pilota 

1) Drugi pilot może być zastąpiony przez: 

(i) innego odpowiednio wykwalifikowanego pilota, lub 

(ii) drugiego pilota zastępującego podczas przelotu wykwalifikowanego zgodnie 

z lit. e) poniżej. 

e) Minimalne wymogi dotyczące drugiego pilota zastępującego podczas przelotu 

1) ważna licencja pilota zawodowego wraz z uprawnieniem w zakresie lotów według 

wskazań przyrządów, 

2) szkolenie przejściowe i sprawdziany, łącznie ze szkoleniem na typ, określone w OPS 

1.945, z wyjątkiem wymogu szkolenia w zakresie startów i lądowań, 

3) wszystkie szkolenia i sprawdziany okresowe określone w OPS 1.965, z wyjątkiem 

wymogu szkolenia w zakresie startów i lądowań, oraz 

4) wykonywanie lotów jako drugi pilot wyłącznie w przelocie i nie niżej niż na poziomie 

lotu (FL) 200, 

5) bieżąca praktyka, jak to opisano w OPS 1.970, nie jest wymagana. Jednakże pilot 

odbywa praktykę na symulatorze lotów oraz szkolenia wznawiające w zakresie lotu nie 

rzadziej niż co 90 dni. Szkolenie wznawiające może być łączone ze szkoleniem 

określonym w OPS 1.965. 
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f) Zastępowanie operatora systemów pokładowych. Operator systemów pokładowych może być 

zastąpiony podczas lotu przez członka załogi, który posiada licencję mechanika pokładowego 

lub przez członka załogi lotniczej posiadającego kwalifikacje możliwe do przyjęcia przez 

organ. 

 

Dodatek 2 do OPS 1.940 

Loty w załodze z jednym pilotem według wskazań przyrządów (IFR) lub w nocy 

 

a) Samoloty, o których mowa w OPS 1.940 lit. b) pkt 2, mogą być użytkowane przez jednego 

pilota w lotach IFR oraz w lotach w nocy, jeśli spełnione są następujące wymagania: 

1) operator włącza do instrukcji operacyjnej program szkolenia przejściowego i 

okresowego pilota, w których określa dodatkowe wymogi dotyczące wykonywania 

lotów z jednym pilotem, 

2) w szczególności procedury w kabinie pilota muszą obejmować: 

(i) obsługę silnika i postępowanie w sytuacjach awaryjnych, 

(ii) korzystanie z listy kontrolnej czynności normalnych, nienormalnych i 

awaryjnych, 

(iii) utrzymywanie łączności z kontrolą ruchu lotniczego (ATC), 

(iv) procedury odlotu i podejścia, 
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(v) obsługę pilota automatycznego, oraz 

(vi) wykorzystywanie w locie uproszczonej dokumentacji, 

3) sprawdziany okresowe wymagane w OPS 1.965 przeprowadzane są w roli 

pojedynczego pilota na typie lub klasie samolotu w środowisku reprezentatywnym dla 

danego lotu, 

4) pilot posiada minimalny nalot wynoszący 50 godzin w lotach według wskazań 

przyrządów (IFR) na określonym typie lub klasie samolotu, z których 10 godzin jest 

nalotem dowódczym, oraz 

5) minimalna wymagana bieżąca praktyka pilota wykonującego loty w załodze 

jednoosobowej według wskazań przyrządów (IFR) lub loty nocne wynosi 5 lotów IFR, 

w tym 3 podejścia instrumentalne wykonane w ciągu ostatnich 90 dni na danym typie 

lub klasie samolotu w roli pilota w załodze jednoosobowej. Wymóg ten może być 

zastąpiony przez sprawdzian umiejętności wykonywania podejścia instrumentalnego 

w lotach IFR na danym typie lub klasie samolotu. 

 

Dodatek 1 do OPS 1.945 

Szkolenie przejściowe u operatora 

a) Szkolenie przejściowe u operatora obejmuje: 

1) szkolenie naziemne i sprawdziany, obejmujące systemy samolotu, procedury normalne, 

nienormalne i awaryjne, 
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2) szkolenie i sprawdziany obejmujące zapoznanie z wyposażeniem awaryjnym 

i bezpieczeństwa, które muszą być ukończone przed przystąpieniem do szkolenia na 

samolocie, 

3) szkolenie i sprawdziany na samolocie / na symulatorze lotu, oraz 

4) loty liniowe pod nadzorem i sprawdziany w lotach liniowych. 

b) Szkolenie przejściowe prowadzone jest w porządku podanym w lit. a) powyżej. 

c) Po ukończeniu szkolenia przejściowego nie wymagającego lotów na samolocie pilot: 

1) rozpoczyna loty liniowe pod nadzorem w ciągu 15 dni, oraz 

2) przeprowadza swoje pierwsze cztery starty i lądowania na samolocie pod nadzorem TRI 

(A) na stanowisku pilota. 

d)  Elementy szkolenia CRM włączane są do szkolenia przejściowego i prowadzone przez 

odpowiednio wykwalifikowany personel. 

e) Jeśli członek załogi lotniczej nie odbył wcześniej szkolenia przejściowego u operatora, 

operator zapewnia, by w uzupełnieniu lit. a) powyżej członek załogi lotniczej przeszedł 

ogólne szkolenie pierwszej pomocy oraz, jeśli ma to zastosowanie, szkolenie w zakresie 

procedur wodowania z użyciem wyposażenia w wodzie. 
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Dodatek 1 do OPS 1.965 

Szkolenia i sprawdziany okresowe - Piloci 

a) Szkolenia okresowe - Szkolenia okresowe obejmują: 

1) Szkolenie naziemne i wznawiające, 

(i) Program szkolenia naziemnego i wznawiającego obejmuje: 

A) systemy samolotu, 

B) procedury i wymogi operacyjne, obejmujące naziemne odladzanie i 

zapobieganie oblodzeniu samolotu oraz niedyspozycję pilota, oraz  

C) przegląd wypadków/incydentów i przesłanek do wypadków. 

(ii) Wiedzę nabytą podczas szkolenia naziemnego i wznawiającego sprawdza się przy 

użyciu testów lub innych odpowiednich metod. 

2) Szkolenie na samolocie/ na STD: 

(i) Program szkolenia na samolocie/na STD jest ustalany w taki sposób, by 

obejmował wszystkie poważne niesprawności systemów samolotu, jakie miały 

miejsce w okresie poprzednich 3 lat, oraz związane z nimi procedury 

postępowania. 
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(ii) Jeśli manewry związane z niesprawnością silnika są wykonywane na samolocie, 

niesprawność silnika jest pozorowana. 

(iii) Szkolenie na samolocie/na STD może być połączone ze sprawdzianem 

umiejętności u operatora. 

3) Szkolenie w zakresie wyposażenia awaryjnego i bezpieczeństwa 

(i) Program szkolenia w zakresie wyposażenia awaryjnego i bezpieczeństwa może 

być połączony ze sprawdzianem znajomości wyposażenia awaryjnego i 

bezpieczeństwa oraz jest przeprowadzane na samolocie lub na odpowiednim 

szkoleniowym urządzeniu zastępczym. 

(ii) Coroczny program szkolenia w zakresie wyposażenia awaryjnego i 

bezpieczeństwa musi obejmować: 

A) faktyczne zakładanie kamizelki ratunkowej, jeśli jest na wyposażeniu, 

B) faktyczne zakładanie urządzenia zabezpieczającego oddychanie (PBE), jeśli 

jest na wyposażeniu, 

C) faktyczne użycie gaśnic, 

D) pouczenie o rozmieszczeniu i zasadach użycia całego wyposażenia 

awaryjnego i bezpieczeństwa przewożonego na samolocie, 

E) pouczenie o rozmieszczeniu i zasadach użycia wszystkich typów wyjść z 

samolotu, oraz 

F) procedury ochrony. 
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(iii) Program szkolenia realizowany w cyklu trzyletnim musi obejmować: 

A) faktyczne użycie wszystkich rodzajów wyjść, 

B) pokaz użycia ześlizgu ewakuacyjnego, jeśli jest zainstalowany, 

C) faktyczne użycie sprzętu gaśniczego reprezentatywnego dla sprzętu 

znajdującego się na samolocie w sytuacji rzeczywistego lub pozorowanego 

pożaru, z wyjątkiem ćwiczeń z gaśnicami halonowymi, które mogą być 

prowadzone z wykorzystaniem metod zastępczych możliwych do przyjęcia 

przez organ, 

D) skutki działania dymu w zamkniętych pomieszczeniach i faktyczne 

posługiwanie się stosownym wyposażeniem w pozorowanym zadymionym 

środowisku, 

E) ćwiczenia z prawdziwymi lub pozorowanymi środkami pirotechnicznymi, 

jeśli są na wyposażeniu, oraz 

F) pokaz użycia tratw ratunkowych, jeśli są na wyposażeniu. 

4) Szkolenie w zarządzaniu zasobami załogi (CRM) 

(i)  elementy szkolenia CRM włączane są do wszystkich odpowiednich faz szkolenia 

okresowego, oraz 
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(ii)  specjalny modułowy program szkolenia CRM jest opracowany w taki sposób, by 

w okresie nieprzekraczającym 3 lat zawierał wszystkie główne elementy szkolenia 

CRM: 

A)  błędy i niezawodność człowieka, łańcuch błędów, wykrywanie i zapobieganie 

błędom, 

B)  kultura bezpieczeństwa w organizacji, procedury standardowe, czynniki 

organizacyjne; 

C) stres, zarządzanie stresem, zmęczenie i czujność, 

D) odbieranie i przetwarzanie informacji, świadomość sytuacyjna, podział pracy, 

E) podejmowanie decyzji, 

F)  porozumiewanie się i koordynacja w kabinie załogi oraz poza nią, 

G)  przywództwo, zachowania zespołowe, efekt synergii, 

H)  automatyzacja i filozofia korzystania z automatów (jeśli dotyczą danego typu 

samolotu); 

I)  szczególne zagadnienia związane z danym typem samolotu, 

J)  studium przypadków, 
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K)  dodatkowe dziedziny wymagające specjalnej uwagi określone w programie 

zapobiegania wypadkom i bezpieczeństwa lotów (patrz OPS 1.037). 

b) Sprawdziany okresowe. Sprawdziany okresowe obejmują: 

1) Sprawdzian umiejętności u operatora, 

(i) tam gdzie ma to zastosowanie, sprawdzanie umiejętności u operatora obejmuje 

następujące manewry: 

A) przerwany start, w przypadku gdy dostępny jest symulator lotu, w 

przeciwnym razie wyłącznie ćwiczenia manualne, 

B) start z niesprawnością silnika pomiędzy V1 i V2 lub tak szybko, jak 

pozwalają na to względy bezpieczeństwa, 

C) instrumentalne podejście precyzyjne do minimów, a w przypadku samolotu 

wielosilnikowego - z jednym silnikiem niepracującym, 

D) podejście nieprecyzyjne do minimów, 

E) nieudane podejście według przyrządów z odejściem na wysokości 

minimum, a dla samolotów wielosilnikowych - z jednym silnikiem 

niepracującym, oraz 
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F) lądowanie z jednym silnikiem niepracującym. Dla samolotów 

jednosilnikowych wymagane jest wykonanie lądowania przymusowego. 

(ii) Gdy manewry z wyłączonym silnikiem są wykonywane w samolocie, 

niesprawność silnika musi być wyłącznie pozorowana. 

(iii) W uzupełnieniu do sprawdzianów podanych w ppkt (i) poz. A) - F), co 12 

miesięcy muszą zostać spełnione wymogi regulujące licencjonowanie załogi 

lotniczej, co można połączyć ze sprawdzianem umiejętności u operatora. 

(iv) W przypadku pilota wykonującego wyłącznie loty z widocznością (VFR) można 

pominąć elementy wymagane w ppkt (i) poz. C) - E) powyżej, z wyjątkiem 

podejścia i odejścia na drugie okrążenie z jednym silnikiem niepracującym w 

lotach na samolotach wielosilnikowych. 

(v) Sprawdzian umiejętności u operatora musi być przeprowadzony przez 

egzaminatora typu (TRE). 

2) Sprawdzian w zakresie wyposażenia awaryjnego i bezpieczeństwa. Sprawdzian 

obejmuje elementy, których dotyczyło szkolenie zgodnie z lit. a) pkt 3) powyżej. 

3) Sprawdziany w lotach liniowych 

(i) Sprawdziany w lotach liniowych muszą potwierdzać zdolność pilota do 

wykonania w zadawalający sposób pełnego lotu liniowego łącznie z wykonaniem 

procedur przed i po locie oraz użyciem posiadanego wyposażenia pokładowego 

zgodnie z instrukcją operacyjną. 
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(ii) Załoga lotnicza musi być oceniona w zakresie umiejętności zarządzania zasobami 

załogi (CRM) zgodnie z metodami podanymi w instrukcji operacyjnej i 

możliwymi do przyjęcia przez organ. Celem tej oceny jest: 

A)  dostarczenie załodze jako grupie oraz pojedynczym jej członkom opinii na 

temat ich zdolności oraz określenie elementów, które wymagają dalszego 

treningu, oraz 

B)  podnoszenie jakości systemu szkoleń CRM. 

(iii) W przypadku gdy piloci są wyznaczani do pełnienia funkcji pilota lecącego i 

pilota nielecącego, muszą być sprawdzeni w obu tych funkcjach. 

(iv) Sprawdziany w lotach liniowych muszą być przeprowadzone na samolocie. 

(v) Sprawdziany w lotach liniowych muszą być przeprowadzane przez dowódców 

wyznaczonych przez operatora i możliwych do przyjęcia przez organ. Osoba 

wyznaczona do przeprowadzania sprawdzianów w lotach liniowych, opisana w 

OPS 1.965 lit. a) pkt 4) ppkt (ii), jest przeszkolona w zakresie CRM oraz oceny 

umiejętności CRM i zajmuje miejsce obserwatora, jeśli jest ono zainstalowane. W 

przypadku lotów długodystansowych, w których uczestniczy dodatkowy członek 

załogi lotniczej, osoba sprawdzająca może pełnić funkcję pilota zastępującego 

podczas przelotu i nie zajmuje ona żadnego miejsca pilota podczas startu, odlotu, 

początkowego wznoszenia, schodzenia, podejścia i lądowania. Dokonywana przez 

tę osobę ocena CRM oparta jest wyłącznie na obserwacjach poczynionych 

podczas odprawy przedlotowej, odprawy personelu pokładowego, odprawy załogi 

lotniczej oraz tych faz lotu, kiedy zajmuje ona miejsce obserwatora. 
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Dodatek 2 do OPS 1.965 

Szkolenia i sprawdziany okresowe - Operatorzy systemów pokładowych 

a) Szkolenia i sprawdziany okresowe kwalifikacji operatorów systemów pokładowych (SPO) 

spełniają wymagania przewidziane dla pilotów oraz dla każdego dodatkowego specjalnego 

obowiązku z pominięciem tych elementów, które nie mają zastosowania do operatora 

systemów pokładowych. 

b) Szkolenia i sprawdziany okresowe operatorów systemów pokładowych przeprowadzane są w 

miarę możliwości wspólnie z pilotami przechodzącymi szkolenia i sprawdziany okresowe. 

c) Sprawdzian w lotach liniowych jest przeprowadzany przez dowódców wyznaczonych przez 

operatora i możliwych do przyjęcia przez organ lub przez instruktora lub egzaminatora typu 

dla operatorów systemów pokładowych. 

 

Dodatek 1 do OPS 1.968 

Kwalifikacje pilota do wykonywania lotów z każdego stanowiska 

 

a) Dowódcy, których obowiązki wymagają również wykonywania przez nich lotów z prawego 

siedzenia i pełnienia funkcji drugiego pilota lub dowódcy, od których wymaga się 

prowadzenia szkolenia lub egzaminów w locie z prawego siedzenia, muszą ukończyć 

dodatkowe szkolenia i sprawdziany opisane w instrukcji operacyjnej, zbieżne ze 

sprawdzianem umiejętności u operatora określonym w OPS 1.965 lit. b). Takie dodatkowe 

szkolenie musi obejmować co najmniej poniższe zagadnienia: 

1) niesprawność silnika podczas startu, 

2) podejście do lądowania i odejście na drugie okrążenie z jednym silnikiem 

niepracującym, oraz 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 346 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

3) lądowanie z jednym silnikiem niepracującym. 

b) W przypadku gdy manewry z wyłączonym silnikiem są wykonywane w samolocie, 

niesprawność silnika musi być pozorowana. 

c) W przypadku wykonywania lotu z prawego siedzenia sprawdziany wymagane w OPS do 

wykonywania lotów z lewego siedzenia muszą być dodatkowo ważne i aktualne. 

d) Pilot zastępujący dowódcę wykazuje się umiejętnością wykonywania czynności i procedur 

zbieżnych ze sprawdzianami umiejętności u operatora opisanymi w OPS 1.965 lit. b), które 

zwykle nie należą do zakresu obowiązków pilota zastępującego. W przypadku gdy różnice 

pomiędzy pilotowaniem z lewego i prawego siedzenia pilota nie są znaczące (np. z powodu 

używania autopilota), ćwiczenia mogą być prowadzone z dowolnego siedzenia. 

e) Pilot inny niż dowódca zajmujący lewe siedzenie wykazuje się umiejętnością wykonywania 

czynności i procedur zbieżnych ze sprawdzianami umiejętności u operatora określonymi w 

OPS 1.965 lit. b), które należą w innym wypadku do zakresu obowiązków dowódcy 

pełniącego rolę pilota nielecącego. W przypadku gdy różnice pomiędzy pilotowaniem z 

lewego i prawego siedzenia pilota nie są znaczące (np. z powodu używania autopilota), 

ćwiczenia mogą być prowadzone z dowolnego siedzenia. 
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Dodatek 1 do OPS 1.980 

Loty na więcej niż jednym typie lub wariancie samolotu 

a) W przypadku gdy członek załogi lotniczej wykonuje loty na więcej niż jednej klasie, typie lub 

wariancie samolotu, wymienionych zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami 

dotyczącymi licencjonowania załóg lotniczych, jednak nie w ramach pojedynczego wpisu do 

licencji, operator musi spełnić następujące warunki: 

1) członek załogi lotniczej nie wykonuje lotów na więcej niż: 

(i) trzech typach lub wariantach samolotów z napędem tłokowym, lub 

(ii) trzech typach lub wariantach samolotów turbośmigłowych, lub 

(iii) jednym typie lub wariancie samolotu turbośmigłowego i jednym typie lub 

wariancie samolotu z napędem tłokowym, lub 

(iv)  jednym typie lub wariancie samolotu turbośmigłowego i dowolnym samolocie w 

tej samej klasie. 

2) wymogi OPS 1.965 dla każdego typu lub wariantu użytkowanego samolotu, chyba że 

operator wprowadził możliwe do przyjęcia przez organ szczególne procedury lub 

ograniczenia operacyjne. 
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b) W przypadku gdy członek załogi lotniczej wykonuje loty na więcej niż jednym typie lub 

wariancie samolotu w zakresie jednego lub kilku wpisów do licencji, jak to podano w 

przepisach dotyczących licencjonowania załóg lotniczych (typ - więcej niż jeden pilot), 

operator zapewnia, by: 

1) ustalony w instrukcji operacyjnej minimalny skład załogi lotniczej był taki sam dla 

każdego typu lub wariantu użytkowanego samolotu, 

2) członek załogi lotniczej nie wykonywał lotów na więcej niż dwóch typach lub 

wariantach samolotu, dla których wymagane są oddzielne wpisy do licencji, oraz 

3) w każdym kolejnym cyklu pełnienia czynności lotniczych członek załogi lotniczej nie 

wykonywał lotów w ramach więcej niż jednego wpisu do licencji, chyba że operator 

ustanowi procedury zapewniające wystarczający czas na przygotowanie się. 

Uwaga: W przypadku więcej niż jednego wpisu do licencji, patrz lit. c) oraz d) poniżej. 

c) Jeśli członek załogi lotniczej wykonuje loty na więcej niż jednym typie lub wariancie 

samolotu, wymienionych w przepisach dotyczących licencjonowania załóg lotniczych (typ - 

jeden pilot i typ - więcej niż jeden pilot), jednak nie w ramach pojedynczego wpisu do 

licencji, operator musi spełnić: 

1) wymogi lit. b) pkt 1), lit b) pkt 2) oraz lit. b) pkt 3) powyżej, 

2) wymogi lit. d) poniżej. 
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d) Jeśli członek załogi lotniczej wykonuje loty na więcej niż jednym typie lub wariancie 

samolotu, wymienionych w przepisach dotyczących licencjonowania załóg lotniczych (typ - 

więcej niż jeden pilot), jednak nie w ramach pojedynczego wpisu do licencji, operator musi 

spełnić: 

1) wymogi lit. b) pkt 1), lit. b) pkt 2) oraz lit b) pkt 3) powyżej, 

2) przed przystąpieniem do wykonywania lotów z wykorzystaniem dwóch wpisów do 

licencji: 

(i) członek załogi lotniczej musi przejść dwa kolejne sprawdziany umiejętności u 

operatora oraz musi posiadać nalot wynoszący 500 godzin lotu na danym 

stanowisku członka załogi lotniczej w operacjach zarobkowego przewozu 

lotniczego u tego samego operatora, 

(ii) w przypadku pilota, który spełnia warunek praktyki u operatora i który wykonuje 

loty z wykorzystaniem dwóch wpisów do licencji, a który następnie został u tego 

samego operatora awansowany na dowódcę na jednym z tych typów, wymagane 

minimum praktyki jako dowódca wynosi 6 miesięcy i 300 godzin, a pilot ten ma 

przejść dwa kolejne sprawdziany umiejętności u operatora przed ponownym 

przystąpieniem do wykonywania lotów dowódczych w ramach dwóch wpisów do 

licencji. 

3) Przed rozpoczęciem szkolenia i wykonywania lotów na innym typie lub wariancie 

samolotu członek załogi lotniczej musi mieć praktykę wynoszącą 3 miesiące oraz 150 

godzin lotu na samolocie podstawowym, w tym zaliczyć co najmniej jeden sprawdzian 

umiejętności. 

4) Po zakończeniu wstępnego sprawdzianu na linii na nowym typie, członek załogi 

lotniczej musi odbyć praktykę w liczbie 50 godzin lub 20 odcinków wyłącznie na 

samolotach nowego typu. 
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5) Wymagania OPS 1.970 dla każdego typu użytkowanego samolotu, chyba że organ 

zgodził się na ulgi w zaliczeniach praktyki wymaganej zgodnie z pkt 7) poniżej. 

6) Okres, w którym wymagane jest zgromadzenie praktyki w lotach liniowych na każdym 

typie, musi być określony w instrukcji operacyjnej. 

7) W przypadku ubiegania się o stosowanie ulgi w wymaganiach dotyczących szkoleń, 

sprawdzianów oraz bieżącej praktyki na poszczególnych typach samolotów, operator 

musi wskazać organowi, które z elementów nie muszą być powtarzane na każdym typie 

lub wariancie ze względu na podobieństwa. 

(i) OPS 1.965 lit. b) wymaga przeprowadzenia u operatora dwóch sprawdzianów 

umiejętności co roku. W przypadku gdy zgodnie z pkt 7) powyżej udzielono ulgi 

pozwalającej na naprzemienne sprawdziany umiejętności u operatora na dwóch 

typach samolotów, każdy sprawdzian umiejętności u operatora odnawia 

sprawdzian umiejętności u operatora na drugim typie samolotu. Jeżeli okres 

pomiędzy sprawdzianem umiejętności w odniesieniu do licencji nie przekracza 

okresu przewidzianego w stosownych przepisach w sprawie licencji dla załóg 

lotniczych dla każdego typu samolotu, spełnione zostaną stosowne wymogi w 

sprawie licencjonowania załóg lotniczych. Ponadto stosowne i zatwierdzone 

szkolenie okresowe musi być opisane w instrukcji operacyjnej. 

(ii) OPS 1.965 lit. c) wymaga jednego sprawdzianu w lotach liniowych co roku. 

W przypadku gdy zgodnie z pkt 7) powyżej udzielono ulgi pozwalającej na 

naprzemienne sprawdziany w lotach liniowych na różnych typach lub wariantach, 

każdy sprawdzian w lotach liniowych odnawia sprawdzian w lotach liniowych na 

drugim typie lub wariancie samolotu. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 351 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

(iii) Coroczne szkolenie w zakresie wyposażenia awaryjnego i bezpieczeństwa musi 

obejmować wszystkie wymogi dla każdego typu samolotu. 

8) Wymogi OPS 1.965 dla każdego typu lub wariantu użytkowanego samolotu, chyba że 

organ wyraził zgodę na ulgi zgodnie z pkt 7) powyżej. 

e) W przypadku gdy członek załogi lotniczej wykonuje loty na kombinacjach typów lub 

wariantów samolotów, jak to określono w przepisach w sprawie licencji dla załóg lotniczych 

(klasa - jeden pilot oraz typ - więcej niż jeden pilot), operator musi wykazać, że posiada 

zatwierdzone zgodnie z OPS 1.980 lit. d) procedury lub ograniczenia operacyjne. 
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CZĘŚĆ O 

PERSONEL POKŁADOWY 

 

OPS 1.988 

Zastosowanie 

 

Operator zapewnia, by wszyscy członkowie personelu pokładowego spełniali wymogi niniejszej 

części i wszelkie inne wymogi bezpieczeństwa mające zastosowanie do członków personelu 

pokładowego. 

 

Do celów niniejszego rozporządzenia „członek personelu pokładowego” oznacza każdego członka 

załogi, innego niż członek załogi lotniczej, który wypełnia w kabinie pasażerskiej samolotu, 

w interesie bezpieczeństwa pasażerów, obowiązki wyznaczone mu przez operatora lub dowódcę. 

 

OPS 1.989 

Identyfikacja 

a)  Operator zapewnia, by wszyscy członkowie personelu pokładowego mieli na sobie mundur 

personelu pokładowego operatora, aby pasażerowie mogli łatwo identyfikować ich jako 

członków personelu pokładowego. 

b)  Pozostały personel, taki jak personel medyczny, ochrona, opieka dla dzieci, eskorta, personel 

techniczny, artyści estradowi czy tłumacze pełniący obowiązki w kabinie pasażerskiej, nie 

nosi munduru, który mógłby powodować uznanie go przez pasażerów za członków personelu 

pokładowego, chyba że spełnia on wymogi niniejszej części i wszelkie inne mające 

zastosowanie wymogi niniejszego rozporządzenia. 
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OPS 1.990 

Liczba i skład personelu pokładowego 

a) Operator nie użytkuje samolotu z maksymalną zatwierdzoną konfiguracją miejsc pasażerskich 

(MAPS) większą niż 19, w przypadku gdy przewozi jednego lub więcej pasażerów, jeżeli w 

skład załogi samolotu nie wchodzi co najmniej jeden członek personelu pokładowego 

pełniący określone w instrukcji operacyjnej obowiązki w interesie bezpieczeństwa pasażerów. 

b) Przy spełnianiu wymogów lit. a) powyżej operator zapewnia, by minimalna liczba personelu 

pokładowego stanowiła większą z wartości: 

1) jeden członek personelu pokładowego na każde 50 lub część z 50-ciu miejsc 

pasażerskich zainstalowanych na tym samym pokładzie samolotu, lub 

2) liczba członków personelu pokładowego, którzy brali czynny udział w stosownym 

pokazie ewakuacji w nagłych wypadkach lub którzy zostali uznani w stosownych 

analizach za biorących udział w tym pokazie, z wyjątkiem sytuacji, w której, jeśli 

maksymalna zatwierdzona konfiguracja miejsc pasażerskich jest mniejsza od liczby 

osób ewakuowanych podczas pokazu o co najmniej 50 miejsc, liczbę członków 

personelu pokładowego można zmniejszyć o jedną osobę dla każdej pełnej 

wielokrotności 50-ciu miejsc, o którą maksymalna zatwierdzona konfiguracja miejsc 

pasażerskich jest mniejsza od maksymalnej certyfikowanej pojemności. 

c) Organ może w wyjątkowych okolicznościach nałożyć na operatora obowiązek włączenia do 

składu załogi dodatkowych członków personelu pokładowego. 
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d) W nieprzewidzianych okolicznościach minimalna wymagana liczba członków personelu 

pokładowego może być zmniejszona, pod warunkiem że: 

1) liczba pasażerów została zmniejszona zgodnie z procedurami określonymi w instrukcji 

operacyjnej, oraz 

2) po zakończeniu lotu organowi zostaje złożony raport. 

e) Korzystając z usług członków personelu pokładowego będących osobami pracującymi na 

zasadach samozatrudnienia, na zlecenie lub w niepełnym wymiarze godzin, operator 

zapewnia, by personel ten spełniał wymogi części O. W związku z tym należy zwrócić 

szczególną uwagę na całkowitą liczbę typów lub wariantów samolotów, na jakich personel 

pokładowy może latać w zarobkowym przewozie lotniczym, która nie może przekraczać 

wymogów określonych w OPS 1.1030, także wtedy gdy z usług tej osoby korzysta inny 

operator. 

OPS 1.995 

Wymogi minimalne 

 

Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego: 

a) ukończył co najmniej 18 rok życia, 

b) przechodził w regularnych odstępach czasu badania medyczne lub kontrole medyczne 

wymagane przez organ, sprawdzające sprawność fizyczną niezbędną do pełnienia swoich 

obowiązków, 
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c) ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie wstępne zgodnie z OPS 1.1005 i posiada 

świadectwo odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, 

d) ukończył odpowiednie szkolenie przejściowe lub w różnicach obejmujące co najmniej tematy 

wymienione w OPS 1.1010, 

e) odbywał okresowe szkolenia zgodnie z postanowieniami OPS 1.1015, 

f) posiadał kwalifikacje niezbędne do pełnienia obowiązków zgodnie z procedurami 

określonymi w instrukcji operacyjnej. 

 

OPS 1.1000 

Starszy członek personelu pokładowego 

a) Operator wyznacza starszego członka personelu pokładowego, jeżeli wyznaczono więcej niż 

jednego członka personelu pokładowego. W przypadku lotów, w których wyznaczono więcej 

niż jednego członka personelu pokładowego, choć wymagany jest tylko jeden członek 

personelu pokładowego, operator wyznacza jednego członka personelu pokładowego 

odpowiadającego przed dowódcą. 

b) Starszy członek personelu pokładowego odpowiada przed dowódcą za przeprowadzanie 

i koordynację procedur normalnych oraz procedur awaryjnych określonych w instrukcji 

operacyjnej. Podczas turbulencji, w przypadku braku poleceń ze strony załogi lotniczej, 

starszy członek personelu pokładowego jest upoważniony do przerwania swoich obowiązków 

niezwiązanych z bezpieczeństwem i powiadomienia załogi lotniczej o stopniu 

doświadczanych turbulencji i potrzebie włączenia sygnalizacji zapięcia pasów. Następnie 

personel pokładowy zabezpiecza kabinę pasażerską i inne stosowne obszary samolotu. 
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c) Jeśli zgodnie z OPS 1.990 wymagany jest więcej niż jeden członek personelu pokładowego, 

operator nie wyznacza na stanowisko starszego członka personelu pokładowego osoby, która 

nie posiada co najmniej rocznej praktyki na stanowisku członka personelu pokładowego i nie 

ukończyła odpowiedniego szkolenia obejmującego co najmniej: 

1) odprawę przed startem: 

(i) działanie załogowe, 

(ii) przydział stanowisk i obowiązków personelu pokładowego, 

(iii) charakterystyka danego lotu, w tym typ samolotu, wyposażenie, obszar i typ lotu, 

kategorie pasażerów ze szczególnym naciskiem na osoby niepełnosprawne, 

niemowlęta oraz osoby na noszach, oraz 

2) współpracę z załogą: 

(i) dyscyplina, obowiązki i szczeble dowodzenia, 

(ii) znaczenie koordynacji i komunikacji, 

(iii) niedyspozycja pilota, oraz 
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3) przegląd wymogów operatora i wymogów prawnych: 

(i) odprawa w zakresie bezpieczeństwa pasażerów, karty bezpieczeństwa, 

(ii) zabezpieczenie kuchni, 

(iii) przechowywanie bagażu podręcznego, 

(iv) wyposażenie elektroniczne, 

(v) procedury podczas tankowania z pasażerami na pokładzie, 

(vi) turbulencje, 

(vii) dokumentacja, oraz 

4) czynnik ludzki i zarządzanie zasobami załogi (CMR), oraz 

5) raportowanie wypadków i incydentów, oraz 

6) ograniczenia czasu lotu i służby oraz wymogi dotyczące wypoczynku. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 358 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

d) Operator określa procedury wyboru kolejnego, najbardziej wykwalifikowanego członka 

personelu pokładowego do pełnienia obowiązków starszego członka personelu pokładowego, 

na wypadek gdyby wyznaczony starszy członek personelu pokładowego nie mógł wypełniać 

swoich obowiązków. Procedury takie muszą być możliwe do przyjęcia przez organ i muszą 

uwzględniać doświadczenie operacyjne członka personelu pokładowego. 

e) Szkolenie CRM: Operator zapewnia, by wszystkie odpowiednie elementy określone 

w dodatku 2 do OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabela 1 kolumna a) zostały włączone do 

szkolenia i obejmowały wymagania na poziomie określonym w kolumnie f), Kurs dla 

starszego członka personelu pokładowego. 

 

OPS 1.1002 

Wykonywanie lotów z jednoosobowym personelem pokładowym 

a) Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego, który nie posiada 

wcześniejszej, porównywalnej praktyki, przed podjęciem obowiązków jedynego członka 

personelu pokładowego odbył następujące szkolenia: 

1) szkolenie uzupełniające szkolenie wymagane w OPS 1.1005 i OPS 1.1010 kładzie 

szczególny nacisk na poniższe zagadnienia, charakterystyczne dla lotów z 

jednoosobowym personelem pokładowym: 

(i) odpowiedzialność przed dowódcą za wykonywanie procedury/procedur 

bezpieczeństwa w kabinie pasażerskiej oraz procedur awaryjnych, określonych w 

instrukcji operacyjnej, 

(ii) znaczenie koordynacji i komunikacji z załogą lotniczą, zarządzanie 

niezdyscyplinowanymi i nieodpowiednio zachowującymi się pasażerami, 
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(iii) przegląd wymogów operatora i wymogów prawnych, 

(iv) dokumentacja, 

(v) raportowanie wypadków i incydentów, 

(vi) ograniczenia czasu lotu i służby. 

(2) loty zapoznawcze w wymiarze co najmniej 20 godzin i 15 odcinków. Loty zapoznawcze 

prowadzone są pod nadzorem odpowiednio doświadczonego członka personelu 

pokładowego na typie samolotu, na którym odbywane będą loty. 

b) Przed wyznaczeniem członka personelu pokładowego do pełnienia obowiązków jedynego 

członka personelu pokładowego operator zapewnia, by członek ten posiadał kwalifikacje 

umożliwiające mu pełnienie swoich obowiązków zgodnie z procedurami określonymi w 

instrukcji operacyjnej. Predyspozycje do wykonywania lotów z jednoosobowym personelem 

pokładowym są określone w kryteriach wyboru, rekrutacji, szkolenia i oceny kwalifikacji personelu 

pokładowego. 

 

OPS 1.1005 

Szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczeństwa 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.1005) 

a)  Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego przed rozpoczęciem szkolenia 

przejściowego ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe w zakresie 

bezpieczeństwa, obejmujące co najmniej tematy wymienione w dodatku 1 do OPS 1.1005. 
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b)  Kursy szkoleniowe, według uznania organu i po zatwierdzeniu przez niego, są prowadzone: 

1) przez operatora 

– bezpośrednio, lub 

– pośrednio, poprzez instytucję szkoleniową występującą w imieniu operatora; 

albo 

2)  przez zatwierdzoną instytucję szkoleniową. 

c)  Program i struktura szkoleń podstawowych są zgodne ze stosownymi wymogami i podlegają 

wcześniejszemu zatwierdzeniu przez organ. 

d)  Zależnie od decyzji organu, organ, operator lub zatwierdzona instytucja szkoleniowa 

prowadząca szkolenie wystawiają członkowi personelu pokładowego zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa po ukończeniu przez niego szkolenia 

podstawowego oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku ze sprawdzianu, o którym mowa w 

OPS 1.1025. 

e)  W przypadku gdy organ zezwala operatorowi lub zatwierdzonej instytucji szkoleniowej na 

wystawienie członkowi personelu pokładowego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w 

zakresie bezpieczeństwa, zaświadczenie to posiada wyraźne odniesienie do zatwierdzenia 

przez organ. 
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OPS 1.1010 

Szkolenie przejściowe i w różnicach 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.1010) 

a) Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego odbył odpowiednie szkolenie 

przejściowe i w różnicach, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i obejmujące co 

najmniej tematy wymienione w dodatku 1 do OPS 1.1010. Szkolenie określone jest w 

instrukcji operacyjnej. Program i struktura szkolenia podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu 

przez organ. 

1) Szkolenie przejściowe: Szkolenie przejściowe musi zostać ukończone przed: 

(i) pierwszym wyznaczeniem przez operatora do odbywania lotów w charakterze 

członka personelu pokładowego, lub 

(ii) wyznaczeniem do odbywania lotów na innym typie samolotu, oraz 

2) Szkolenie w różnicach: Szkolenie w różnicach musi zostać ukończone przed 

rozpoczęciem wykonywania lotów: 

(i) na innym wariancie typu samolotu obecnie obsługiwanego, lub 

(ii) z wykorzystaniem innego wyposażenia bezpieczeństwa, innego rozmieszczenia 

wyposażenia bezpieczeństwa lub innych normalnych i awaryjnych procedur 

bezpieczeństwa na obecnie obsługiwanych typach lub wariantach samolotów. 
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b) Operator określa zakres szkolenia przejściowego i w różnicach, uwzględniając wcześniejsze 

szkolenia członka personelu pokładowego zarejestrowane w rejestrach szkoleń członka 

personelu pokładowego wymaganych przez OPS 1.1035. 

c)  Bez uszczerbku dla postanowień OPS 1.995 lit. c), można łączyć powiązane elementy 

szkolenia podstawowego (OPS 1.1005) i szkolenia przejściowego oraz w różnicach (OPS 

1.1010). 

d) Operator zapewnia, by: 

1) szkolenie przejściowe prowadzone było w sposób zorganizowany i realistyczny, 

zgodnie z dodatkiem 1 do OPS 1.1010, 

2) szkolenie w różnicach prowadzone było w sposób zorganizowany, oraz 

3) szkolenie przejściowe, a jeśli to konieczne także szkolenie w różnicach, obejmowało 

wykorzystanie wszelkiego wyposażenia ratunkowego oraz wszystkich normalnych 

i awaryjnych procedur właściwych dla danego typu lub wariantu samolotu oraz 

szkolenie i praktykę na reprezentatywnym urządzeniu szkoleniowym lub na 

rzeczywistym samolocie. 

e) Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego przed pierwszym 

skierowaniem go do pełnienia obowiązków odbył szkolenie CRM u operatora oraz szkolenie 

CRM dla danego typu samolotu, zgodnie z dodatkiem 1 do OPS 1.1010 lit. j). Członek 

personelu pokładowego wykonujący loty jako członek personelu pokładowego u operatora, 

który nie odbył wcześniej szkolenia CRM u operatora, ukończy to szkolenie do czasu 

następnego wymaganego okresowego szkolenia i sprawdzianu, zgodnie z dodatkiem 1 do 

OPS 1.1010 lit. j), wraz ze szkoleniem CRM dla danego typu samolotu, jeśli to stosowne. 

 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 363 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

OPS 1.1012 
Loty zapoznawcze 

 
Operator zapewnia, by po zakończeniu szkolenia przejściowego każdy członek personelu 
pokładowego odbył loty zapoznawcze przed wykonywaniem lotów jako jeden z członków 
minimalnego składu personelu pokładowego wymaganego przez OPS 1.990. 

 

OPS 1.1015 

Szkolenie okresowe 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.1015) 

 

a) Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego odbył szkolenie okresowe, 

obejmujące czynności przypisane każdemu członkowi personelu pokładowego w procedurach 

normalnych i awaryjnych, a także ćwiczenia stosownie do typu(-ów) lub wariantu(-ów) 

samolotu, na którym(-ych) pracuje, zgodnie z dodatkiem 1 do OPS 1.1015. 

b) Operator zapewnia, by program szkolenia okresowego zatwierdzony przez organ obejmował 

szkolenie teoretyczne i praktyczne, wraz z indywidualną praktyką, jak określono w dodatku 1 

do OPS 1.1015. 

c) Okres ważności szkolenia okresowego oraz związanego z nim sprawdzianu wymaganego 

przez OPS 1.1025 wynosi 12 miesięcy kalendarzowych dodanych do pozostałej części 

miesiąca wydania. Jeśli wydano je w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych ważności 

poprzedniego sprawdzianu, okres ważności przedłuża się na okres od daty wydania do 12. 

miesiąca kalendarzowego od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego sprawdzianu. 
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OPS 1.1020 

Szkolenie wznawiające 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.1020) 

a) Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego nie pełniący obowiązków 

podczas lotu przez ponad 6 miesięcy, a którego nadal obejmuje okres ważności poprzedniego 

sprawdzianu wymaganego przez OPS 1.1025 lit. b) pkt 3) odbył szkolenie wznawiające 

określone w instrukcji operacyjnej, zgodnie z dodatkiem 1 do OPS 1.1020. 

b) W przypadku gdy członek personelu pokładowego pełnił niektóre obowiązki podczas lotu, 

lecz w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie pełnił ich na typie samolotu jako członek personelu 

pokładowego wymagany przez OPS 1.990 lit. b), operator zapewnia, by przed podjęciem 

takich obowiązków na tego typu samolocie członek personelu pokładowego: 

1) odbył szkolenie wznawiające na tym typie samolotu, lub 

2) odbył dwa loty zapoznawcze podczas lotów komercyjnych na samolocie tego typu. 
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OPS 1.1025 
Sprawdziany 

 

a) Zależnie od decyzji organu, organ, operator lub zatwierdzona instytucja szkoleniowa 

prowadząca szkolenie zapewniają, by w trakcie lub po zakończeniu szkolenia wymaganego 

przez OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 oraz 1.1020 każdy członek personelu pokładowego 

przystąpił do sprawdzianu obejmującego odbyte szkolenie w celu sprawdzenia jego 

umiejętności pełnienia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa w sytuacjach normalnych i 

awaryjnych. 

 Zależnie od decyzji organu, organ, operator lub zatwierdzona instytucja szkoleniowa 

prowadząca szkolenie zapewniają, by personel przeprowadzający takie sprawdziany posiadał 

odpowiednie kwalifikacje. 

b) Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego przystąpił do następujących 

sprawdzianów: 

1) Szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczeństwa. Zagadnienia wymienione w dodatku 

1 do OPS 1.1005; 

2) Szkolenie przejściowe i w różnicach. Zagadnienia wymienione w dodatku 1 do OPS 

1.1010, 

3) Szkolenie okresowe. Stosowne zagadnienia wymienione w dodatku 1 do OPS 1.1015, 

oraz 

4) Szkolenie wznawiające. Zagadnienia wymienione w dodatku 1 do OPS 1.1020. 
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OPS 1.1030 
Praca na więcej niż jednym typie lub wariancie samolotu 

 

a) Operator zapewnia, by żaden członek personelu pokładowego nie wykonywał lotów na więcej 

niż trzech typach samolotów, z wyjątkiem sytuacji gdy, za zgodą organu, członek personelu 

pokładowego może wykonywać loty na czterech typach samolotów, pod warunkiem że w co 

najmniej dwóch z tych typów: 

1) normalne i awaryjne procedury nie mające odniesienia do danego typu samolotu są 

identyczne, oraz 

2) wyposażenie bezpieczeństwa oraz normalne i awaryjne procedury odnoszące się do 

danego typu samolotu są podobne. 

b) Do celów lit. a) powyżej, warianty typu samolotu uznaje się za różne, jeśli nie są one podobne 

we wszystkich poniższych aspektach: 

1) obsługa wyjść awaryjnych, 

2) rozmieszczenie i rodzaj przenośnego wyposażenia bezpieczeństwa, oraz 

3) procedury awaryjne odnoszące się do danego typu samolotu. 
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OPS 1.1035 
Rejestry szkolenia 

Operator: 

1) prowadzi rejestry wszystkich szkoleń i sprawdzianów wymaganych przez OPS 1.1005, 

1.1010, 1.1015, 1.1020 oraz 1.1025, oraz 

2) przechowuje kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, oraz 

3) przechowuje aktualne rejestry szkoleń i badań medycznych lub kontroli medycznych, 

wskazujące w wypadku rejestrów szkoleń daty i zakres odbytych szkoleń przejściowych, 

szkoleń w różnicach i okresowych, oraz 

4) na żądanie udostępnia zainteresowanemu członkowi personelu pokładowego wszelkie rejestry 

szkoleń podstawowych, przejściowych i okresowych oraz sprawdzianów. 
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Dodatek 1 to OPS 1.1005 

Szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczeństwa 

 

Minimalny zakres tematów objętych podstawowym szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa, 

o którym mowa w OPS 1.1005, jest następujący: 

a)  Szkolenie przeciwpożarowe i w środowisku zadymionym: 

1. nacisk na obowiązek personelu pokładowego niezwłocznego uporania się z sytuacjami 

awaryjnymi obejmującymi występowanie pożaru lub zadymienia oraz, w szczególności, 

na znaczenie rozpoznania rzeczywistego źródła pożaru, 

2. znaczenie natychmiastowego informowania załogi lotniczej, jak również określone 

działania niezbędne dla koordynacji i pomocy w razie wykrycia pożaru lub dymu, 

3. konieczność częstego sprawdzania obszarów potencjalnego zagrożenia pożarem, w tym 

toalet, oraz wykrywaczy dymu, 

4. klasyfikacja rodzajów pożaru i odpowiedni typ środków gaśniczych oraz procedur dla 

określonych sytuacji pożarowych, techniki stosowania środków gaśniczych, skutki 

nieprawidłowego ich użycia oraz ich wykorzystanie w przestrzeni zamkniętej, oraz 

5. ogólne procedury naziemnych służb ratunkowych w portach lotniczych. 
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b)  Szkolenie w zakresie przetrwania w wodzie. 

 Faktyczne zakładanie i użycie osobistego wyposażenia do utrzymywania się na wodzie. Przed 

pierwszym lotem na samolocie wyposażonym w tratwy ratunkowe lub inne podobne 

urządzenia należy przeprowadzić szkolenie w zakresie użycia tego wyposażenia, w tym 

ćwiczenia w wodzie. 

c)  Szkolenie w technikach przetrwania. 

 Szkolenie w technikach przetrwania będzie odpowiednie do obszaru wykonywanych lotów 

(np. polarne, pustynne, w dżungli lub na morzu). 

d)  Zagadnienia medyczne i pierwsza pomoc: 

1. nauka pierwszej pomocy i użycie apteczek pierwszej pomocy, 

2. pierwsza pomoc związana ze szkoleniem w technikach przetrwania i odpowiednia 

higiena, oraz 

3. wpływ latania na fizjologię ze szczególnym podkreśleniem niedotlenienia. 

e)  Obsługa pasażerów: 

1. porady dotyczące rozpoznawania i zajmowania się pasażerami, którzy są pod wpływem 

alkoholu, spożywają go, są pod wpływem środków odurzających lub są agresywni, 
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2. metody używane do motywacji pasażerów i kontroli nad tłumem niezbędne do 

przyspieszenia ewakuacji samolotu, 

3. przepisy dotyczące bezpiecznego przechowywania bagażu kabinowego (łącznie 

z przedmiotami służbowymi w kabinie) oraz ryzyko, że będzie on stanowić zagrożenie 

dla pasażerów w kabinie lub w inny sposób przeszkodzi w użyciu wyposażenia 

awaryjnego lub wyjść awaryjnych, lub też uszkodzi je, 

4. znaczenie prawidłowego rozmieszczania pasażerów w odniesieniu do masy i 

wyważenia samolotu. Szczególny nacisk kładzie się na rozmieszczenie pasażerów 

niepełnosprawnych i konieczność umieszczenia w rejonie wyjść nienadzorowanych 

pasażerów o odpowiedniej sprawności fizycznej, 

5. czynności, jakie mają zostać podjęte na wypadek turbulencji, łącznie z zabezpieczeniem 

kabiny, 

6. środki ostrożności, jakie mają zostać podjęte w przypadku przewożenia w kabinie 

pasażerskiej żywych zwierząt, 

7.  szkolenie w zakresie materiałów niebezpiecznych uwzględniające przepisy części R, 

8.  procedury ochrony uwzględniające przepisy części S. 

f)  Łączność. 

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładzie się na znaczenie skutecznego porozumiewania się 
między personelem pokładowym a załogą lotniczą, w tym techniki, wspólnego języka i terminologii. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 371 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

g) Dyscyplina i zakres obowiązków: 

1.  znaczenie pełnienia przez personel pokładowy obowiązków zgodnie z instrukcją 

operacyjną, 

2.  bieżące kwalifikacje i sprawność niezbędne do odbywania lotów w charakterze członka 

personelu pokładowego, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń czasu lotu i 

służby oraz wymaganego wypoczynku, 

3.  znajomość przepisów lotniczych odnoszących się do personelu pokładowego oraz rola 

organu nadzoru lotniczego, 

4.  wiedza ogólna dotycząca terminologii lotniczej, teorii lotu, rozmieszczenia pasażerów, 

meteorologii i obszarów lotów, 

5.  odprawa przed startem personelu pokładowego i zapewnienie niezbędnych informacji 

dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do określonych obowiązków, 

6.  znaczenie aktualizacji odpowiednich dokumentów i instrukcji poprawkami 

wydawanymi przez operatora, 

7.  znaczenie określenia momentu, w którym członek personelu pokładowego jest 

upoważniony do rozpoczęcia ewakuacji oraz innych procedur awaryjnych i za nie 

odpowiada, oraz 

8.  znaczenie obowiązków związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialności za ich 

pełnienie oraz potrzeba szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach awaryjnych. 
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h) Zarządzanie zasobami załogi (CRM). 

1)  Szkolenie wprowadzające CRM: 

(i)  członkowie personelu pokładowego kończą szkolenie wprowadzające CRM przed 

pierwszym wyznaczeniem do lotu w charakterze członka personelu pokładowego. 

Personel pokładowy, który już wykonuje loty w charakterze członków personelu 

pokładowego w zarobkowych przewozach lotniczych, a który nie ukończył 

wcześniej szkolenia wprowadzającego, ukończy szkolenie wprowadzające CRM 

do czasu następnego wymaganego okresowego szkolenia lub sprawdzianu. 

(ii)  Elementy szkolenia określonego w dodatku 2 do OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015 

tabela 1 kolumna a) obejmują poziom wymagany w kolumnie b), Szkolenie 

wprowadzające CRM. 

(iii)  Szkolenie wprowadzające CRM jest prowadzone przez co najmniej jednego 

instruktora CRM ds. personelu pokładowego. 

 
Dodatek 1 do OPS 1.1010 

Szkolenie przejściowe i w różnicach 
 

a) Zasady ogólne: 

Operator zapewnia, by: 

1. szkolenie przejściowe i w różnicach było prowadzone przez odpowiednio 

wykwalifikowany personel, oraz 
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2. podczas szkolenia przejściowego i szkolenia w różnicach zapewniono szkolenie na 

temat rozmieszczenia i użycia wszelkiego przewożonego na pokładzie wyposażenia 

bezpieczeństwa i służącego do przetrwania, jak też wszystkich procedur normalnych i 

awaryjnych odnoszących się do danego typu, wariantu lub konfiguracji samolotu, na 

którym będą wykonywane loty. 

b) Szkolenie przeciwpożarowe i w środowisku zadymionym: 

Operator zapewnia, by: 

1. Każdy członek personelu pokładowego odbył realistyczne szkolenie praktyczne w 

użyciu całego wyposażenia gaśniczego, w tym ubrań ochronnych właściwych dla 

wyposażenia samolotu. Szkolenie to musi obejmować: 

(i) gaszenie pożarów charakterystycznych dla wnętrza samolotu, z wyjątkiem 

przypadku użycia gaśnic halonowych, zamiast których można stosować 

alternatywny środek gaśniczy, oraz 

(ii) zakładanie i użycie urządzenia zabezpieczającego oddychanie w pomieszczeniu 

zamkniętym o pozorowanym zadymieniu. 

c) Użycie drzwi i wyjść: 

Operator zapewnia, by: 

1. każdy członek personelu pokładowego obsługiwał i faktycznie otwierał w samolocie 

albo w reprezentatywnym urządzeniu szkoleniowym wszystkie normalne i awaryjne 

wyjścia w celu ewakuacji pasażerów, oraz 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 374 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

2. zademonstrowane zostało użycie wszystkich innych wyjść, takich jak okna w kabinie 

załogi. 

d) Szkolenie w zakresie ewakuacji z użyciem ześlizgów ewakuacyjnych: 

 Operator zapewnia, by: 

1. każdy członek personelu pokładowego opuszczał pokład po ześlizgu ewakuacyjnym z 

wysokości charakterystycznej dla wysokości progu pokładu głównego samolotu, 

2. ześlizg był zamocowany do samolotu lub reprezentatywnego urządzenia 

szkoleniowego, oraz 

3. następne ćwiczenia w opuszczaniu pokładu były wykonywane, kiedy członek personelu 

pokładowego przeszkala się na typ samolotu, którego wysokość progu wyjścia z 

głównego pokładu różni się znacząco od innych typów samolotów, na których 

wcześniej wykonywał loty. 

e) Procedury ewakuacyjne i inne sytuacje awaryjne: 

 Operator zapewnia, by: 

1. szkolenie w zakresie ewakuacji zawierało rozpoznanie planowanych lub 

nieplanowanych ewakuacji na lądzie lub wodzie. Szkolenie to musi obejmować 

rozpoznawanie sytuacji, kiedy wyjścia nie nadają się do używania lub kiedy 

wyposażenie ewakuacyjne jest niesprawne, oraz 
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2. każdy członek personelu pokładowego był wyszkolony do działania w sytuacjach: 

(i) pożaru podczas lotu, ze szczególnym naciskiem na identyfikację rzeczywistego 

źródła pożaru, 

(ii) silnej turbulencji powietrza, 

(iii) gwałtownej dekompresji, łącznie z zakładaniem przez każdego członka personelu 

pokładowego przenośnego wyposażenia tlenowego, oraz 

(iv) innych sytuacji awaryjnych w locie. 

f) Kontrola nad tłumem. 

Operator zapewnia, by odbyło się szkolenie w zakresie praktycznych aspektów kontroli nad 

tłumem w różnych sytuacjach awaryjnych, jakie odnoszą się do danego typu samolotu. 

g) Niedyspozycja pilota. 

Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego był przeszkolony w zakresie 

procedury mającej zastosowanie w razie niedyspozycji członka załogi lotniczej i obsługiwał 

mechanizmy siedzenia i uprzęży, chyba że minimalny skład załogi lotniczej wynosi więcej 

niż 2 pilotów. Szkolenie w zakresie użycia wyposażenia tlenowego członków załogi lotniczej 

oraz list kontrolnych czynności członków załogi lotniczej, jeśli są one wymagane przez 

procedury standardowe operatora (SOP), jest prowadzone w formie pokazu. 
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h) Wyposażenie bezpieczeństwa. 

  

Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego odbył realistyczne szkolenie praktyczne 

połączone z pokazem w zakresie rozmieszczenia i użycia wyposażenia bezpieczeństwa obejmujące: 

1. ześlizgi i, jeżeli używane są ześlizgi bez własnego podtrzymania, użycie każdej z lin, 

2. tratwy ratunkowe i tratwy-ześlizgi, łącznie z wyposażeniem dołączonym do tratwy lub 

znajdującym się na niej, 

3. kamizelki ratunkowe, kamizelki ratunkowe dla niemowląt oraz pływające kojce, 

4. automatycznie wypadające systemy tlenowe, 

5. tlen pierwszej pomocy, 

6. gaśnice, 

7. topory strażackie lub łom, 

8. oświetlenie awaryjne, łącznie z latarkami, 

9. wyposażenie komunikacyjne, łącznie z megafonami, 

10. zestawy do przetrwania, łącznie z ich zawartością, 
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11. środki pirotechniczne (rzeczywiste lub ich atrapy), 

12. apteczki pierwszej pomocy, ich zawartość oraz ratunkowe wyposażenie medyczne, oraz 

13. inne wyposażenie lub systemy bezpieczeństwa w kabinie pasażerskiej, jeśli są 

stosowane. 

i) Komunikaty dla pasażerów/ pokazy dotyczące bezpieczeństwa. 

 Operator zapewnia przeprowadzenie szkoleń w przygotowywaniu pasażerów do sytuacji 

normalnych i awaryjnych zgodnie z OPS 1.285. 

j)  Zarządzanie zasobami załogi (CMR). Operator zapewnia, by: 

1) każdy członek personelu pokładowego ukończył szkolenie CRM u operatora 

obejmujące elementy szkolenia zawarte w dodatku 2 do OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

tabela 1 kolumna a) do poziomu wymaganego w kolumnie c) przed podjęciem 

kolejnego szkolenia CRM dla danego typu samolotu lub szkolenia okresowego CRM. 

2) w przypadku podjęcia przez członka personelu pokładowego szkolenia przejściowego 

na inny typ samolotu, elementy szkolenia zawarte w dodatku 2 do OPS 

1.1005/1.1010/1.1015 tabela 1 kolumna a) obejmowały poziom wymagany w kolumnie 

d), Szkolenie CRM dla danego typu samolotu, 

(3) szkolenie CRM u operatora i szkolenie CRM dla danego typu samolotu są prowadzone 

przez co najmniej jednego instruktora CRM ds. personelu pokładowego. 
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Dodatek 1 do OPS 1.1015 
Szkolenie okresowe 

a) Operator zapewnia, by szkolenie okresowe było prowadzone przez odpowiednio 

wykwalifikowany personel. 

b) Operator zapewnia, by realizowany co 12 miesięcy kalendarzowych program szkolenia 

praktycznego obejmował: 

1. procedury awaryjne, łącznie z procedurami postępowania w razie niedyspozycji pilota, 

2. procedury ewakuacyjne, łącznie z technikami panowania nad tłumem, 

3. ćwiczenia manualne dla każdego członka personelu pokładowego w otwieraniu 

normalnych i awaryjnych wyjść w celu ewakuacji pasażerów, 

4. rozmieszczenie i obsługa wyposażenia awaryjnego, w tym systemów tlenowych, oraz 

zakładanie kamizelek ratunkowych, korzystanie z przenośnych masek tlenowych i 

urządzenia zabezpieczającego oddychanie (PBE), 

5. pierwszą pomoc i zawartość apteczki pierwszej pomocy, 

6. składowanie rzeczy w kabinie, 

7. procedury ochrony, 

8. przegląd incydentów i wypadków lotniczych, oraz 
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9. zarządzanie zasobami załogi (CMR). Operator zapewnia, by szkolenie CRM spełniało 

następujące warunki: 

(i) elementy szkolenia określone w dodatku 2 do OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015 tabela 

1 kolumna a) odbyły się w ciągu trzyletniego cyklu i obejmowały poziom 

wymagany w kolumnie e), Coroczne okresowe szkolenia CRM. 

(ii)  Określeniem i realizacją programu szkolenia zajmuje się instruktor CRM ds. 

personelu pokładowego. 

(iii)  W przypadku gdy szkolenie CRM ma postać odrębnych modułów, będzie ono 

prowadzone przez co najmniej jednego instruktora CRM ds. personelu 

pokładowego. 

c) Operator zapewnia, by w odstępach nieprzekraczających 3 lat szkolenie okresowe 

obejmowało również: 

1. obsługę oraz faktyczne otwieranie wszystkich normalnych i awaryjnych wyjść w celu 

ewakuacji pasażerów przeprowadzone na samolocie lub na reprezentatywnym 

urządzeniu szkoleniowym, 

2. pokaz obsługi wszystkich innych wyjść, 

3. realistyczne szkolenie praktyczne w użyciu całego sprzętu gaśniczego, w tym ubrań 

ochronnych reprezentatywnych dla wyposażenia samolotu. 
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 Szkolenie to musi obejmować: 

(i) gaszenie pożarów charakterystycznych dla wnętrza samolotu, z wyjątkiem przypadku 

użycia gaśnic halonowych, zamiast których można stosować alternatywny środek 

gaśniczy, oraz 

(ii) zakładanie i użycie urządzenia zabezpieczającego oddychanie przez każdego członka 

personelu pokładowego w pomieszczeniu zamkniętym o pozorowanym zadymieniu, 

4. użycie środków pirotechnicznych (rzeczywistych lub ich atrap), oraz 

5. pokaz użycia tratwy ratunkowej i tratwy-ześlizgu, jeśli są one zainstalowane. 

6. Operator zapewnia, by każdy członek personelu pokładowego został przeszkolony 

w zakresie procedury mającej zastosowanie w razie niedyspozycji członka załogi 

lotniczej i obsługiwał mechanizmy siedzenia i uprzęży, chyba że minimalny skład 

załogi lotniczej wynosi więcej niż dwóch pilotów. Szkolenie w zakresie użycia systemu 

tlenowego członków załogi lotniczej oraz list kontrolnych czynności członków załogi 

lotniczej, jeśli są wymagane przez procedury standardowe operatora (SOP), jest 

prowadzone w formie pokazu.  

d) Operator zapewnia, by wszystkie odpowiednie wymogi załącznika III do OPS 1 zostały 

włączone do szkolenia członków personelu pokładowego. 
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Dodatek 1 do OPS 1.1020 

Szkolenie wznawiające 

 

Operator zapewnia, by szkolenie wznawiające było prowadzone przez odpowiednio 

wykwalifikowany personel i obejmowało co najmniej następujące elementy obowiązujące każdego 

członka personelu pokładowego: 

1) procedury awaryjne, łącznie z procedurami postępowania w razie niedyspozycji pilota, 

2) procedury ewakuacyjne, łącznie z technikami panowania nad tłumem, 

3) obsługę oraz faktyczne otwieranie wszystkich normalnych i awaryjnych wyjść w celu 

ewakuacji pasażerów przeprowadzone na samolocie lub na reprezentatywnym urządzeniu 

szkoleniowym, 

4) pokaz obsługi wszystkich innych wyjść, łącznie z oknami w kabinie załogi, oraz 

5) rozmieszczenie i obsługa wyposażenia awaryjnego, w tym systemów tlenowych, oraz 

zakładanie kamizelek ratunkowych, korzystanie z przenośnych masek tlenowych i urządzenia 

zabezpieczającego oddychanie. 
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Dodatek 2 do OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Szkolenie 

 

1. Programy szkolenia w zarządzaniu zasobami załogi (CRM), włącznie z metodologią 

i terminologią CRM, są włączane do instrukcji operacyjnej. 

2. Tabela 1 wskazuje, które elementy CRM są włączane do każdego typu szkolenia. 

 

Elementy szkolenia 

 

 

 

 

 

a) 

Szkolenie 

wprowadzające

CMR 

 

 

 

b) 

Szkolenie 

CRM 

u operatora 

 

 

 

c) 

Szkolenie 

CRM 

dla danego 

typu 

samolotu 

 

d) 

Coroczne 

okresowe 

szkolenie 

CMR 

 

 

e) 

Szkolenie dla 

starszego 

członka 

personelu 

pokładowego 

 

f) 

Czynnik ludzki 
w lotnictwie 
Ogólne instrukcje w 
sprawie zasad i celów 
CRM 

szczegółowo niewymagane 
niewymagane

 
niewymagane

przegląd  

Ludzkie możliwości 
i ograniczenia 

     

Z perspektywy pojedynczego członka personelu pokładowego
Świadomość własnej 
osobowości, błędy 
ludzkie 
i odpowiedzialność, 
postawy i zachowania, 
samoocena 

     

Stres i pokonywanie 
stresu 

     

Zmęczenie i czujność 
szczegółowo 
niewymagane 

niewymagane przegląd 
(cykl 
trzyletni) 

niewymagane 
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Asertywność 

Świadomość 

sytuacyjna, 

odbieranie 

i przetwarzanie 

informacji 

     

Z perspektywy całej załogi samolotu 
Zapobieganie 

błędom i ich 

wykrywanie 

     

Wspólna świadomość 

sytuacyjna, odbieranie 

i przetwarzanie 

informacji 

   przegląd  

Podział pracy    
(cykl 

trzyletni) 
 

Skuteczna 

komunikacja 

i koordynacja 

z wszystkimi 

członkami załogi 

łącznie z załogą 

lotniczą, jak i 

niedoświadczonymi 

członkami personelu 

pokładowego; 

różnice kulturowe 

niewymagane szczegółowo
odpowiednie 

do typu (-ów)
 

wzmocnienie 

(odpowiednie dla 

obowiązków 

starszego członka 

personelu 

pokładowego) 
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Przywództwo, 

współpraca, efekt 

synergii, 

podejmowanie 

decyzji, delegowanie 

pracy 

     

Elementy szkolenia 

 

 

 

 

a) 

Szkolenie 

wprowadzające 

CRM 

 

 

b) 

Szkolenie 

CRM u 

operatora 

 

 

c) 

Szkolenie 

CRM dla 

danego typu 

samolotu 

 

d) 

Coroczne 

okresowe 

szkolenie 

CRM 

 

e) 

Szkolenie dla 

starszego członka 

personelu 

pokładowego 

f) 

Odpowiedzialność 

indywidualna 

i zbiorowa, 

podejmowanie 

decyzji oraz 

działania 

     

Określanie 

i zarządzanie 

czynnikami ludzkimi 

w odniesieniu do 

pasażerów: kontrola 

nad tłumem, 

pokonywanie stresu 

u pasażerów, 

zarządzanie 

konfliktami, czynniki 

medyczne 
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Szczegóły związane 

z typem samolotu 

(wąski/szeroki kadłub 

samolotu, jeden/kilka 

pokładów), składem załogi 

lotniczej i personelu 

pokładowego oraz liczbą 

pasażerów 

 

nie-

wymagane 
szczegółowo

  

Z perspektywy operatora i organizacji lotniczej 

Kultura bezpieczeństwa w 

organizacji, procedury 

standardowe czynniki 

organizacyjne, czynniki 

związane z rodzajem 

wykonywanego lotu 

     

Skuteczna komunikacja i 

koordynacja z innym 

personelem operacyjnym i 

służbami naziemnymi 

niewymagane szczegółowo odpowiednie

do typu (-ów)

 

przegląd 

(cykl 

trzyletni) 

 

Udział w składaniu 

sprawozdań z incydentów 

i wypadków związanych z 

bezpieczeństwem w 

kabinie pasażerskiej 

     

Studium przypadków 

(patrz uwaga) 

 wymagane 

 

 wymagan

e 

 

 

 

Uwaga: W kolumnie d), w przypadku gdy nie są dostępne odpowiednie przypadki praktyczne dla 

odpowiedniego typu samolotu, rozważa się przypadki praktyczne odpowiednie do skali 

i zakresu danej operacji. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 386 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

CZĘŚĆ P 

INSTRUKCJE, DZIENNIKI I REJESTRY 

 

OPS 1.1040 

Przepisy ogólne dotyczące instrukcji operacyjnych 

a) Operator zapewnia, by instrukcja operacyjna zawierała wszystkie instrukcje i informacje, 

jakie są niezbędne personelowi operacyjnemu do wykonywania wyznaczonych obowiązków. 

b) Operator zapewnia, by instrukcja operacyjna, łącznie z wszystkimi zmianami lub 

poprawkami, nie była sprzeczna z warunkami zawartymi w Certyfikacie Operatora 

Lotniczego (AOC) oraz z żadnym innym przepisem mającym zastosowanie oraz by była 

możliwa do przyjęcia lub, gdzie to stosowne, zatwierdzona przez organ. 

c) Operator musi przygotować instrukcję operacyjną w języku angielskim, chyba że organ 

postanowił inaczej lub prawo krajowe stanowi inaczej. Ponadto operator może przetłumaczyć 

i używać instrukcji operacyjnej w całości lub w części w innym języku. 

d) Gdyby operator stanął przed koniecznością opracowania nowych instrukcji operacyjnych lub 

ich głównych części lub tomów, musi on spełnić warunki podane w lit. c) powyżej. 

e) Operator może wydać instrukcję operacyjną w oddzielnych tomach. 
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f) Operator zapewnia, by cały personel operacyjny miał łatwy dostęp do egzemplarza każdej 

części instrukcji operacyjnej, która dotyczy jego obowiązków. Ponadto operator zaopatruje 

członków załogi w osobistą kopię części A i części B instrukcji operacyjnej lub ich 

rozdziałów stosownie do ich osobistych potrzeb związanych z nauką. 

g) Operator zapewnia, by instrukcja operacyjna była poprawiana i zmieniana, tak aby zawarte 

w niej instrukcje i informacje były zawsze aktualne. Operator zapewnia, by cały personel 

operacyjny był informowany o takich zmianach, które odnoszą się do jego obowiązków. 

h) Każdy posiadacz instrukcji operacyjnej lub odpowiednich jej części aktualizuje ją, 

wprowadzając poprawki, oraz zmiany dostarczone mu przez operatora. 

i) Operator dostarcza organowi z wyprzedzeniem w stosunku do daty obowiązywania każdą 

poprawkę i zmianę, jaką zamierza wprowadzić. W przypadku gdy poprawka dotyczy tej 

części instrukcji operacyjnej, która zgodnie z OPS musi zostać zatwierdzona, zatwierdzenie to 

jest uzyskiwane zanim poprawka stanie się obowiązująca. W przypadku gdy względy 

bezpieczeństwa wymagają natychmiastowego wprowadzenia poprawek lub zmian, mogą być 

one opublikowane i zastosowane natychmiast, z zastrzeżeniem że wystąpiono o wymagane 

dla nich zatwierdzenie. 

j) Operator wprowadza do instrukcji operacyjnej każdą poprawkę i zmianę wymaganą przez 

organ. 

k) Operator zapewnia, by informacje pochodzące z zatwierdzonych dokumentów oraz 

jakiekolwiek zmiany takich zatwierdzonych dokumentów były poprawnie uwzględnione w 

instrukcji operacyjnej oraz by instrukcja operacyjna nie zawierała informacji sprzecznych 

z jakimkolwiek zatwierdzonym dokumentem. Wymóg ten jednakże nie zwalnia operatora od 

stosowania bardziej ostrożnych danych i procedur. 
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l) Operator musi zapewnić, by zawartość instrukcji operacyjnej była przedstawiona w formie 

umożliwiającej jej użycie bez żadnych trudności. Projekt instrukcji operacyjnej przestrzega 

zasad dotyczących czynników ludzkich. 

m)  Operator może otrzymać zezwolenie organu na przedstawienie instrukcji operacyjnej lub jej 

części w formie innej niż papierowy wydruk. W takich przypadkach należy zapewnić 

możliwy do przyjęcia poziom dostępu do niej, możliwości jej użycia i wiarygodności. 

n) Stosowanie skróconej formy instrukcji operacyjnej nie zwalnia operatora z wymogów 

przedstawionych w OPS 1.130. 

 

OPS 1.1045 

Instrukcja operacyjna - struktura i zawartość 

(patrz dodatek 1 do OPS 1.1045) 

a) Operator zapewnia, by podstawowa struktura instrukcji operacyjnej była następująca: 

-  Część A: Zasady ogólne/podstawowe 

Ta część instrukcji operacyjnej zawiera wszystkie nie odnoszące się do określonego typu samolotu 

zasady operacyjne, instrukcje i procedury niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa lotów. 
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-  Część B: Zagadnienia związane z obsługą samolotu. 

Ta część zawiera wszystkie odnoszące się do określonego typu samolotu instrukcje i procedury 

niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji. Uwzględnia ona każdą różnicę między 

typami, wariantami lub poszczególnymi egzemplarzami użytkowanych przez operatora 

samolotów. 

-  Część C: Instrukcje i informacje dotyczące tras i lotnisk 

Ta część zawiera wszystkie instrukcje i informacje niezbędne dla obszaru operacji. 

-  Część D: Szkolenia 

Ta część zawiera wszystkie instrukcje szkoleniowe dla personelu wymagane w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa operacji. 

b) Operator zapewnia, by zawartość instrukcji operacyjnej była zgodna z dodatkiem 1 do 

OPS 1.l045 oraz właściwa dla obszaru i typu operacji. 

c) Operator zapewnia, by szczegółowa struktura instrukcji operacyjnej była możliwa do 

przyjęcia przez organ. 

 

OPS 1.1050 

Instrukcja użytkowania w locie 

Operator prowadzi dla każdego z użytkowanych samolotów aktualną zatwierdzoną instrukcję 

użytkowania w locie (AFM) lub inny równoważny dokument. 
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OPS 1.1055 

Dziennik podróży 

a) Operator zachowuje w formie dziennika podróży następujące informacje o każdym locie: 

1) znaki rejestracyjne samolotu, 

2) datę, 

3) nazwisko(-a) członka(-ów) załogi, 

4) obowiązki przydzielone członkowi(-om) załogi, 

5) miejsce odlotu, 

6) miejsce przylotu, 

7) czas odlotu (czas rozpoczęcia kołowania); 

8) czas przylotu (czas zakończenia kołowania), 

9) czas trwania lotu, 

10) rodzaj lotu, 
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11) incydenty, uwagi (jeżeli są), oraz 

12) podpis dowódcy (lub odpowiednik). 

b) Organ może zwolnić operatora z obowiązku prowadzenia dziennika podróży samolotu lub 

jego części, jeżeli stosowne informacje mogą być pozyskane z innej dokumentacji. 

c) Operator zapewnia, by wszystkie wpisy były dokonywane na bieżąco i by miały one charakter 

stały. 

 

OPS 1.1060 

Operacyjny plan lotu 

 

a) Operator zapewnia, by stosowany operacyjny plan lotu oraz zapisy dokonywane w czasie lotu 

zawierały następuje informacje: 

1) znaki rejestracyjne samolotu, 

2) typ i wariant samolotu, 

3) data lotu, 

4) oznaczenie lotu, 

5) nazwiska członków załogi lotniczej, 
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6) obowiązki przydzielone członkom załogi lotniczej, 

7) miejsce odlotu, 

8) czas odlotu (rzeczywisty czas rozpoczęcia kołowania, czas startu), 

9) miejsce przylotu (planowane i rzeczywiste), 

10) czas przylotu (rzeczywisty czas lądowania i czas zakończenia kołowania), 

11) typ lotu (lot ETOPS, VFR, przebazowanie itp.), 

12) trasa i jej odcinki z punktami kontrolnymi lub punktami trasy, odległościami, czasami 

i liniami drogi, 

13) planowana prędkość podróżna i czas lotu pomiędzy punktami kontrolnymi lub punktami 

trasy. Szacowane i rzeczywiste czasy w powietrzu, 

14) bezpieczne wysokości oraz poziomy minimalne, 

15) planowane wysokości i poziomy lotu, 

16) obliczenia dotyczące paliwa (zapisy kontroli paliwa w locie), 

17) ilość paliwa na pokładzie przy uruchamianiu silników, 
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18) zapasowe lotnisko(-a) docelowe oraz, gdy ma to zastosowanie, lotnisko(-a) zapasowe 

po starcie i zapasowe na trasie, łącznie z informacjami wymaganymi w pkt 12), 13), 14) 

i 15)  powyżej, 

19) wstępne zezwolenie ATS na lot i kolejne zmiany zezwolenia, 

20) obliczenia dla zmiany planu podczas lotu, oraz 

21) stosowne informacje meteorologiczne. 

b) Pozycje łatwo dostępne w innej dokumentacji lub z innych możliwych do przyjęcia źródeł lub 

nieistotne dla typu lotu można pominąć w operacyjnym planie lotu. 

c) Operator zapewnia, by operacyjny plan lotu i jego użycie było opisane w instrukcji 

operacyjnej. 

d) Operator zapewnia, by wszystkie wpisy w operacyjnym planie lotu były dokonywane na 

bieżąco i miały charakter stały. 

 

OPS 1.1065 

Okresy przechowywania dokumentów 

 

Operator zapewnia, by wszystkie zapisy i wszystkie istotne informacje operacyjne oraz techniczne 

dotyczące każdego lotu były przechowywane przez okres przewidziany w dodatku 1 do OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 

Charakterystyka zarządzania ciągłą zdatnością do lotu przez operatora 

 

Operator prowadzi aktualnie zatwierdzoną charakterystykę zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, 

jak to określono w części M, pkt M.A.704. 

 

OPS 1.1071 

Pokładowy dziennik techniczny samolotu 

 

Operator prowadzi pokładowy dziennik techniczny samolotu, jak to określono w OPS 1.915. 

 

Dodatek 1 do OPS 1.1045 

Zawartość instrukcji operacyjnej 

 

Operator zapewnia, aby instrukcja operacyjna zawierała, co następuje: 

 

A. ZASADY OGÓLNE/PODSTAWOWE 

0 ADMINISTROWANIE I KONTROLA INSTRUKCJI OPERACYJNEJ 

0.1. Wstęp 

a) Oświadczenie, że instrukcja jest zgodna z wszystkimi mającymi zastosowanie 

przepisami oraz z postanowieniami i warunkami posiadanego certyfikatu AOC, 
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b) Oświadczenie, że instrukcja zawiera instrukcje operacyjne, które mają być stosowane 

przez stosowny personel, 

c) Wykaz i krótki opis poszczególnych części, ich zawartości, zastosowania i użycia, 

d) Wyjaśnienia i definicje terminów i słów potrzebnych przy korzystaniu z instrukcji. 

0.2. System wprowadzania poprawek i zmian 

a) Szczegóły dotyczące osoby (osób) odpowiedzialnej(-ych) za wydawanie 

i wprowadzanie poprawek i zmian, 

b) Rejestr poprawek i zmian, z datami wprowadzenia i datami obowiązywania, 

c) Oświadczenie, że dokonywanie poprawek i zmian ręcznie jest niedozwolone, 

z wyjątkiem sytuacji wymagających w interesie bezpieczeństwa wprowadzenia 

natychmiastowej poprawki lub zmiany, 

d) Opis stosowanego systemu dokonywania adnotacji na stronach oraz dat ich 

obowiązywania, 

e) Wykaz obowiązujących stron, 

f) Adnotacje dotyczące zmian (na stronach tekstowych oraz, jeśli jest to wykonalne, na 

planach i wykresach), 

g) Tymczasowe zmiany, 

Opis systemu dystrybucji instrukcji, poprawek i zmian. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 396 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

1  ORGANIZACJA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1.1. Struktura organizacyjna. Opis istniejącej struktury organizacyjnej, łącznie z ogólnym 

schematem organizacyjnym przedsiębiorstwa oraz schematem organizacyjnym wydziału 

operacyjnego. Schemat musi przedstawiać związki pomiędzy wydziałem operacyjnym 

i innymi wydziałami przedsiębiorstwa. W szczególności należy pokazać podległość i drogi 

przekazywania meldunków między wszystkimi pionami, wydziałami itp., związanymi 

z bezpieczeństwem prowadzonych przez operatora operacji lotniczych. 

1.2. Wyznaczone osoby funkcyjne. Nazwisko każdej wyznaczonej osoby funkcyjnej 

odpowiedzialnej za operacje lotnicze, system obsługi technicznej, szkolenie załóg i operacje 

naziemne, jak to podano w OPS 1.175 lit. i). Należy załączyć opis ich funkcji i zakres 

odpowiedzialności. 

1.3. Zakresy odpowiedzialności i obowiązków kierowniczego personelu operacyjnego. Opis 

obowiązków, zakresu odpowiedzialności i uprawnień kierowniczego personelu operacyjnego 

związanego z bezpieczeństwem prowadzonych operacji lotniczych i wypełnianiem 

stosownych przepisów. 

1.4. Uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności dowódcy. Oświadczenie określające 

uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności dowódcy. 

1.5. Obowiązki i zakres odpowiedzialności członków załogi innych niż dowódca. 
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2 KONROLA OPERACYJNA I NADZÓR  

2.1. Nadzór operatora nad operacjami. Opis systemu nadzorowania operacji przez operatora (patrz 

OPS 1.175 lit. g)). Musi pokazywać sposób nadzorowania bezpieczeństwa operacji lotniczych 

i kwalifikacji personelu. W szczególności należy opisać procedury dotyczące: 

a) ważności licencji i kwalifikacji, 

b) kwalifikacji personelu operacyjnego, oraz 

c) kontroli, analiz i archiwizacji rejestrów, dokumentów lotu oraz dodatkowych informacji 

i danych. 

2.2. System publikowania dodatkowych instrukcji i informacji operacyjnych. Opis każdego 

systemu publikowania informacji, które mogą mieć charakter operacyjny, ale stanowią 

uzupełnienie informacji podanych w instrukcji operacyjnej. Musi obejmować zasady 

zastosowania tych informacji i odpowiedzialność za ich publikowanie. 

2.3. Program zapobiegania wypadkom i bezpieczeństwa lotów. Opis podstawowych aspektów 

programu bezpieczeństwa lotów. 

2.4. Kontrola operacyjna. Opis procedur i zakresów odpowiedzialności niezbędnych dla 

zapewnienia skutecznego sprawowania kontroli operacyjnej w odniesieniu do bezpieczeństwa 

lotów. 
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2.5. Uprawnienia organu. Opis uprawnień organu i wytyczne dla personelu w sprawie ułatwiania 

przeprowadzania kontroli przez personel z ramienia organu. 

 

3 SYSTEM JAKOŚCI 

Opis przyjętego systemu jakości obejmujący co najmniej: 

a) politykę dotyczącą jakości, 

b) opis organizacji systemu jakości, oraz 

c) wyznaczanie obowiązków i zakresu odpowiedzialności. 

4 SKŁAD ZAŁOGI 

4.1. Skład załogi. Opis metody ustalania składów załogi, z uwzględnieniem: 

a) typu użytkowanego samolotu, 

b) obszaru i typu wykonywanych lotów, 

c) fazy lotu, 

d) minimalnego wymaganego składu załogi oraz planowanego czasu pełnienia czynności 

lotniczych, 
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