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e) wymaganego doświadczenia (całkowitego i w odniesieniu do typu), bieżącej praktyki 

oraz kwalifikacji członków załogi; oraz 

f) wyznaczania dowódcy oraz, jeżeli jest to konieczne ze względu na długość lotu, 

procedur zastępowania dowódcy i innych członków załogi lotniczej (patrz dodatek 1 do 

OPS 1.940), 

g) wyznaczania starszego członka personelu pokładowego oraz, jeżeli jest to konieczne ze 

względu na długość lotu, procedur zastępowania starszego i każdego innego członka 

personelu pokładowego. 

4.2. Mianowanie dowódcy. Zasady stosowane przy mianowaniu dowódcy. 

4.3. Niedyspozycja członka załogi lotniczej. Instrukcje dotyczące przekazywania dowodzenia na 

wypadek niedyspozycji członka załogi lotniczej. 

4.4. Wykonywanie lotów na więcej niż jednym typie samolotu. Oświadczenie wskazujące, które 

z samolotów uznano za jeden typ w odniesieniu do: 

a) tworzenia harmonogramu pracy załóg lotniczych, oraz 

b) tworzenia harmonogramu pracy personelu pokładowego. 
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5 WYMOGI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI 

5.1. Opis licencji, uprawnienia (uprawnień), kwalifikacji/ kwalifikacji fachowości 

(np. w odniesieniu do tras i lotnisk), doświadczenia, szkoleń, sprawdzianów i bieżącej 

praktyki wymaganych do pełnienia obowiązków. Należy uwzględnić typ samolotu, rodzaj 

lotu i skład załogi. 

5.2. Załoga lotnicza 

a) Dowódca, 

b) Pilot zastępujący dowódcę. 

c) Drugi pilot. 

d) Pilot pod nadzorem. 

e) Operator systemów pokładowych. 

f) Loty na więcej niż jednym typie lub wariancie samolotu. 
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5.3. Personel pokładowy. 

a) Starszy członek personelu pokładowego, 

b) Członek personelu pokładowego. 

(i) Wymagani członkowie personelu pokładowego. 

(ii) Dodatkowi członkowie personelu pokładowego i członkowie personelu 

pokładowego podczas lotów zapoznawczych. 

c) Loty na więcej niż jednym typie lub wariancie samolotu. 

5.4. Personel szkoleniowy, sprawdzający i nadzorujący. 

a) Dla załogi lotniczej. 

b) Dla personelu pokładowego. 

5.5. Pozostały personel operacyjny. 
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6 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZDROWIA ZAŁOGI 

6.1. Środki ostrożności w odniesieniu do zdrowia załogi. Stosowne przepisy i wytyczne dla 

członków załogi w sprawach dotyczących zdrowia obejmujące: 

a) alkohol i inne płyny powodujące zatrucie, 

b) narkotyki, 

c) leki, 

d) tabletki nasenne, 

e) preparaty farmaceutyczne, 

f) odporność, 

g) nurkowanie głębokie, 

h) krwiodawstwo, 

i) środki ostrożności związane z posiłkami przed i w czasie lotu, 

j) sen i odpoczynek, oraz 

k) operacje chirurgiczne. 
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7 OGRANICZENIA CZASU LOTU 

7.1. Wymagania dotyczące ograniczeń czasu lotu, pełnienia obowiązków i wypoczynku. System 

opracowany przez operatora zgodnie ze stosownymi przepisami. 

7.2. Przekroczenie ograniczeń czasu lotu i pełnienia obowiązków lub skrócenie okresów 

wypoczynku. Warunki, pod jakimi można wydłużyć czas lotu i pełnienia obowiązków lub 

skrócić czas wypoczynku oraz procedury składania organowi sprawozdań o tych zmianach. 

8 PROCEDURY OPERACYJNE 

8.1. Instrukcje przygotowania lotu. W zależności od lotu: 
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8.1.1. Minimalne wysokości lotu. Opis metody wyznaczania i stosowania minimalnych wysokości, 

łącznie z: 

a) procedurą ustanawiania minimalnych wysokości / poziomów lotu w lotach 
z widocznością (VFR), oraz 

b) procedurą ustanawiania minimalnych wysokości / poziomów lotu w lotach według 
wskazań przyrządów (IFR). 

8.1.2. Kryteria i zakresy odpowiedzialności dotyczące upoważnienia do wykorzystywania lotnisk, z 

uwzględnieniem stosownych przepisów zawartych w częściach D, E, F, G, H, I oraz J. 

8.1.3. Metody ustalania minimów operacyjnych lotnisk. Metoda ustalania minimów operacyjnych 

lotnisk dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) zgodnie z OPS 1 część E. Należy 

odnieść się do procedur określania widzialności ogólnej lub widzialności wzdłuż drogi 

startowej (RVR) oraz zastosowania faktycznej widzialności ogólnej obserwowanej przez 

pilotów, podawanej widzialności ogólnej i podawanej widzialności wzdłuż drogi startowej 

(RVR). 

8.1.4. Trasowe minima operacyjne w lotach z widocznością (VFR) lub odcinki lotów 

wykonywanych z widocznością (VFR) oraz, w przypadku gdy używany jest samolot 

jednosilnikowy, instrukcje doboru trasy w odniesieniu do dostępności miejsc pozwalających 

na wykonanie bezpiecznego lądowania przymusowego. 

8.1.5. Prezentacja i stosowanie minimów operacyjnych lotnisk i trasowych. 

8.1.6. Interpretowanie informacji meteorologicznych. Materiał wyjaśniający odczytywanie 

właściwych dla obszaru lotu prognoz meteorologicznych (MET forecast) i komunikatów 

(MET reports), łącznie z interpretacją formuł warunkowych. 
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8.1.7. Określanie ilości paliwa, oleju i mieszanki wodno-metanolowej. Metody określania ilości zabieranego 

paliwa, oleju i mieszanki wodno-metanolowej oraz kontrolowania ich w czasie lotu. Ta część 

musi także obejmować instrukcje dotyczące pomiaru i dystrybucji zabieranych na pokład 

płynów technicznych. Instrukcje te muszą uwzględniać wszystkie okoliczności, jakie mogłyby mieć 

miejsce w czasie lotu, łącznie z możliwością zmiany planu lotu w powietrzu i niesprawności jednego lub 

więcej zespołów napędowych samolotu. Opisany musi zostać również system prowadzenia rejestracji 

paliwa i oleju. 

8.1.8. Masa i środek ciężkości. Ogólne zasady dotyczące masy i środka ciężkości zawierające: 

a) definicje, 

b) metody, procedury i odpowiedzialność za przygotowanie i przyjęcie obliczeń masy 

i środka ciężkości, 

c) zasady użycia mas standardowych lub rzeczywistych, 

d) metodę ustalania stosownej masy pasażerów, bagażu i ładunku, 

e) stosowane masy pasażerów i bagażu dla różnych typów lotów i typów samolotu, 

f) ogólne instrukcje i informacje niezbędne do weryfikacji różnych typów używanej 

dokumentacji dotyczącej masy i wyważenia, 
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g) procedury zmian w ostatniej chwili, 

h) ciężar właściwy paliwa, oleju i mieszanki wodno-metanolowej, oraz 

i) zasady i procedury rozmieszczania pasażerów. 

8.1.9. Plan lotu ATS. Procedury i odpowiedzialność za przygotowanie i złożenie planu lotu 

służbom ruchu lotniczego. Czynniki, które należy rozważyć, obejmują sposoby składania 

jednorazowych i powtarzalnych planów lotu. 

8.1.10.  Operacyjny plan lotu. Procedury i odpowiedzialność za przygotowanie i przyjęcie 

operacyjnego planu lotu. Należy opisać korzystanie z operacyjnego planu lotu, łącznie 

z przykładami użycia formatów operacyjnego planu lotu. 

8.1.11.  Pokładowy dziennik techniczny samolotu. Należy opisać odpowiedzialność za pokładowy 

dziennik techniczny samolotu oraz wykorzystanie tego dziennika, łącznie z wzorami 

używanych formatów. 

8.1.12.  Wykaz dokumentów, druków oraz dodatkowych informacji, które muszą znajdować się na 

pokładzie. 

8.2. Instrukcje obsługi naziemnej. 
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8.2.1. Procedury uzupełniania paliwa. Opis procedur uzupełniania paliwa obejmujących: 

a) środki bezpieczeństwa podczas uzupełniania lub spuszczania paliwa, łącznie 

z przypadkami, kiedy pracuje pomocniczy zespół napędowy (APU) lub kiedy silnik 

turbinowy pracuje z zahamowanym śmigłem, 

b) uzupełnianie lub spuszczanie paliwa z pasażerami wsiadającymi, pozostającymi na 

pokładzie lub wysiadającymi, oraz 

c) środki bezpieczeństwa podejmowane dla uniknięcia mieszania paliw. 

8.2.2. Procedury obsługi samolotu, pasażera i ładunku odnoszące się do bezpieczeństwa. Opis 

procedur obsługi stosowanych przy przydzielaniu miejsc, przy wsiadaniu i wysiadaniu 

pasażerów oraz podczas załadunku i rozładunku samolotu. Należy również podać 

procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas postoju samolotu na 

płycie. Procedury obsługi muszą obejmować: 

a) obsługę dzieci/niemowląt, pasażerów chorych oraz osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się, 

b) przewóz pasażerów zawróconych z granicy, deportowanych lub osób aresztowanych, 

c) dozwolony rozmiar i ciężar bagażu ręcznego, 

d) załadunek i zabezpieczanie rzeczy w samolocie, 

e) ładunki specjalne i klasyfikacja przedziałów ładunkowych, 
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f) usytuowanie wyposażenia naziemnego, 

g) obsługę drzwi samolotu, 

h) bezpieczeństwo na płycie lotniska, łącznie z zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz 

obszarami zasysania i wydmuchu, 

i) uruchomienie, procedury opuszczania płyty i wykołowania na płytę, w tym procedury 

wypychania i holowania, 

j) obsługę samolotów, oraz 

k) dokumenty i druki dla obsługi samolotu; 

l) zajęcie jednego miejsca w samolocie przez więcej niż jedną osobę. 

8.2.3. Procedury odmowy przyjęcia na pokład. Procedury zapewniające, żeby osobom, które 

wyglądają na pozostające pod wpływem alkoholu lub których stan fizyczny i zachowanie 

wskazuje, że są one pod wpływem środków odurzających, odmówiono przyjęcia na 

pokład, z wyjątkiem pacjentów będących pod właściwą opieką. Nie stosuje się tego w 

stosunku do pacjentów będących pod właściwą opieką. 
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8.2.4. Odladzanie i zapobieganie oblodzeniu na ziemi. Opis zasad i procedur 

przeciwoblodzeniowych i odladzania samolotów na ziemi. Zawierają one opis rodzajów 

oblodzenia, łącznie z ich skutkami, oraz innych zanieczyszczeń samolotów podczas 

postoju, poruszania po ziemi i podczas startu. Należy ponadto opisać typy używanych 

płynów, łącznie z: 

a) nazwami własnymi lub handlowymi, 

b) właściwościami, 

c) wpływami na osiągi samolotu, 

d) czasem zabezpieczenia, oraz 

e) środkami ostrożności w czasie stosowania. 

8.3. Procedury w locie 

8.3.1. Zasady w lotach VFR/IFR. Opis zasad określających możliwość wykonywania lotów z 

widocznością (VFR), wymagających wykonywania lotów według wskazań przyrządów 

(IFR) lub przechodzenia z jednych na drugie. 

8.3.2. Procedury nawigacyjne. Opis wszystkich procedur nawigacyjnych odnoszących się do 

typu(-ów) i obszaru(-ów) lotów. Należy wziąć pod uwagę: 

a) standardowe procedury nawigacyjne, łącznie z zasadami prowadzenia niezależnego 

wzajemnego sprawdzania danych wprowadzanych z klawiatury, w przypadku gdy mają 

one wpływ na tor lotu samolotu, 
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b) nawigację w przestrzeniach MNPS i POLAR oraz na innych oznaczonych obszarach, 

c) prowadzenie nawigacji obszarowej (RNAV), 

d) zmiany planu podczas lotu, oraz 

e) procedury na wypadek degradacji systemu, oraz 

f) zmniejszone minima separacji pionowej (RVSM). 

8.3.3. Procedury nastawiania wysokościomierzy, w tym, tam gdzie to stosowne, użycie:  

-  wysokościomierzy metrycznych i tabel przeliczeniowych,  

oraz 

-  procedur operacyjnych QFE. 

8.3.4. Procedury korzystania z urządzeń ostrzegania o wysokości lotu 

8.3.5. System ostrzegania o zbliżaniu do ziemi (GPWS) / system ostrzegania o przeszkodach 

terenu (TAWS). Procedury i instrukcje wymagane dla unikania zderzenia z przeszkodą 

w terenie, w tym ograniczenia dużej prędkości opadania blisko powierzchni (stosowne 

wymagania szkoleniowe zostały zawarte w D.2.1). 
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8.3.6. Zasady i procedury użycia systemów antykolizyjnych TCAS/ACAS 

8.3.7. Zasady i procedury zarządzania zużyciem paliwa podczas lotu 

8.3.8. Niesprzyjające i potencjalnie niebezpieczne warunki atmosferyczne. Procedury 

wykonywania lotów w potencjalnie niebezpiecznych warunkach atmosferycznych oraz 

unikanie takich warunków, z uwzględnieniem: 

a) burz, 

b) warunków powodujących oblodzenie, 

c) turbulencji, 

d) uskoków wiatru, 

e) prądów strumieniowych, 

f) chmur pyłu wulkanicznego, 

g) silnych opadów, 

h) burz piaskowych, 

i) fal górskich, oraz 

j) silnej inwersji temperatury. 
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8.3.9. Turbulencja w śladzie aerodynamicznym. Kryteria separacji dla turbulencji w śladzie 

aerodynamicznym biorące pod uwagę typ samolotu, warunki wiatru i położenie drogi 

startowej. 

8.3.10. Członkowie załogi na swoich stanowiskach. Wymogi w odniesieniu do członków załogi 

dotyczące zajmowania przydzielonych im stanowisk lub siedzeń podczas różnych faz lotu 

lub gdy jest to uważane za niezbędne ze względów bezpieczeństwa lotu zawierające 

również procedury korzystania z kontrolowanego wypoczynku na pokładzie samolotu. 

8.3.11. Używanie pasów bezpieczeństwa przez załogę i pasażerów. Wymogi w odniesieniu do 

członków załogi i pasażerów dotyczące używania pasów bezpieczeństwa lub uprzęży 

podczas różnych faz lotu lub gdy jest to uważane za niezbędne ze względów 

bezpieczeństwa. 

8.3.12. Wstęp do kabiny załogi. Warunki wstępu do kabiny załogi osób innych niż załoga lotnicza. 

Należy zawrzeć również zasady dotyczące wstępu inspektorów z ramienia organu. 

8.3.13. Wykorzystanie wolnych siedzeń załogi. Warunki i procedury wykorzystywania wolnych 

siedzeń załogi. 

8.3.14.  Niedyspozycja członków załogi. Procedury, jakie muszą być przestrzegane w razie 

niedyspozycji członków załogi podczas lotu. Należy zawrzeć przykłady typów 

niedyspozycji oraz sposoby ich rozpoznawania. 
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8.3.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w kabinie pasażerskiej. Procedury obejmujące: 

a) przygotowanie kabiny do lotu, wymagania w czasie lotu i przygotowanie do lądowania, 

łącznie z procedurami zabezpieczenia kabiny i kuchni, 

b) procedury zapewniające, by pasażerowie siedzieli tam, gdzie w razie wymaganej 

ewakuacji z powodu awarii mogą najlepiej służyć pomocą i gdzie nie będą 

przeszkadzać w ewakuacji samolotu, 

c) procedury, jakie muszą być przestrzegane podczas wsiadania i wysiadania pasażerów, 

oraz 

d) procedury na wypadek uzupełniania/spuszczania paliwa z pasażerami wsiadającymi, 

przebywającymi na pokładzie lub wysiadającymi,  

e) palenie tytoniu na pokładzie.  

8.3.16. Procedury dotyczące komunikatów dla pasażerów. Treść, znaczenie i czas podawania 

komunikatów dla pasażerów zgodnie z OPS 1.285. 

8.3.17. Procedury użytkowania samolotów w przypadku przewożenia wymaganego wyposażenia 

do wykrywania promieniowania kosmicznego lub słonecznego. Procedury używania 

wyposażenia do wykrywania promieniowania kosmicznego i słonecznego oraz do 

rejestracji odczytów, łącznie z działaniami, jakie mają być podjęte w razie przekroczenia 

wartości granicznych wymienionych w instrukcji operacyjnej. Ponadto procedury, łącznie 

z procedurami ATS, jakie mają być przestrzegane w razie podjęcia decyzji o zniżaniu lub 

zmianie trasy. 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 414 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

8.3.18  Zasady używania autopilota i automatycznej przepustnicy. 

8.4. Wykonywanie lotów w każdych warunkach meteorologicznych (AWO). Opis procedur 

operacyjnych związanych z wykonywaniem lotów w każdych warunkach 

meteorologicznych (AWO) (patrz OPS 1 część D i część E). 

8.5. ETOPS. Opis procedur operacyjnych ETOPS. 

8.6. Zasady korzystania z wykazów wyposażenia minimalnego (MEL) oraz wykazów 

odstępstw od konfiguracji (CDL). 

8.7. Loty niedochodowe. Procedury i ograniczenia dotyczące: 

a) lotów szkoleniowych, 

b) lotów próbnych, 

c) lotów dostawczych, 

d) przebazowań, 

e) lotów pokazowych, oraz 

f) lotów w celu zajęcia stanowiska przez załogę, z podaniem kategorii osób, które mogą 

być przewożone w takich lotach. 
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8.8. Wymagania dotyczące korzystania z tlenu 

8.8.1. Wyjaśnienie warunków, w których tlen musi być zapewniony i używany. 

8.8.2. Wymogi dotyczące używania tlenu przez: 

a) załogę lotniczą, 

b) personel pokładowy, oraz 

c) pasażerów. 

9. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I BROŃ 

9.1. Informacje, instrukcje i ogólne wytyczne dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych, 

łącznie z: 

a) polityką operatora w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych, 

b) wytycznymi w sprawie wymogów dotyczących przyjmowania, etykietowania, 

obchodzenia się, przechowywania i odizolowania materiałów niebezpiecznych, 

c) procedurami reagowania na sytuacje awaryjne związane z materiałami 

niebezpiecznymi, 
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d) obowiązkami całego zaangażowanego personelu, zgodnie z OPS 1.1215, oraz 

e) instrukcjami w sprawie przewozu personelu operatora. 

9.2. Warunki, jakie muszą być spełnione przy przewozie broni, amunicji do broni i broni 

sportowej. 

10. OCHRONA 

10.1. Instrukcje i wytyczne w sprawie ochrony nie mające natury poufnej, które muszą zawierać 

uprawnienia i zakresy odpowiedzialności personelu operacyjnego. Należy uwzględnić 

także zasady i procedury postępowania i składania raportów w sytuacji popełnienia 

przestępstwa na pokładzie, takich jak bezprawna ingerencja, sabotaż, groźba zamachu 

bombowego oraz porwanie. 

10.2. Opis środków zapobiegawczych i szkoleń. 

Uwaga: Części instrukcji ochrony i wytycznych mogą być utrzymywane w poufności. 
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11 POSTĘPOWANIE, POWIADAMIANIE I ZGŁASZANIE ZDARZEŃ 

Procedury postępowania, powiadamiania i zgłaszania zdarzeń. Niniejsza sekcja musi 

obejmować: 

 

a) definicje zdarzeń oraz związanych z nimi stosownych zakresów odpowiedzialności 

wszystkich zaangażowanych osób, 

 

b) przykłady formularzy używanych do zgłaszania wszystkich zdarzeń (lub kopie samych 

formularzy), instrukcje ich wypełniania, adresatów, do których należy je przesyłać oraz 

czas przeznaczony na te działania, 

 

c) w przypadku gdy ma miejsce wypadek - opisy informujące, które z wydziałów 

przedsiębiorstwa, jakie władze oraz inne instytucje muszą być powiadamiane, w jaki 

sposób i w jakiej kolejności, 

 

d) procedury ustnego powiadamiania jednostek służby ruchu lotniczego o incydentach 

związanych z poleceniem ACAS RA, niebezpieczeństwem zderzeń z ptakami, 

materiałami niebezpiecznymi oraz warunkami zagrażającymi bezpieczeństwu lotu, 

 

e) procedury składania pisemnych raportów o incydentach w ruchu lotniczym, ACAS RA, 

zderzeniach z ptakami, incydentach i wypadkach z materiałami niebezpiecznymi oraz o 

bezprawnej ingerencji, 
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f) procedury meldowania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami OPS 1.085 lit. b) 

i 1.420. Procedury te muszą obejmować wewnętrzne procedury dotyczące meldowania 

o bezpieczeństwie przez członków załogi, ustanowione w celu zapewnienia 

bezzwłocznego informowania dowódcy o każdym incydencie, który zagroził lub mógł 

zagrozić bezpieczeństwu podczas lotu i w celu przedstawienia mu wszelkich 

stosownych informacji. 

 

12 PRZEPISY RUCHU LOTNICZEGO 

Przepisy ruchu lotniczego obejmują: 

a) zasady wykonywania lotów z widocznością (VFR) i lotów według wskazań przyrządów 

(IFR), 

b) terytorialne zastosowanie przepisów ruchu lotniczego, 

c) procedury łączności łącznie z procedurami w razie utraty łączności, 

d) informacje i instrukcje dotyczące przechwytywania cywilnych statków powietrznych, 

e) okoliczności, w których ma być prowadzony nasłuch radiowy, 

f) sygnały, 
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g) system czasu używany w operacjach, 

h) zezwolenia ATC, trzymanie się planu lotu i meldunki pozycyjne, 

i) sygnały wizualne używane dla ostrzegania samolotu wykonującego bez zezwolenia lot 

w obszarach ograniczonych, zabronionych lub niebezpiecznych lub wkraczającego na 

takie obszary, 

j) procedury dla pilotów obserwujących wypadek lub odbierających przekaz o zagrożeniu, 

k) znaki wizualne ziemia/powietrze używane przez rozbitków oraz opis i użycie pomocy 

sygnałowych, oraz 

l) sygnały zagrożenia i sygnały pilności. 

 

13  LEASING SAMOLOTÓW 

Opis operacyjnej umowy leasingowej, związanych z nią procedur i obowiązków kierownictwa. 

B ZAGADNIENIA OPERACYJNE ODNOSZĄCE SIĘ DO TYPU SAMOLOTU 

W ramach następujących rozdziałów, z uwzględnieniem różnic pomiędzy typami i wariantami 

w ramach typów: 
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0. ZASADY OGÓLNE I JEDNOSTKI MIAR 

0.1. Informacje ogólne (np. wymiary samolotu), łącznie z opisem jednostek miar stosowanych dla 

użytkowania danego typu samolotu oraz tablice przeliczeniowe. 

1. OGRANICZENIA 

1.1. Opis certyfikowanych ograniczeń i mających zastosowanie ograniczeń operacyjnych, w tym: 

a) status certyfikacji (np. CS–23, CS–25, ICAO załącznik 16 (CS–36 oraz CS–34) itp.), 

b) zatwierdzona maksymalna konfiguracja miejsc pasażerskich dla każdego typu samolotu, 

łącznie z prezentacją graficzną, 

c) typy zatwierdzonych lotów (np. VFR/IFR, kat. II/III, typ RNP, loty w znanych 

warunkach oblodzenia itp.), 

d) skład załogi, 

e) masa i środek ciężkości, 

f) ograniczenia prędkości, 

g) obwiednia(-e) lotu, 

h) ograniczenia związane z kierunkiem i prędkością wiatru, łącznie z operacjami na 

zanieczyszczonych drogach startowych, 
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i) ograniczenia osiągów dla stosowanych konfiguracji, 

j) nachylenia drogi startowej, 

k) ograniczenia związane z mokrą lub zanieczyszczoną drogą startową, 

l) zabrudzenia płatowca, oraz 

m) ograniczenia systemów. 

2. PROCEDURY NORMALNE 

2.1. Procedury normalne i obowiązki przydzielone załodze, odpowiednie listy kontrolne 

czynności, system użycia list kontrolnych czynności i stwierdzenie objęcia procedurami 

koniecznej koordynacji pomiędzy załogą lotniczą i pokładową. Muszą one obejmować 

następujące procedury normalne i obowiązki: 

a) przed lotem (pre-flight), 

b) przed odlotem (pre-departure), 

c) nastawianie i sprawdzanie wysokościomierzy, 

d) kołowanie, start i wznoszenie, 

e) ograniczanie hałasu, 
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f) przelot i zniżanie, 

g) podejście, przygotowanie do lądowania i odprawa, 

h) podejście z widocznością (VFR), 

i) podejście według wskazań przyrządów, 

j) podejście z widocznością i z okrążenia, 

k) nieudane podejście, 

l) lądowanie normalne, 

m) po lądowaniu, oraz 

n) operacje na mokrych i zanieczyszczonych drogach startowych. 
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3. PROCEDURY NIENORMALNE I AWARYJNE 

3.1. Procedury nienormalne i awaryjne oraz przydzielone załodze obowiązki, odpowiednie listy 

kontrolne czynności, system użycia list kontrolnych i stwierdzenie objęcia procedurami 

koniecznej koordynacji pomiędzy załogą lotniczą i pokładową. Muszą one obejmować 

następujące procedury i obowiązki w sytuacjach nienormalnych i awaryjnych: 

a) niedyspozycja członka załogi, 

b) ćwiczenia na wypadek pożaru i zadymienia, 

c) lot z kabiną niehermetyzowaną i hermetyzowaną częściowo, 

d) przekroczenie ograniczeń strukturalnych, jak np. lądowanie z przekroczonym ciężarem, 

e) przekroczenie limitu promieniowania kosmicznego, 

f) uderzenie pioruna, 

g) łączność w sytuacjach zagrożenia oraz alarmowanie ATC o sytuacjach awaryjnych, 

h) niesprawność silnika, 
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i) niesprawności systemów, 

j) wytyczne dla zmiany planu lotu w przypadku poważnej niesprawności technicznej, 

k) ostrzeżenie o zbliżaniu do ziemi (GPW), 

l) ostrzeżenia systemu antykolizyjnego TCAS, 

m) uskoki wiatru, oraz 

n) przymusowe lądowanie lub wodowanie, oraz 

o) procedury dotyczące nieprzewidzianych zdarzeń w czasie odlotu. 

4. OSIĄGI 

4.0. Dane osiągów muszą być przedstawione w formie łatwej do użycia. 

4.1. Dane osiągów. Materiały o osiągach, które dostarczają niezbędnych danych do osiągnięcia 

zgodności z wymogami osiągów podanymi w OPS 1 części F, G, H oraz I, muszą zostać 

włączone w taki sposób, by umożliwiać określenie: 

a) ograniczeń wznoszenia podczas startu - masy, wysokości, temperatury, 

b) długości pola startu (suchego, mokrego, zanieczyszczonego), 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 425 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

c) obliczenia danych praktycznego toru przelotu nad przeszkodą lub, gdy ma to 

zastosowanie, toru wznoszenia po starcie, 

d) pogorszenia gradientu osiągów dla wznoszeń z przechyleniem, 

e) ograniczenia wznoszenia podczas lotu na trasie, 

f) ograniczenia wznoszenia podczas podejścia, 

g) ograniczenia wznoszenia przy lądowaniu, 

h) długości pola lądowania (suchego, mokrego, zanieczyszczonego), łącznie ze skutkami 

niesprawności systemu lub urządzenia w locie, jeżeli mają one wpływ na długość 

lądowania, 

i) ograniczenia pochłaniania energii przez hamulce, oraz 

j) prędkości właściwych dla różnych etapów lotu (także przy mokrej lub zanieczyszczonej 

drodze startowej), 
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4.1.1. Dane uzupełniające dotyczące lotów w warunkach oblodzenia. Każdy z certyfikowanych 

osiągów odnoszący się do dopuszczalnej konfiguracji lub odchylenia od konfiguracji, jak na 

przykład niesprawność instalacji przeciwpoślizgowej (anti-skid), musi zostać uwzględniony. 

4.1.2. Jeżeli dane osiągów wymagane dla właściwej klasy osiągów nie są dostępne w zatwierdzonej 

instrukcji użytkowania w locie (AFM), muszą zostać włączone inne dane możliwe do 

przyjęcia przez organ. Alternatywnie, instrukcja operacyjna może zawierać odsyłacze do 

zatwierdzonych danych zawartych w instrukcji użytkowania w locie (AFM), w przypadku 

gdy korzystanie z takich danych nie będzie częste oraz gdy dane te nie będą używane w 

sytuacjach awaryjnych. 

4.2. Uzupełniające dane osiągów. W sytuacji gdy ma to zastosowanie, należy włączyć 

uzupełniające dane osiągów: 

a) gradienty wznoszenia ze wszystkimi silnikami pracującymi, 

b) dane dotyczące opadania, 

c) wpływ działania płynów przeciwoblodzeniowych i odladzających, 

d) lot z wypuszczonym podwoziem, 

e) dla samolotów z trzema lub więcej silnikami - przebazowanie z jednym silnikiem 

niepracującym, oraz 

f) loty wykonywane na podstawie przepisów dotyczących CDL. 
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5. PLANOWANIE LOTU 

5.1. Dane i instrukcje niezbędne dla planowania przed lotem i podczas lotu, obejmujące takie 

czynniki jak rozkłady prędkości i ustawienia mocy. W sytuacjach, w jakich ma to 

zastosowanie, obejmuje również procedury operacji z niesprawnymi silnikiem(-ami), ETOPS 

(szczególnie lotu na prędkości przelotowej z jednym niesprawnym silnikiem oraz 

maksymalnej odległości od odpowiedniego lotniska wyznaczonego zgodnie z OPS 1.245) 

oraz loty na izolowane lotniska. 

5.2. Metody obliczania paliwa potrzebnego do różnych etapów lotu zgodnie z OPS 1.255. 

6. MASA I WYWAŻENIE 

Instrukcje i dane dla obliczania masy i wyważenia obejmujące: 

a) system obliczania (np. system indeksowy), 

b) informacje i instrukcje wypełniania dokumentacji dotyczącej masy i wyważenia 

obejmujące metody obliczania ręcznego i komputerowego; 

c) ograniczenia masy i środka ciężkości dla typów, wariantów i poszczególnych 

egzemplarzy samolotów użytkowanych przez operatora, oraz 

d) suchą masę operacyjną i odpowiadający jej środek ciężkości lub indeks. 
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7. ZAŁADUNEK 

Procedury i przepisy dla załadunku oraz zabezpieczenia ładunku na samolocie. 

 

8. WYKAZ ODSTĘPSTW OD KONFIGURACJI (CDL) 

Wykaz(-y) odstępstw od konfiguracji (CDL), o ile są podane przez producenta, 

uwzględniające typy i warianty użytkowanych samolotów, łącznie z procedurami, których 

należy przestrzegać przy odprawianiu samolotu na warunkach określonych w jego CDL. 

 

9. WYKAZ WYPOSAŻENIA MINIMALNEGO (MEL) 

 Wykaz wyposażenia minimalnego (MEL) uwzględniający typ i warianty użytkowanych 

samolotów oraz typ(y) lub obszar(y) operacji. MEL musi obejmować wyposażenie 

nawigacyjne i uwzględniać wymagane osiągi nawigacyjne dla użytkowanych tras i obszarów 

operacyjnych. 

10. WYPOSAŻENIE SŁUŻĄCE DO PRZETRWANIA, AWARYJNE I TLEN 

10.1. Wykaz wyposażenia służącego do przetrwania, jakie należy przewozić na danej trasie oraz 

procedur sprawdzania sprawności tego wyposażenia przed startem. Muszą być również ujęte 

instrukcje odnoszące się do rozmieszczenia, dostępności i użycia wyposażenia do przetrwania 

i awaryjnego oraz związana(-e) z nimi lista(-y) kontrolna(-e). 
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10.2. Procedura określania wymaganych i posiadanych zasobów tlenu. Musi w niej zostać 

uwzględniony profil lotu, liczba osób na pokładzie i możliwa dekompresja kabin. Informacje 

te muszą być podane w formie łatwej do wykorzystania. 

11. AWARYJNE PROCEDURY EWAKUACYJNE  

11.1. Instrukcje przygotowania awaryjnej ewakuacji obejmujące koordynację w ramach załogi 

i przydzielone im stanowiska na wypadek niebezpieczeństwa. 

11.2. Awaryjne procedury ewakuacyjne. Opis obowiązków wszystkich członków załogi w razie 

nagłej ewakuacji z samolotu i postępowania z pasażerami na wypadek przymusowego 

lądowania, wodowania lub innego zagrożenia. 

12. SYSTEMY SAMOLOTU 

Opis systemów samolotu, związanych z nimi kontroli i wskaźników oraz instrukcje 

operacyjne. 
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C INSTRUKCJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE TRAS I LOTNISK 

1. Instrukcje i informacje dotyczące łączności, nawigacji i lotnisk, łącznie z minimalnymi 

poziomami lotu lub wysokościami lotu dla każdej zamierzonej trasy oraz minimami 

operacyjnymi dla każdego planowanego do wykorzystania lotniska obejmujące: 

a) minimalne poziomy/wysokości lotu, 

b) minima operacyjne dla lotniska odlotu, docelowego i lotnisk zapasowych, 

c) urządzenia łączności i pomoce nawigacyjne, 

d) dane drogi startowej i urządzeń lotniskowych, 

e) procedury podejścia, nieudanego podejścia i odlotu, łącznie z procedurami 

przeciwhałasowymi, 

f) procedury na wypadek utraty łączności, 

g) służby poszukiwawczo-ratownicze na obszarach, nad którymi samolot będzie 

przelatywał, 

h) opis map lotniczych, jakie muszą znajdować się na pokładzie w odniesieniu do typu lotu 

i trasy, jaka będzie pokonana, łącznie z metodami sprawdzania ich ważności, 

i) dostępność informacji lotniczych i służb meteorologicznych, 
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j) trasowe procedury łączności i nawigacyjne (COM/NAV), 

k) klasyfikację lotnisk w odniesieniu do kwalifikacji załogi lotniczej, 

l) specjalne ograniczenia dotyczące lotnisk (ograniczenia osiągów oraz procedury 

operacyjne). 

D  SZKOLENIA 

1. Programy szkoleń oraz sprawdzianów dla całego personelu operacyjnego wyznaczonego do 

wykonywania obowiązków operacyjnych związanych z przygotowaniem lub wykonywaniem 

lotów. 

2. Programy szkoleń oraz sprawdzianów muszą obejmować: 

2.1. Dla załogi lotniczej. Wszystkie mające zastosowania elementy podane w części E i części N, 

2.2. Dla personelu pokładowego. Wszystkie mające zastosowanie elementy podane w części O, 
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2.3. Dla personelu operacyjnego, łącznie z członkami załogi: 

a) wszystkie stosowne elementy podane w części R (Transport lotniczy materiałów 

niebezpiecznych), oraz 

b) Wszystkie mające zastosowanie elementy podane w części S (Ochrona), 

2.4. Dla personelu operacyjnego innego niż członkowie załogi (np. dyspozytorzy, personel obsługi 

itp.). Wszystkie inne stosowne elementy określone w OPS odnoszące się do ich obowiązków. 

3. Procedury 

3.1. Procedury dotyczące szkoleń i sprawdzianów. 

3.2. Procedury, jakie mają być zastosowane, w razie gdy personel nie osiąga lub nie utrzymuje 

wymaganych standardów. 

3.3. Procedury zapewniające, by w lotach zarobkowego przewozu lotniczego nie były 

symulowane sytuacje nienormalne lub awaryjne wymagające zastosowania części lub 

wszystkich procedur nienormalnych lub awaryjnych oraz by w takich lotach nie miała miejsca 

symulacja IMC przy pomocy środków technicznych. 

4. Opis dokumentacji, jaka ma być przechowywana i okresy jej przechowywania. (Patrz dodatek 

1 do OPS 1.1065) 
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Dodatek 1 do OPS 1.1065 

Okresy przechowywania dokumentów 

Operator zapewnia, by następujące informacje i dokumenty były przechowywane w możliwej do 

przyjęcia formie i dostępne dla organu przez okresy podane w tabeli poniżej. 

 

Uwaga: Dodatkowe informacje dotyczące przechowywania zapisów podane są w części M. 

 

Tabela 1 

Informacje używane do przygotowania i wykonania lotu 

Informacje użyte do przygotowania i wykonania lotu, jak opisano w 

OPS 1.135 

Operacyjny plan lotu 3 miesiące 

Pokładowy dziennik techniczny 36 miesięcy od daty ostatniego 

wpisu, zgodnie z częścią M, 

pkt. M.A. 306 c) 

Dokumentację NOTAM/AIS dla 

określonej trasy, jeżeli została ona 

sporządzona przez operatora 

3 miesiące 

Dokumentacja dotycząca masy i 

wyważenia 

3 miesiące 

Zgłoszenie o ładunkach 

specjalnych, w tym materiałach 

niebezpiecznych 

3 miesiące 
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Tabela 2 

Raporty 

Raporty 

Dziennik podróży 3 miesiące 

Meldunek(-ki) załogi lotniczej dotyczące 
szczegółów każdego zdarzenia, jak 
opisano w OPS 1.420, bądź 
jakiegokolwiek wydarzenia, które 
dowódca uznał za wymagające 
zameldowania/ zarejestrowania 

3 miesiące 

Meldunki o przedłużeniach czasu służby 
lub skróceniu okresów wypoczynku 

3 miesiące 

 

Tabela 3 

Rejestry załogi lotniczej 

Rejestry załogi lotniczej 

Czas lotu, służby i wypoczynku 15 miesięcy 
Licencje Tak długo, jak członek załogi 

lotniczej korzysta z przywilejów 
licencji na rzecz operatora 

Szkolenia przejściowe i sprawdziany 3 lata 
Szkolenie na dowódcę (w tym 
sprawdzian) 

3 lata 

Szkolenia i sprawdziany okresowe 3 lata 
Szkolenia i sprawdziany do 
wykonywania lotów z każdego 
stanowiska pilota 

3 lata 

Bieżąca praktyka (ma zastosowanie do 
OPS 1.970) 

15 miesięcy 

Kwalifikacje w zakresie tras i lotnisk 
(ma zastosowanie do OPS 1.975) 

3 lata 

Szkolenie i kwalifikacje do szczególnych 
operacji wymaganych przez OPS (np. 
operacje ETOPS kat. II/III) 

3 lata 

Szkolenie dotyczące materiałów 
niebezpiecznych, w stosownych 
przypadkach 

3 lata 
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Tabela 4 

Rejestry personelu pokładowego 

Rejestry personelu pokładowego 
Czas lotu, służby i wypoczynku 15 miesięcy 
 
Szkolenie podstawowe, szkolenie 
przejściowe i w różnicach (w tym 
sprawdziany) 

 
Tak długo, jak członek personelu 
pokładowego jest zatrudniony u 
operatora 

Szkolenia okresowe i wznawiające (w 
tym sprawdziany) 

Do 12 miesięcy po zakończeniu 
przez członka personelu 
pokładowego pracy u operatora 

Szkolenie dotyczące materiałów 
niebezpiecznych, w stosownych 
przypadkach 

3 lata 

 

Tabela 5 

Rejestry pozostałych członków personelu operacyjnego 

Rejestry pozostałych członków personelu operacyjnego 
Szkolenia/ kwalifikacje reszty 
personelu, dla którego wymagany jest 
przez OPS zatwierdzony program 
szkolenia 

Zapisy ostatnich 2 szkoleń 

 

Tabela 6 

Pozostałe rejestry 

Pozostałe rejestry 
Zapisy dotyczące dawki 
promieniowania słonecznego i 
kosmicznego 

Do 12 miesięcy po zakończeniu 
przez członka załogi pracy u 
operatora 

Zapisy dotyczące systemu jakości 5 lat 
Dokument przewozowy w 
transporcie materiałów 
niebezpiecznych 

3 miesiące po zakończeniu lotu 

Lista kontrolna przyjęcia 
materiałów niebezpiecznych 

3 miesiące po zakończeniu lotu 
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CZĘŚĆ Q 

OGRANICZENIA CZASU LOTU I SŁUŻBY ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

 

OPS 1.1090 
Cel i zakres 

1. Operator określa ograniczenia czasu lotu i służby oraz schemat wypoczynku (FTL) dla 

członków załogi. 

2. Operator zapewnia, by w odniesieniu do wszystkich swoich lotów: 

2.1. Ograniczenia czasu lotu i służby oraz schemat wypoczynku były zgodne z: 

a)  przepisami niniejszej części, oraz 

b)  wszelkimi dodatkowymi przepisami stosowanymi przez organ zgodnie z przepisami 

niniejszej części celem zachowania bezpieczeństwa. 

2.2.  Planowane zakończenie lotu powinno mieć miejsce w dopuszczalnym okresie wykonywania 

czynności lotniczych, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wypełnienie obowiązków 

przed lotem, czasu lotu i czasu oczekiwania. 

2.3.  Plan służby jest sporządzany i publikowany z odpowiednim wyprzedzeniem w celu 

zapewnienia członkom załogi możliwości zaplanowania odpowiedniego wypoczynku. 
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3.  Obowiązki operatorów 

3.1.  Operator wyznacza każdemu członkowi załogi stały port macierzysty. 

3.2.  Oczekuje się od operatorów uwzględniania stosunku między częstotliwością i modelem 

okresów wykonywania czynności lotniczych a okresami wypoczynku, a także efektu 

kumulowania się wydłużonych okresów pełnienia służby oddzielanych minimalnym okresem 

wypoczynku. 

3.3.  Operatorzy określają modele pełnienia służby, w których unika się niepożądanych praktyk, 

takich jak naprzemienne służby w dzień i w nocy lub przemieszczanie członków załogi w 

celu zajęcia stanowiska w sposób powodujący poważne zakłócenie ustalonych modeli 

snu/pracy. 

3.4.  Operatorzy planują lokalne dni wolne od służby i informują o tym z wyprzedzeniem 

członków załogi. 

3.5.  Operatorzy zapewniają, by okresy wypoczynku zapewniały czas wystarczający na 

umożliwienie członkom załogi przezwyciężenia skutków wcześniejszej służby oraz 

odpowiedni wypoczynek do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu pełnienia czynności 

lotniczych. 

3.6.  Operatorzy zapewniają, by okresy pełnienia czynności lotniczych były planowane w taki 

sposób, aby członkowie załogi nie odczuwali skutków zmęczenia, tak aby mogli oni w 

każdych okolicznościach pełnić swoje obowiązki w sposób zapewniający odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa. 

4.  Obowiązki członków załogi 

4.1.  Członek załogi nie obsługuje samolotu, jeśli odczuwa lub może odczuwać zmęczenie lub 

czuje się niezdolny do służby w stopniu mogącym zagrozić bezpieczeństwu lotu. 
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4.2.  Członkowie załogi powinni maksymalnie wykorzystać zapewnione możliwości wypoczynku 

oraz zaplecze, a także w sposób odpowiedni planować oraz korzystać z okresu wypoczynku. 

5.  Obowiązki władz lotnictwa cywilnego 

5.1.  Odstępstwa 

5.1.1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 8, organ może przyznać odstępstwa od wymogów zawartych 

w niniejszej części zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i procedurami 

obowiązującymi w zainteresowanych Państwach Członkowskich oraz w porozumieniu z 

zainteresowanymi stronami. 

5.1.2. Każdy operator będzie mieć obowiązek wykazać organowi, korzystając z doświadczenia 

operacyjnego i uwzględniając inne stosowne czynniki, jak aktualna wiedza naukowa, że jego 

wniosek o odstępstwo zapewnia równoważny stopień bezpieczeństwa. 

Odstępstwom takim towarzyszyć będą, jeśli to konieczne, odpowiednie środki łagodzące. 
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OPS 1.1095 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia obowiązują następujące definicje: 

1.1.  Zwiększona załoga lotnicza: 

 Załoga lotnicza złożona z większej liczby osób niż minimalna liczba wymagana do obsługi 

samolotu i w której każdy członek załogi lotniczej może opuścić swoje stanowisko i zostać 

zastąpiony przez innego odpowiednio wykwalifikowanego członka załogi lotniczej. 

1.2.  Czas blokowy: 

 Czas między wyjściem samolotu z miejsca postoju w celu wylotu do czasu zatrzymania na 

wyznaczonym miejscu postoju i zatrzymania wszystkich silników lub śmigieł. 

1.3.  Przerwa: 

 Okres wolny od wszelkich obowiązków, liczony jako czas służby, krótszy od okresu 

wypoczynku. 

1.4.  Służba: 

 Każde zadanie, jakie członek załogi zobowiązany jest wykonać w związku z działalnością 

posiadacza certyfikatu AOC. Jeśli przepisy szczegółowe niniejszego rozporządzenia nie 

stanowią inaczej, organ określa, czy i w jakim stopniu czas pozostawania w gotowości wlicza 

się do czasu służby. 
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1.5.  Okres służby: 

 Okres, który rozpoczyna się w chwili, gdy operator wymaga od członka załogi podjęcia 

służby i kończy w chwili, gdy członek załogi jest wolny od wszelkich obowiązków. 

1.6.  Okres pełnienia czynności lotniczych: 

 Okres pełnienia czynności lotniczych (FDP) to czas, w którym osoba pracuje na pokładzie 

samolotu jako członek jego załogi. FDP rozpoczyna się w chwili, gdy operator wymaga od 

członka załogi zgłoszenia się do lotu lub serii lotów; okres ten kończy się wraz z 

zakończeniem ostatniego lotu, w czasie którego pełni on obowiązki operacyjnego członka 

załogi. 

1.7.  Port macierzysty: 

 Miejsce wskazane przez operatora członkowi załogi, z którego członek załogi zazwyczaj 

rozpoczyna i w którym kończy okres służby lub serię okresów służby i w którym w zwykłych 

warunkach operator nie odpowiada za zakwaterowanie danego członka załogi. 

1.8.  Doba lokalna: 

 Okres 24 godzin rozpoczynający się o godz. 00:00 czasu miejscowego. 

1.9.  Noc lokalna: 

 Okres 8 godzin przypadający między godziną 22:00 a godziną 08:00 czasu miejscowego. 
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1.10. Pojedynczy dzień wolny od służby: 

 Pojedynczy dzień wolny od służby obejmuje dwie noce lokalne. Okres wypoczynku może 

stanowić część dnia wolnego. 

1.11. Operacyjny członek załogi: 

 Członek załogi, który wykonuje swoje obowiązki na pokładzie samolotu w trakcie lotu lub 

jego części. 

1.12. Przemieszczanie w celu zajęcia stanowiska: 

 Przeniesienie nieoperacyjnego członka załogi z miejsca na miejsce, na rozkaz operatora, 

z wyłączeniem czasu dojazdu. Czas dojazdu oznacza: 

- czas przemieszczenia się z domu do wyznaczonego miejsca zgłoszenia się i z 

powrotem, 

- czas na transfer miejscowy z miejsca wypoczynku do miejsca podjęcia obowiązków i z 

powrotem. 

1.13. Okres wypoczynku: 

 Nieprzerwany i określony okres czasu, w trakcie którego członek załogi jest wolny od 

wszystkich obowiązków i pozostawania w gotowości w porcie lotniczym. 
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1.14. Gotowość: 

 Określony okres czasu, w trakcie którego operator wymaga od członka załogi gotowości do 

odbioru przydziału lotu, przemieszczania w celu zajęcia stanowiska lub podjęcia innych 

obowiązków bez przerywania okresu wypoczynku. 

1.15. Okno niżu dobowego (WOCL): 

 Okno niżu dobowego (WOCL) to okres między godziną 02:00 a godziną 05:59. W granicach 

pierwszych trzech stref czasowych WOCL odnosi się do czasu w porcie macierzystym. Poza 

tymi trzema strefami czasowymi WOCL odnosi się do czasu w porcie macierzystym przez 

pierwszych 48 godzin od wylotu ze strefy czasowej portu macierzystego, a następnie do czasu 

miejscowego. 

 

OPS 1.1100 

Ograniczenia czasu lotu i służby 

1.1.  Łączne godziny służby 

 Operator zapewnia, by całkowita liczba okresów służby wyznaczonej członkowi załogi nie 

przekraczała: 

a) 190 godzin służby w ciągu każdych kolejnych 28 dni, rozłożonych możliwie 

równomiernie przez cały ten okres, oraz 

b) 60 godzin służby w ciągu każdych kolejnych 7 dni. 
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1.2.  Ograniczenie całkowitych czasów blokowych 

 Operator zapewnia, by całkowite czasy blokowe lotów, do których dany członek załogi jest 

wyznaczony jako operacyjny członek załogi, nie przekraczały: 

a) 900 godzin blokowych w roku kalendarzowym, 

 

b) 100 godzin blokowych w ciągu każdych kolejnych 28 dni. 

 

OPS 1.1105 

Maksymalny dzienny okres pełnienia czynności lotniczych (FDP) 

1.1.  Niniejsza instrukcja OPS nie ma zastosowania do lotów z jednym pilotem oraz lotów 

medycznych w nagłych wypadkach. 

1.2.  Operator określa czasy zgłoszenia, które w sposób realistyczny odpowiadają czasowi 

potrzebnemu na wypełnienie naziemnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa, 

zatwierdzonemu przez organ. 

1.3.  Maksymalny podstawowy dzienny okres FDP wynosi 13 godzin. 

1.4.  Tych 13 godzin będzie skracanych o 30 minut dla każdego odcinka począwszy od trzeciego, 

przy czym maksymalne całkowite skrócenie wynosi dwie godziny. 
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1.5.  Jeśli FDP rozpoczyna się w WOCL, czas maksymalny, o którym mowa w pkt 1.3 i 1.4, 

zostanie skrócony o 100% czasu jego zajęcia przy maksymalnym całkowitym skróceniu o 

dwie godziny. Jeśli FDP kończy się lub w całości zawiera się w WOCL, maksymalny okres 

FDP, o którym mowa w pkt 1.3 i 1.4, zostanie skrócony o 50% czasu jego zajęcia. 

2.  Wydłużenia: 

2.1.  Maksymalny dzienny okres FDP może zostać wydłużony o maksymalnie jedną godzinę. 

2.2.  Wydłużenia nie są dopuszczalne w wypadku podstawowego okresu FDP obejmującego 6 

odcinków lub więcej. 

2.3.  Jeśli FDP obejmuje maksymalnie dwie godziny WOCL, wydłużenia ogranicza się do 

maksymalnie czterech odcinków. 

2.4.  Jeśli FDP obejmuje ponad dwie godziny WOCL, wydłużenia ogranicza się do maksymalnie 

dwóch odcinków. 

2.5.  Maksymalna liczba wydłużeń wynosi dwa w ciągu każdych kolejnych 7 dni. 

2.6.  Jeśli planuje się, że okres FDP wykorzystywać będzie wydłużenia, minimalny okres 

wypoczynku przed i po zakończeniu lotu zostaje wydłużony o dwie godziny lub tylko okres 

wypoczynku po zakończeniu lotu zostaje wydłużony o cztery godziny. Jeśli wydłużenia są 

wykorzystywane w kolejnych okresach FDP, okresy wypoczynku przed lotem i po 

zakończeniu lotu między dwoma kolejnymi operacjami następują po sobie. 
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2.7.  Jeśli okres FDP obejmujący wydłużenie rozpoczyna się między godziną 22:00 a 04:59, 

operator ogranicza okres FDP do 11 godzin i 45 minut. 

3.  Personel pokładowy 

3.1.  W przypadku personelu pokładowego wyznaczonego do lotu lub serii lotów okres FDP dla 

personelu pokładowego może zostać wydłużony o różnicę pomiędzy czasem zgłoszenia 

personelu pokładowego a czasem zgłoszenia załogi samolotu, o ile różnica ta nie przekracza 

jednej godziny. 

4.  Niezawodność operacyjna 

4.1.  Planowane harmonogramy powinny uwzględniać zakończenie lotów w ciągu maksymalnego 

dopuszczalnego okresu pełnienia obowiązków lotniczych. W tym celu operatorzy podejmują 

działania zmierzające do zmiany harmonogramu lub obsady załogi najpóźniej w chwili, gdy 

rzeczywista operacja przekroczy maksymalny okres FDP w ponad 33% lotów objętych takim 

harmonogramem w trakcie zaplanowanego sezonu. 

5.  Przemieszczanie w celu zajęcia stanowiska 

5.1.  Czas spędzony na przemieszczaniu w celu zajęcia stanowiska wliczany jest do czasu służby. 

5.2.  Przemieszczanie w celu zajęcia stanowiska po zgłoszeniu się, ale przed podjęciem 

obowiązków operacyjnych liczy się jako część okresu FDP, ale nie liczy się jako odcinek. 

5.3.  Odcinek lotu związany z przemieszczaniem w celu zajęcia stanowiska przypadający 

bezpośrednio po odcinku operacyjnym uwzględniany będzie do obliczeń wypoczynku 

minimalnego, zgodnie z OPS 1.1110 pkt 1.1 i 1.2 poniżej. 
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6.  Wydłużony okres FDP (podzielony okres służby) 

6.1.  Organ może wyrazić zgodę na operację opartą na wydłużonym okresie FDP obejmującym 

przerwę, z zastrzeżeniem przepisów art. 8. 

6.2.  Każdy operator będzie mieć obowiązek wykazania organowi, korzystając z doświadczenia 

operacyjnego i uwzględniając inne stosowne czynniki, jak aktualna wiedza naukowa, że jego 

wniosek o wydłużony okres FDP zapewnia równoważny stopień bezpieczeństwa. 

 

OPS 1.1110 

Wypoczynek 

1.  Minimalny okres wypoczynku 

1.1 Minimalny okres wypoczynku, jaki należy zapewnić przed rozpoczęciem okresu czynności 

lotniczych rozpoczynającego się w porcie macierzystym, odpowiada co najmniej długości 

poprzedniego okresu służby lub 12 godzinom, w zależności od tego, który z tych okresów jest 

dłuższy. 

1.2 Minimalny okres wypoczynku, jaki należy zapewnić przed rozpoczęciem okresu pełnienia 

obowiązków lotniczych rozpoczynającego się poza portem macierzystym, odpowiada co 

najmniej długości poprzedniego okresu służby lub 10 godzinom, w zależności od tego, który z 

tych okresów jest dłuższy; w przypadku minimalnego okresu wypoczynku poza portem 

macierzystym, operator zapewnia możliwość 8 godzin snu, uwzględniając potrzeby 

wynikające z podróży oraz inne potrzeby fizjologiczne. 
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1.3.  Operator zapewnia, by wpływ różnic stref czasowych na członków załogi był kompensowany 

przez wypoczynek dodatkowy, zgodnie z przepisami ustanowionymi przez organ, 

z zastrzeżeniem art. 8. 

1.4.1. Nie naruszając pkt 1.1 i 1.2 oraz z zastrzeżeniem art. 8, organ może wyrazić zgodę na 

skrócony okres wypoczynku. 

1.4.2. Każdy operator ma obowiązek wykazać organowi, korzystając z doświadczenia operacyjnego 

i uwzględniając inne stosowne czynniki, jak aktualna wiedza naukowa, że jego wniosek o 

skrócony okres wypoczynku zapewnia równoważny stopień bezpieczeństwa. 

2.  Okresy wypoczynku 

2.1. Operator zapewnia, by minimalny okres wypoczynku określony powyżej był okresowo 

wydłużany do tygodniowego okresu wypoczynku, wynoszącego 36 godzin, w tym dwóch 

nocy lokalnych, w sposób zapewniający, by czas między końcem jednego tygodniowego 

okresu wypoczynku a początkiem kolejnego nie przekraczał nigdy 168 godzin. W drodze 

wyjątku od OPS 1.1095 pkt 1.9, organ może zadecydować, że druga z nocy lokalnych może 

rozpoczynać się o godzinie 20:00, jeśli tygodniowy okres wypoczynku trwa co najmniej 40 

godzin. 
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OPS 1.1115 

Wydłużenie okresu pełnienia obowiązków lotniczych z powodu wypoczynku podczas lotu 

1. Z zastrzeżeniem art. 8 i pod warunkiem, że każdy operator wykaże organowi, korzystając z 

doświadczenia operacyjnego i uwzględniając inne stosowne czynniki, jak aktualna wiedza 

naukowa, że jego wniosek zapewnia równoważny stopień bezpieczeństwa: 

1.1.  Zwiększenie liczby członków załogi lotniczej 

 organ określa wymogi w związku ze zwiększeniem podstawowej liczby członków załogi 

lotniczej celem wydłużenia okresu pełnienia czynności lotniczych poza limity, o których 

mowa w OPS 1.1105 powyżej; 

1.2.  Personel pokładowy 

 organ określa wymogi w związku z minimalnym wypoczynkiem członka/członków personelu 

pokładowego podczas lotu, jeśli okres FDP przekroczy limity, o których mowa w OPS 1.1105 

powyżej. 
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OPS 1.1120 

Nieprzewidziane okoliczności podczas rzeczywistej operacji lotniczej – według uznania dowódcy 

1.  Uwzględniając potrzebę dokładnej kontroli przypadków zakładanych poniżej, w trakcie 

operacji lotniczej, jaka rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia, ograniczenia czasu pełnienia 

obowiązków lotniczych, okresy służby i wypoczynku opisane w niniejszej części można 

modyfikować w wypadku nieprzewidzianych okoliczności. Modyfikacje takie muszą być 

możliwe do przyjęcia przez dowódcę po zasięgnięciu opinii pozostałych członków załogi, 

muszą one również w każdych okolicznościach być zgodne z poniższymi warunkami: 

1.1.  maksymalny okres FDP, o którym mowa w OPS 1.1105 pkt 1.3 powyżej, nie może być 

wydłużony o więcej niż dwie godziny, chyba że liczba członków załogi lotniczej została 

zwiększona, w którym to przypadku maksymalny okres pełnienia obowiązków lotniczych 

można wydłużyć o nie więcej niż 3 godziny, 

1.1.2. jeśli na końcowym odcinku w granicach okresu FDP nieprzewidziane okoliczności wystąpią 

po starcie i spowodują przekroczenie dopuszczalnego okresu wydłużenia, lot można 

kontynuować do planowanego lub zapasowego miejsca przeznaczenia, 
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1.1.3. w przypadku powyższych okoliczności okres wypoczynku przypadający po okresie FDP 

można skrócić, jednak nigdy poniżej minimalnego okresu wypoczynku określonego przez 

OPS 1.1110 pkt 1.2 niniejszej części, 

1.2.  w razie szczególnych okoliczności, które mogłyby doprowadzić do poważnego zmęczenia 

oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych członków załogi, dowódca skraca rzeczywisty 

czas pełnienia obowiązków lotniczych lub zwiększa czas wypoczynku w celu 

wyeliminowania wszelkiego negatywnego wpływu na bezpieczeństwo lotu, 

1.3.  Operator zapewnia, by: 

1.3.1. dowódca składał operatorowi meldunek w przypadku wydłużenia okresu FDP według jego 

uznania lub kiedy okres wypoczynku jest skrócony podczas rzeczywistej operacji, oraz 

1.3.2. jeśli wydłużenie okresu FDP lub skrócenie okresu wypoczynku przekracza jedną godzinę, 

kopia meldunku, na którym operator winien nanieść uwagi, przesłana zostaje do organu nie 

później niż w ciągu 28 dni od wydarzenia. 

 

OPS 1.1125 

Gotowość 

 

1.  Gotowość w porcie lotniczym. 

1.1.  Członek załogi pozostaje w gotowości w porcie lotniczym od momentu zgłoszenia 

w standardowym punkcie zgłoszenia do zakończenia zgłoszonego okresu gotowości. 

1.2.  Gotowość w porcie lotniczym jest wliczana w całości do łącznych godzin służby. 
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1.3.  Jeśli po okresie gotowości w porcie lotniczym następuje bezpośrednio pełnienie czynności 

lotniczych, stosunek między taką gotowością w porcie lotniczym a wyznaczonymi 

czynnościami lotniczymi określa organ. W takim przypadku gotowość w porcie lotniczym 

będzie dodana do okresu służby, o którym mowa w OPS 1.1110, pkt 1.1 i 1.2, celem 

obliczenia minimalnego okresu wypoczynku. 

1.4.  Jeśli gotowość w porcie lotniczym nie prowadzi do wyznaczenia do pełnienia czynności 

lotniczych, nastąpi po niej co najmniej okres wypoczynku określony przez organ. 

1.5.  W czasie pozostawania w gotowości w porcie lotniczym operator zapewnia członkowi załogi 

spokojne i wygodne miejsce, niedostępne dla osób postronnych. 

2.  Inne formy gotowości (w tym gotowość w hotelu) 

2.1.  Z zastrzeżeniem art. 8, inne formy gotowości określa organ, uwzględniając, co następuje: 

2.1.1. wszelkie działania są planowane lub ogłaszane z wyprzedzeniem, 

2.1.2. czas rozpoczęcia i zakończenia gotowości zostaje określony i ogłoszony z wyprzedzeniem, 

2.1.3. określona zostaje maksymalna długość każdego okresu gotowości w miejscu innym niż 

określony punkt zgłoszenia, 
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2.1.4. uwzględniając zaplecze dostępne dla członka załogi do skorzystania z wypoczynku oraz inne 

istotne czynniki, określony zostaje stosunek między czasem gotowości a wyznaczonymi 

czynnościami lotniczymi wynikającymi z gotowości, 

2.1.5. określone zostaje obliczanie czasów gotowości do celów łącznych godzin służby. 

OPS 1.1130 

Wyżywienie 

Członek załogi ma możliwość spożycia posiłku i napoju, aby uniknąć pogorszenia jakości jego 

pracy, szczególnie, jeśli okres FDP przekracza 6 godzin. 

OPS 1.1135 

Rejestry okresu pełnienia obowiązków lotniczych, okresów służby i wypoczynku 

1.  Operator zapewnia, by rejestry członka załogi zawierały: 

a) czasy blokowe, 

b) czas, długość i zakończenie każdego okresu służby lub pełnienia obowiązków 

lotniczych, 
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c) okresy wypoczynku i dni wolne od służby, 

 oraz by prowadzone one były w sposób zapewniający zgodność z wymaganiami niniejszej 

części; kopie tych rejestrów udostępniane będą członkowi załogi na jego żądanie. 

2.  Jeśli rejestry prowadzone przez operatora zgodnie z pkt. 1 nie obejmują wszystkich okresów 

pełnienia obowiązków lotniczych, okresów służby i wypoczynku, zainteresowany członek 

załogi prowadzi własny rejestr: 

a)  czasów blokowych, 

b)  czasu, długości i zakończenia każdego okresu służby lub pełnienia obowiązków 

lotniczych, oraz 

c)  okresów wypoczynku i dni wolnych od służby. 

3.  Członek załogi przedstawia na żądanie swoje rejestry każdemu operatorowi korzystającemu z 

jego usług przed rozpoczęciem okresu pełnienia obowiązków lotniczych. 

4.  Rejestry są przechowywane przez co najmniej 15 miesięcy kalendarzowych począwszy od 

dnia ostatniego stosownego wpisu lub dłużej, jeśli jest to wymagane przez przepisy krajowe. 

5.  Ponadto operatorzy oddzielnie zachowują wszelkie meldunki dowódcy samolotu dotyczące 

podjętych przez niego decyzji w sprawie wydłużenia okresów pełnienia obowiązków 

lotniczych, wydłużonych godzin lotu oraz skróconych okresów wypoczynku przez co 

najmniej sześć miesięcy od takiego wydarzenia. 
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CZĘŚĆ R 

TRANSPORT LOTNICZY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 

 

OPS 1.1150 

Terminologia 

a) Określenia użyte w tej części mają następujące znaczenia: 

1) Lista kontrolna przyjęcia. Dokument używany przy przeprowadzaniu zewnętrznych 

oględzin paczek zawierających materiały niebezpieczne i towarzyszących im 

dokumentów dla ustalenia, że zostały spełnione odpowiednie wymogi. 

2) Towarowy statek powietrzny (cargo). Każdy statek powietrzny przeznaczony do 

przewozu materiałów lub mienia z wyłączeniem przewozu pasażerów. Za osoby 

niebędące pasażerami w tym znaczeniu uważa się: 

(i) członka załogi, 

(ii) pracownika operatora, który posiada zezwolenie i którego przewóz jest zgodny 

z instrukcjami zawartymi w instrukcji operacyjnej, 

(iii) upoważnionego przedstawiciela organu, lub 

(iv) osobę pełniącą obowiązki związane z obsługą określonego ładunku na pokładzie. 
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3) Wypadek z materiałem niebezpiecznym. Zdarzenie związane i odnoszące się do 

transportu materiałów niebezpiecznych, które spowodowało tragiczne następstwa lub 

poważne zranienie osób lub poważne zniszczenie własności. 

4) Incydent z materiałem niebezpiecznym. Zdarzenie inne niż wypadek z materiałem 

niebezpiecznym, związane i odnoszące się do transportu materiałów niebezpiecznych, 

niekoniecznie występujące na pokładzie statku powietrznego, które spowodowało 

zranienie osób, zniszczenie własności, pożar, stłuczenie, rozlanie, wyciek płynów lub 

promieniowanie lub inny dowód na to, że integralność opakowania nie została 

zachowana. Każde inne zdarzenie odnoszące się do transportu materiałów 

niebezpiecznych, które spowodowało poważne zagrożenie statku powietrznego lub 

przebywających w nim osób, jest także kwalifikowane jako incydent. 

5) Dokument przewozowy w transporcie materiałów niebezpiecznych. Dokument opisany 

w instrukcjach technicznych. Wypełniany jest przez osobę zgłaszającą materiał 

niebezpieczny do transportu lotniczego i zawiera informacje o tym materiale. Dokument 

zawiera podpisaną deklarację wskazującą, że materiały niebezpieczne są w pełni i 

szczegółowo opisane przez podanie odpowiednich nazw przewozowych i numeracji 

UN/ID oraz że materiał jest właściwie sklasyfikowany, zapakowany, oznaczony, 

posiada etykiety i jest w stanie nadającym się do przewozu. 

6) Pojemnik ładunkowy. Pojemnik ładunkowy, który jest częścią wyposażenia 

transportowego materiałów radioaktywnych, przeznaczony do ułatwienia transportu 

takich materiałów, zarówno zapakowanych, jak i nie zapakowanych, dla jednego lub 

wielu rodzajów transportu. (Uwaga: patrz jednostkowe urządzenie ładunkowe (ULD), 

gdzie materiały niebezpieczne nie są materiałami radioaktywnymi.) 

7) Agent obsługi naziemnej. Agencja, która w imieniu operatora wykonuje niektóre lub 

wszystkie funkcje operatora obejmujące odbiór, załadunek, wyładunek, przekazywanie 

lub inne czynności związane z obsługą pasażerów lub ładunku. 
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8)  Numer ID. Tymczasowy numer identyfikacyjny nadany danej pozycji materiałów 

niebezpiecznych, której nie został przydzielony numer UN. 

9)  Pakunek. Używana przez pojedynczego nadawcę obudowa zawierająca jedną lub więcej 

paczek, tworząca z nich jednostkę ułatwiającą obsługę i przechowywanie. (Uwaga: 

jednostkowe urządzenie ładunkowe (ULD) nie jest włączone do tej definicji.) 

10)  Paczka. Kompletny produkt operacji pakowania złożony z opakowania i zawartości 

przeznaczonej do transportu. 

11)  Opakowanie. Zbiorniki wraz z innymi elementami lub materiałami koniecznymi do 

spełniania przez nie funkcji zbiornika i zapewnienia zgodności z wymogami 

odnoszącymi się do pakowania. 

12)  Właściwa nazwa przewozowa. Nazwa używana do określania poszczególnych 

artykułów lub substancji we wszystkich dokumentach przewozowych i 

zawiadomieniach, umieszczana, jeśli to stosowne, na opakowaniach. 

13)  Poważne zranienie. Zranienie, któremu uległa osoba wskutek wypadku, które: 

(i) wymaga hospitalizacji dłuższej niż 48 godzin, rozpoczętej w ciągu 7 dni od daty 

zranienia, lub 

(ii) spowodowało złamanie dowolnej kości (z wyjątkiem prostych złamań palców u 

rąk i nóg lub nosa), lub 
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(iii) spowodowało rany szarpane powodujące silny krwotok lub uszkodzenie nerwów, 

mięśni lub ścięgien, lub 

(iv) spowodowało uszkodzenia organów wewnętrznych, lub 

(v) spowodowało oparzenia drugiego lub trzeciego stopnia lub oparzenia na 

powierzchni ciała większej niż 5%, lub 

(vi) spowodowane było sprawdzonym kontaktem z materiałami zakaźnymi lub 

radioaktywnymi. 

14) Państwo pochodzenia. Władze państwa, na terytorium którego materiały niebezpieczne były 

po raz pierwszy załadowane do samolotu. 

15) Instrukcje techniczne. Oznacza ostatnie aktualne wydanie instrukcji technicznych dla 

bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Dok. 9284-AN/905), 

łącznie z suplementem oraz dodatkiem, zatwierdzone i opublikowane decyzją Rady ICAO. 

16) Numer UN. Oznacza czterocyfrowy numer przydzielony przez Komitet Ekspertów 

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Transportu Materiałów Niebezpiecznych w celu 

identyfikacji substancji lub poszczególnych grup substancji. 

17) Jednostkowe urządzenie ładunkowe (ULD). Wszystkie typy pojemników lotniczych, palet 

lotniczych z siecią lub palet lotniczych z siecią nad ładunkiem. (Uwaga: definicja ta nie 

obejmuje pakunków; w odniesieniu do pojemników zawierających materiały radioaktywne, 

patrz definicja pojemnika ładunkowego.) 
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OPS 1.1155 

Zezwolenie na transport materiałów niebezpiecznych 

 

Operator nie przewozi materiałów niebezpiecznych, jeżeli nie otrzyma na taki przewóz zezwolenia organu. 

 

OPS 1.1160 

Zakres 

a) Operator spełnia przepisy określone w instrukcjach technicznych przy każdym transporcie 

materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą, bez względu na to, czy trasa przebiega w całości 

lub w części nad terytorium państwa lub całkowicie poza jego terytorium. 

b) Artykuły i substancje, które zostałyby w innym przypadku zaklasyfikowane jako materiały 

niebezpieczne, są wyłączone z przepisów w tej części w stopniu określonym w instrukcjach 

technicznych, pod warunkiem że: 

1) wymagane jest, by znalazły się one na pokładzie samolotu, zgodnie ze stosownymi 

przepisami mającymi zastosowanie lub z przyczyn operacyjnych,  

2) są przewożone jako catering lub zaopatrzenie kabinowe, 

3) są przewożone do użycia w locie jako pomoc weterynaryjna lub jako humanitarny 

środek uśmiercający dla zwierząt, 

4) są przewożone do użycia w locie jako środek medyczny dla pacjenta, pod warunkiem 

że: 

(i) pojemniki z gazem zostały wyprodukowane specjalnie do napełniania i 

transportowania danego gazu, 
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(ii) środki odurzające, lekarstwa i inne środki medyczne są pod kontrolą 

wykwalifikowanego personelu, kiedy są używane w samolocie, 

(iii) wyposażenie zawierające mokre ogniwa zasilające jest mocowane i, jeśli to 

konieczne, zabezpieczone w pozycji pionowej dla uniknięcia wylania elektrolitu, 

oraz 

(iv) przygotowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu składowania i zamocowania 

całego wyposażenia podczas startu i lądowania oraz zawsze, gdy dowódca uzna, 

że jest to konieczne dla zachowania bezpieczeństwa, lub 

5) są przewożone przez pasażerów lub członków załogi. 

c) Artykuły i substancje, będące w zamierzeniu zastępczymi dla tych, które podano w lit. b) 

pkt. l) oraz lit. b) pkt 2), będą przewożone w samolocie zgodnie z wymaganiami podanymi 

w instrukcjach technicznych. 

 
OPS 1.1165 

Ograniczenia w przewozie materiałów niebezpiecznych 

a) Operator przyjmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, by w samolocie nie 

były przewożone w żadnych okolicznościach artykuły lub substancje, które w instrukcjach 

technicznych zostały uznane za niedozwolone w transporcie lotniczym i określone z nazwy 

lub przez opis rodzaju. 
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b) Operator przyjmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, by przedmioty i 

substancje lub inne materiały, które zostały uznane w instrukcjach technicznych za 

niedozwolone w transporcie lotniczym w normalnych warunkach, były przewożone 

wyłącznie, gdy: 

1) zostały wyłączone przez zainteresowane państwa na podstawie przepisów instrukcji 

technicznych, lub 

2) instrukcje techniczne wskazują, że mogą być one przewożone za zgodą wydaną przez 

państwo pochodzenia. 

OPS 1.1170 

Klasyfikacja 

 

Operator przyjmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, by artykuły i substancje były 

klasyfikowane jako materiały niebezpieczne zgodnie z instrukcjami technicznymi. 

 

OPS 1.1175 

Pakowanie 

 

Operator przyjmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, by materiały niebezpieczne 

były zapakowane tak, jak określono to w instrukcjach technicznych. 

 

OPS 1.1180 

Etykietowanie i oznakowanie 

a) Operator przyjmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, aby paczki, pakunki 

i pojemniki ładunkowe posiadały etykiety oraz były oznakowane zgodnie z wymaganiami 

podanymi w instrukcjach technicznych. 
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b) W przypadku gdy lot z materiałem niebezpiecznym odbywa się częściowo lub całkowicie 

poza terytorium państwa, etykiety i oznakowania muszą być dodatkowo przygotowane w 

języku angielskim, oprócz innych wymaganych wersji językowych. 

 

OPS 1.1185 

Dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych 

a) Operator zapewnia, by z wyjątkiem przypadków określonych w instrukcjach technicznych, do 

materiałów niebezpiecznych dołączony był dokument przewozowy materiałów 

niebezpiecznych. 

b) W przypadku gdy lot z materiałem niebezpiecznym odbywa się częściowo lub całkowicie 

poza terytorium państwa, dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych musi być 

dodatkowo przygotowany w języku angielskim, oprócz innych wymaganych wersji 

językowych. 

OPS 1.1195 

Przyjmowanie materiałów niebezpiecznych 

a) Operator nie przyjmuje do transportu materiałów niebezpiecznych, dopóki paczka, pakunek 

lub pojemnik ładunkowy nie zostaną sprawdzone zgodnie z procedurami przyjmowania 

określonymi w instrukcjach technicznych. 

b) Operator lub jego agent obsługi naziemnej używają listy kontrolnej przyjęcia. Lista ta 

pozwala na sprawdzenie wszystkich istotnych danych i ma formę umożliwiającą zaznaczanie 

wyników sprawdzenia ręcznie, w sposób mechaniczny lub komputerowy. 
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OPS 1.1200 

Sprawdzenie występowania uszkodzenia, wycieków lub zanieczyszczenia 

a) Operator zapewnia, by: 

1) paczki, pakunki i pojemniki ładunkowe były sprawdzane pod kątem występowania 

śladów wycieków lub zniszczeń bezpośrednio przed załadowaniem do samolotu lub do 

jednostkowego urządzenia ładunkowego (ULD), jak określono w instrukcjach 

technicznych, 

2) jednostkowe urządzenie ładunkowe (ULD) nie zostało załadowane do samolotu, dopóki 

nie zostanie sprawdzone zgodnie z wymaganiami instrukcji technicznych oraz dopóki 

nie stwierdzono braku śladów wycieków lub uszkodzeń zawartych w nim materiałów 

niebezpiecznych, 

3) do samolotu nie zostały załadowane przeciekające lub uszkodzone paczki, pakunki 

i pojemniki ładunkowe, 

4) wszystkie paczki materiałów niebezpiecznych znajdujące się w samolocie, które wydają 

się być uszkodzone lub przeciekające, zostały usunięte lub by odpowiednie władze lub 

organizacje podjęły kroki w celu ich usunięcia. W tym przypadku należy ponownie 

sprawdzić stan wszystkich pozostałych przesyłek w celu upewnienia się, że są one w 

stanie właściwym do przewozu lotniczego i nie nastąpiły żadne uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia samolotu lub jego ładunku, oraz 

5) przeprowadzono przegląd paczek, pakunków i pojemników ładunkowych pod kątem 

zniszczeń lub wycieków po wyładowaniu ich z samolotu lub jednostkowego urządzenia 

ładunkowego (ULD) i w przypadku, gdy stwierdzono ślady zniszczenia lub wycieków, 

przestrzeń, w której materiały niebezpieczne były składowane, była sprawdzona pod 

kątem jej zniszczenia lub skażenia. 
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OPS 1.1205 

Usuwanie skażeń 

a) Operator zapewnia, by: 

1) każde skażenie będące skutkiem wycieku lub zniszczenia materiału niebezpiecznego 

zostało bezzwłocznie usunięte, oraz 

2) samolot, który został skażony substancjami radioaktywnymi, został natychmiast 

wycofany z eksploatacji i nie był do niej przywrócony, dopóki poziom promieniowania 

radioaktywnego na każdej dostępnej powierzchni samolotu oraz poziom nietrwałego 

skażenia promieniotwórczego nie będzie niższy od wartości podanych w instrukcjach 

technicznych. 

 

OPS 1.1210 

Ograniczenia załadunku 

a) Kabina pasażerska i kabina załogi. Operator zapewnia, by materiały niebezpieczne nie były 

przewożone w kabinie zajmowanej przez pasażerów lub w kabinie załogi, chyba że instrukcje 

techniczne stanowią inaczej. 

b) Przedziały ładunkowe (cargo). Operator zapewnia, by materiały niebezpieczne były 

załadowane, segregowane, złożone i zamocowane w samolocie zgodnie z instrukcjami 

technicznymi. 

c) Materiały niebezpieczne przeznaczone do przewozu wyłącznie towarowymi statkami 

powietrznymi (cargo). Operator zapewnia, by paczki z materiałami niebezpiecznymi 

oznaczone etykietami „przewóz wyłącznie towarowym statkiem powietrznym (cargo)” były 

przewożone towarowym statkiem powietrznym i załadowane zgodnie z instrukcjami 

technicznymi. 
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OPS 1.1215 

Dostarczanie informacji 

a) Informacje dla personelu naziemnego. Operator zapewnia, by: 

1) personelowi naziemnemu dostarczano informacje umożliwiające wykonywanie 

obowiązków związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych, łącznie z 

czynnościami, jakie mają zostać podjęte w przypadku incydentów lub wypadków z 

materiałami niebezpiecznymi, oraz 

2) w stosownych przypadkach, informacje zawarte w lit. a) pkt 1) powyżej były 

przekazywane także agentowi obsługi naziemnej. 

b) Informacje przekazywane pasażerom i innym osobom 

1) Operator zapewnia, by zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcjach technicznych 

publicznie ogłaszano informacje w celu uprzedzenia pasażerów o rodzajach materiałów, 

których przewóz na pokładzie samolotu jest zabroniony, oraz 

2) Operator oraz, w stosownych przypadkach, jego agent obsługi naziemnej zapewniają, 

by w punktach przyjmowania ładunków cargo były umieszczone informacje dotyczące 

transportu materiałów niebezpiecznych. 

c) Informacje dla załogi. Operator zapewnia, by w instrukcji operacyjnej były zawarte 

informacje umożliwiające członkom załogi wypełnianie ich obowiązków w odniesieniu do 

transportu materiałów niebezpiecznych, łącznie z czynnościami, jakie należy podjąć w razie 

zaistnienia sytuacji awaryjnych z występowaniem materiałów niebezpiecznych. 
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d) Informacje dla dowódcy. Operator zapewnia, by dowódca otrzymał pisemną informację, jak 

określono w instrukcjach technicznych. (Patrz tabela 1 załącznika 1 do OPS 1.1065, Okresy 

przechowywania dokumentów). 

e) Informacje na wypadek incydentu lub wypadku lotniczego 

1) Operator, którego samolot brał udział w incydencie lotniczym, dostarcza na żądanie 

każdej informacji wymaganej w celu zmniejszenia ryzyka spowodowanego przewozem 

materiałów niebezpiecznych. 

2) Operator, którego samolot brał udział w wypadku lotniczym, informuje jak najszybciej 

o każdym przewożonym na tym samolocie materiale niebezpiecznym właściwe władze 

państwa, w którym wypadek samolotu miał miejsce. 

 

OPS 1.1220 

Programy szkoleniowe 

a) Operator opracowuje i realizuje programy szkoleniowe wymagane przez instrukcje techniczne 

i podlegające zatwierdzeniu przez organ. 
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b) Operatorzy nie mający stałego zezwolenia na transport lotniczy materiałów niebezpiecznych. 

Operator zapewnia, by: 

1) personel związany z obsługą ogólnego przewozu ładunków (cargo) oraz bagażu odbył 

szkolenie w odniesieniu do jego obowiązków przy przewozie materiałów niebezpiecznych. 

Szkolenie musi obejmować co najmniej obszary zagadnień podane w kolumnie 1 tabeli 1 

i być wystarczające dla uświadomienia ryzyka związanego z przewozem materiałów 

niebezpiecznych, rozpoznawania ich oraz poznania wymogów mających zastosowanie przy 

przewozie takich materiałów przez pasażerów; oraz 

2) następujący personel: 

(i) członkowie załogi, 

(ii) personel odprawy pasażerskiej, oraz 

(iii) personel do spraw ochrony, zatrudniony przez operatora, zajmujący się prześwietlaniem 

bagażu i kontrolą pasażerów, 

odbył szkolenie, które musi obejmować co najmniej obszary zagadnień podane w kolumnie 2 

tabeli 1 oraz musi być wystarczające dla uświadomienia ryzyka związanego z przewozem 

materiałów niebezpiecznych, rozpoznawania ich oraz poznania wymogów mających 

zastosowanie przy przewozie takich materiałów przez pasażerów. 
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Tabela 1 

OBSZARY SZKOLENIA 1 2 

Zagadnienia ogólne X X 

Ograniczenia w transporcie powietrznym 

materiałów niebezpiecznych 

 X 

Oznakowanie paczek i etykiety X X 

Materiały niebezpieczne w bagażu 

pasażerskim 

X X 

Procedury awaryjne X X 

 

Uwaga: X - oznacza, które zagadnienia mają być omówione. 

c) Operatorzy posiadający stałe zezwolenie na transport lotniczy materiałów niebezpiecznych. 

Operator zapewnia, by: 

1) personel związany z przyjmowaniem do przewozu materiałów niebezpiecznych odbył 

szkolenie i posiadał odpowiednie kwalifikacje do pełnienia swoich obowiązków. 

Szkolenie musi obejmować co najmniej obszary zagadnień podane w kolumnie 1 tabeli 

2 i być wystarczające dla zapewnienia podejmowania przez personel decyzji o 

dopuszczeniu lub odmowie transportu materiałów niebezpiecznych zgłoszonych do 

przewozu lotniczego, 

2) personel związany z obsługą naziemną, składowaniem i załadunkiem materiałów 

niebezpiecznych odbył szkolenie wymagane do pełnienia tych obowiązków w 

odniesieniu do materiałów niebezpiecznych. Szkolenie musi obejmować co najmniej 

obszary zagadnień podane w kolumnie 2 tabeli 2 i być wystarczające dla uświadomienia 

ryzyka związanego z materiałami niebezpiecznymi, wskazania metod ich 

rozpoznawania oraz sposobów ich obsługi i załadunku, 
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3) personel związany z obsługą ogólnego przewozu ładunków (cargo) oraz bagażu odbył 

szkolenie pozwalające mu pełnić obowiązki związane z przewozem materiałów 

niebezpiecznych. Szkolenie musi obejmować co najmniej obszary zagadnień podane 

w kolumnie 3 tabeli 2 i być wystarczające dla uświadomienia ryzyka związanego 

z przewozem materiałów niebezpiecznych, rozpoznawania ich oraz poznania wymogów 

mających zastosowanie do przewozu takich materiałów przez pasażerów, 

4) członkowie załóg lotniczych odbyli szkolenie, którego minimalny zakres musi 

obejmować obszary podane w kolumnie 4 tabeli 2. Szkolenie powinno być 

wystarczające dla uświadomienia ryzyka związanego z materiałami niebezpiecznymi 

oraz poznania sposobu ich przewozu samolotem, oraz 

5) następujący personel: 

(i) personel odprawy pasażerskiej, 

(ii) personel do spraw ochrony, zatrudniony przez operatora, zajmujący się 

prześwietlaniem bagażu i kontrolą pasażerów, oraz 

(iii) członkowie załogi inni niż członkowie załogi lotniczej odbyli szkolenie, które 

obejmuje co najmniej obszary podane w kolumnie 5 tabeli 2. Szkolenie musi być 

wystarczające dla uświadomienia ryzyka związanego z przewozem materiałów 

niebezpiecznych oraz poznania wymogów mających zastosowanie do przewozu 

takich materiałów przez pasażerów lub, bardziej ogólnie, ich przewozu na 

pokładzie samolotu. 
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d)  Operator zapewnia, by cały personel uczestniczący w szkoleniu zakończył je egzaminem 

sprawdzającym znajomość ich obowiązków. 

e) Operator zapewnia, by cały personel wymagający przeszkolenia w zakresie przewozu 

materiałów niebezpiecznych odbywał szkolenia okresowe nie rzadziej niż co 2 lata. 

f) Operator zapewnia, by rejestry szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych 

były zachowywane dla całego personelu, który odbył szkolenie zgodnie z lit. d) powyżej oraz 

zgodnie z wymogami instrukcji technicznych. 

g) Operator zapewnia, by personel jego agenta obsługi naziemnej był przeszkolony zgodnie 

z odpowiednimi kolumnami tabeli 1 i 2. 
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Tabela 2 

OBSZARY SZKOLENIA 1 2 3 4 5 
Zagadnienia ogólne X X X X X 
Ograniczenia w transporcie 
powietrznym materiałów 
niebezpiecznych 

X X  X X 

Klasyfikowanie materiałów 
niebezpiecznych 

X     

Wykaz materiałów niebezpiecznych X X  X  
Ogólne wymogi i instrukcje 
dotyczące pakowania 

X     

Specyfikacje opakowań i 
oznakowanie 

X     

Oznakowanie paczek i etykiety X X X X X 
Dokumentacja od nadawcy ładunku X     

Przyjęcie materiałów 
niebezpiecznych, łącznie z 
zastosowaniem listy kontrolnej 

X     

Procedury składowania i załadunku X X X X  
Kontrole pod kątem zniszczeń lub 
wycieków oraz procedury odkażania 

X X    

Przekazywanie informacji dowódcy X X  X  
Materiały niebezpieczne w bagażu 
pasażerskim 

X X X X X 

Procedury awaryjne X X X X X 
 

Uwaga: X - oznacza, które zagadnienia mają być omówione. 
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OPS 1.1225 

Zgłaszanie incydentów i wypadków z materiałami niebezpiecznymi 

a)  Operator zgłasza organowi każdy incydent lub wypadek z materiałami niebezpiecznymi. 

Wstępny raport jest składany w ciągu 72 godzin od chwili zdarzenia, chyba że na 

przeszkodzie temu stoją szczególne okoliczności. 

b)  Operator zgłasza organowi również każdy przypadek niezadeklarowanego lub błędnie 

zadeklarowanego materiału niebezpiecznego odkrytego w ładunku cargo lub w bagażu 

pasażerskim. Wstępny raport jest składany w ciągu 72 godzin od chwili odkrycia, chyba że na 

przeszkodzie temu stoją szczególne okoliczności. 

 



 
13376/1/05 REV 1  EW/asz 472 
ZAŁĄCZNIK DG C III   PL 

CZĘŚĆ S 

OCHRONA 

 

OPS 1.1235 

Wymagania w zakresie ochrony 

 

Operator zapewnia, by cały personel został odpowiednio zapoznany i postępował zgodnie ze 

stosownymi wymogami krajowych programów ochrony państwa operatora. 

 

OPS 1.1240 

Programy szkoleniowe 

 

Operator opracowuje i realizuje zatwierdzone programy szkoleniowe, które umożliwią członkom 

załogi operatora podjęcie stosownych działań zapobiegających aktom bezprawnej ingerencji, takich 

jak sabotaż lub bezprawne zawładnięcie samolotem oraz zminimalizowanie skutków tych wydarzeń 

w przypadku ich wystąpienia. Programy szkoleniowe są zgodne z krajowym programem ochrony 

lotnictwa cywilnego. Poszczególni członkowie załogi posiadają wiedzę i kwalifikacje dotyczące 

wszystkich istotnych elementów programu szkoleniowego.  

 

OPS 1.1245 

Zgłaszanie aktów bezprawnej ingerencji 

 

W następstwie aktu bezprawnej ingerencji na pokładzie statku powietrznego dowódca lub, pod jego 

nieobecność, operator niezwłocznie zgłasza takie zdarzenie właściwym wyznaczonym władzom 

lokalnym oraz właściwym władzom państwa operatora. 
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OPS 1.1250 
Lista kontrolna procedur przeszukiwania samolotu 

 

Operator zapewnia, by na pokładzie samolotu znajdowała się lista kontrolna procedur, jakich należy 

przestrzegać w przypadku poszukiwania na pokładzie samolotu bomby lub zaimprowizowanego 

ładunku wybuchowego (IED) w przypadku podejrzenia sabotażu lub w celu przeszukiwania 

samolotów w poszukiwaniu ukrytej broni, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych 

urządzeń, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że samolot może być przedmiotem bezprawnej 

ingerencji. Uzupełnieniem listy kontrolnej są wytyczne dotyczące postępowania w przypadku 

wykrycia na pokładzie bomby lub podejrzanego przedmiotu oraz informacje o miejscu w 

samolocie, w którym ten ładunek lub przedmiot może być bezpiecznie złożony, zgodnie z 

informacjami podanymi posiadaczowi Świadectwa Typu (TC). 

 
OPS 1.1255 

Ochrona kabiny załogi lotniczej 
 

a) W każdym samolocie, który ma drzwi wejściowe do kabiny załogi lotniczej, drzwi te muszą 

mieć możliwość zamknięcia na klucz oraz należy ustanowić możliwe do przyjęcia przez 

organ środki lub procedury, przy pomocy których personel pokładowy będzie informował 

załogę lotniczą o podejrzanych działaniach lub naruszeniach przepisów ochrony w kabinie. 
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b) Każdy samolot pasażerski, którego maksymalna certyfikowana masa do startu (MCTOM) jest 

większa niż 45 500 kg lub którego maksymalna zatwierdzona konfiguracja miejsc 

pasażerskich (MAPSC) jest większa niż 60, jest wyposażony w zatwierdzone drzwi 

wejściowe do kabiny załogi lotniczej, które można otwierać i zamykać z każdego stanowiska 

pilota, zaprojektowane tak, aby spełniały stosowne działające wstecz wymogi w odniesieniu 

do operacyjnej zdatności do lotu. Konstrukcja drzwi nie może utrudniać operacji awaryjnych, 

zgodnie ze stosownymi działającymi wstecz wymogami w odniesieniu do operacyjnej 

zdatności do lotu. 

c) W każdym samolocie wyposażonym w drzwi wejściowe do kabiny załogi lotniczej, zgodnie 

z lit. b): 

1) drzwi te zostaną zamknięte przed uruchomieniem silników do startu i pozostaną 

zamknięte, w przypadku gdy wymaga tego procedura ochrony lub na polecenie dowódcy, 

do czasu wyłączenia silników po lądowaniu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uznano, że 

konieczne jest wejście do kabiny upoważnionych osób lub ich wyjście z niej zgodnie z 

krajowym programem ochrony lotnictwa cywilnego, 

2) z każdego stanowiska pilota należy umożliwić monitorowanie obszaru poza kabiną załogi 

lotniczej w zakresie niezbędnym do identyfikacji osób proszących o pozwolenie wejścia 

do kabiny załogi lotniczej oraz do wykrycia podejrzanego zachowania lub potencjalnego 

zagrożenia. 

 
_________________ 
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I. Wstęp 

 

W dniu 9 marca 2006 r., w ramach procedury współdecyzji (art. 251 traktatu WE), Rada przyjęła 

wspólne stanowisko w sprawie zmienionego wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 

w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie 

lotnictwa cywilnego (EU-OPS) 

 

Celem tego wniosku jest zwłaszcza transpozycja niewiążących norm JAR-OPS (wspólne 

wymagania lotnicze – standardy operacyjne) ustanowionych przez Zrzeszenie Władz Lotniczych do 

wiążącego prawa (wspólnotowego) UE. Z tego powodu rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, 

często nazywane jest rozporządzeniem w sprawie „EU-OPS”. 

 

Pierwotny wniosek dotyczący rozporządzenia został przedstawiony przez Komisję w marcu 2000 r. 

Po pierwszym czytaniu w Parlamentem Europejskim w styczniu 2001 r. i w świetle dyskusji 

w ramach organów Rady, w lutym 2002 r. Komisja przedstawiła zmieniony wniosek. 

 

Parlament Europejski, biorąc pod uwagę, że wniosek zmieniony odbiegał w istotny sposób od 

pierwotnego wniosku Komisji, postanowił wydać drugą opinię w pierwszym czytaniu. Zgodnie 

z propozycją sprawozdawcy Briana Simpsona, we wrześniu 2002 r. Parlament Europejski wniósł 

tylko jedną poprawkę, za to istotną, odnoszącą się do „ograniczeń czasu lotu”. 

 

Po wniesieniu tej poprawki i w świetle prac przeprowadzonych przez Radę oraz jej organy 

w odniesieniu do przepisów dotyczących „personelu pokładowego”, w lutym 2004 r. Komisja 

przedstawiła następny zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie EU-OPS. 

 

Na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2004 r. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii 

osiągnęła częściowe porozumienie polityczne w sprawie tego zmienionego wniosku. Częściowe 

porozumienie dotyczyło części zawierającej artykuły oraz części „O” (personel pokładowy) i „Q” 

(ograniczenia czasu lotu) w załączniku III. 
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W czerwcu 2005 r. organy Rady osiągnęły porozumienie w sprawie pozostałych fragmentów 

załącznika III, obejmujących części A-N oraz P, R i S. 

 

Po weryfikacji całego tekstu przez prawników lingwistów Rada była w stanie przyjąć wspólne 

stanowisko. Przyjmując je Rada należycie uwzględniła opinię Parlamentu Europejskiego 

w pierwszym czytaniu. 

 

Rada odnotowała również opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

 

 

II. Analiza wspólnego stanowiska 

 

1. Kwestie ogólne 

 

Rad była w stanie osiągnąć porozumienie co do głównych elementów merytorycznych wniosku 

Komisji. W niektórych punktach Rada postanowiła jednak zmienić tekst, zasadniczo w celu 

osiągnięcia większej przejrzystości, prostoty i zrozumiałości. 

 

W części zawierającej artykuły Rada wprowadziła pewne zmiany do przepisów dotyczących 

elastyczności w art. 8. W szczególności w ust. 4 tego artykułu Rada rozszerzyła możliwość 

przyjmowania przez państwa członkowskie przepisów dotyczących niektórych OPS do czasu 

ustanowienia przepisów wspólnotowych opartych na wiedzy naukowej i dobrych praktykach. 

 

W art. 8a Rada postanowiła, że przepisy części Q (ograniczenia czasu lotu) oraz, w odpowiednich 

przypadkach, części „O” (personel pokładowy) załącznika III powinny zostać ocenione z punktu 

widzenia naukowego i medycznego w ciągu trzech lat od wejścia rozporządzenia w życie. Rada 

postanowiła polecić wykonanie tego zadania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 

(EASA). Rada postanowiła również, że EASA powinna pomagać Komisji w przygotowywaniu 

wniosków dotyczących zmiany odnośnych przepisów technicznych części Q. 
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Rada postanowiła że, biorąc pod uwagę czas potrzebny na przyjęcie wszystkich nowych przepisów 

technicznych, państwa członkowskie powinny stosować załącznik III ze skutkiem od 18 miesięcy 

po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia (a nie ze skutkiem od 6 miesięcy po jego wejściu 

w życie, jak przewiduje wniosek Komisji).  

 

W załączniku III Rada dokonała pewnych zmian w celu pełnego ujednolicenia tekstu z poprawką 

8 do JAR-OPS 1, a także w celu ujednoznacznienia i doprecyzowania tekstu wnioskowanego przez 

Komisję. 

 

Rada zdaje sobie sprawę, że ze względu na postęp techniczny, zmieniające się okoliczności i czas 

potrzebny na finalizację tekstu po osiągnięciu porozumienia politycznego, brzmienie załącznika III 

można by poprawić w niektórych punktach już w momencie przyjmowania wspólnego stanowiska. 

Ponadto, biorąc pod uwagę znaczną objętość tekstu, może się okazać, że niektóre przywołania są 

jeszcze niepoprawne. Rada uważa jednak, że prace nad tym tekstem muszą zostać w którymś 

momencie sfinalizowane. Dlatego też Rada z przyjemnością poinformowała Komisję, że 

niezwłocznie po wejściu rozporządzenia w życie pracownicy Rady rozpoczną prace nad dalszym 

udoskonalaniem i aktualizacją tekstu w ramach procedury komitetu i że w związku z tym weźmie 

dokładnie pod uwagę sugestie zmian, które już zostały przedstawione przez niektóre państwa 

członkowskie. 

 

 

2. Poprawki Parlamentu  

 

Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2002 r. dotyczyła umieszczenia w tekście 

jednej istotnej poprawki, odnośnie do „ograniczeń czasu lotu”. Komisja postanowiła zawrzeć tekst 

tej poprawki w swoim zmienionym wniosku, w postaci nieco przeredagowanej. Rada była również 

w stanie osiągnąć porozumienie odnośnie do poprawki Parlamentu Europejskiego, choć 

postanowiła doszlifować nieco tekst, aby dopasować go lepiej do realiów ekonomicznych 

dzisiejszego lotnictwa i aby bardziej jednoznacznie wyrazić znaczenie niektórych przepisów. 
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III. Wniosek 

 

Rada uważa, że tekst jej wspólnego stanowiska jest właściwy i wyważony. W odniesieniu do 

poprawki wniesionej przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu Rada zauważa, że 

poprawka ta została całkowicie przyjęta, z zastrzeżeniem pewnych nieznacznych zmian 

redakcyjnych. W związku z tym Rada uważa, że tekst jej wspólnego stanowiska zapewnia 

osiągnięcie celu, jakiemu ma służyć poprawka Parlamentu. 

 

Rada zachęca Parlament Europejski do przyjęcia tekstu wspólnego stanowiska w przedstawionej 

postaci, aby rozporządzenie mogło jak najszybciej wejść w życie. W związku z tym, w odniesieniu 

zwłaszcza do części Q (ograniczenia czasu lotu) a także, w odpowiednich przypadkach, części O 

(personel pokładowy) w załączniku III, zachęca się Parlament Europejski do wzięcia pod uwagę, że 

te części wkrótce zostaną poddane ocenie naukowej i medycznej, którą przeprowadzi EASA.  
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Oświadczenie Szwecji dotyczące zmienionego wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 

w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych  

w dziedzinie lotnictwa cywilnego (EU-OPS) 

 

Szwecja wyraża poparcie dla treści wszystkich części proponowanego rozporządzenia z wyjątkiem 

części Q. W opinii Szwecji nie jest wystarczająco jasne, czy stosowanie przepisów dotyczących 

ograniczeń czasu lotu zagwarantuje odpowiedni i jednolity poziom bezpieczeństwa operacji 

lotniczych.  

 

W związku z tym Szwecja postanowiła wstrzymać się od głosu. 

 
________________________ 
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lotnictwa cywilnego (UE-OPS) 



 

PL 2   PL 

2000/0069 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI  
DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE  

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie 

harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie 
lotnictwa cywilnego (UE-OPS) 

Informacje ogólne 

Data przekazania wniosku do PE i Rady (dokument 
COM(2000) [121] wersja ostateczna [2000[/[0069]COD): 

[24 marca 2000 r.] 

Data wydania opinii przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny: [19 października 2000 r.] 

Data wydania pierwszej opinii przez Parlament Europejski, 
pierwsze czytanie: 

[18 stycznia 2001 r.] 

Data przekazania zmienionego wniosku do PE i Rady 
(dokument COM(2002)[30] wersja ostateczna 
[2000[/[0069]COD): 

[4 lutego 2002 r.] 

Data wydania drugiej opinii przez Parlament Europejski, 
pierwsze czytanie: 

[3 września 2002 r.] 

Data przekazania poprawionego i zmienionego wniosku do 
PE i Rady (dokument COM(2004)[73] wersja ostateczna 
[2000[/[0069]COD): 

[12 lutego 2004 r.] 

Data osiągnięcia częściowej zgody politycznej w Radzie 
(kwalifikowana większość) 

[10 grudnia 2004 r.] 

Data przyjęcia wspólnego stanowiska: [9 marca 2006 r.] 

1. CEL WNIOSKU KOMISJI 

1.1. Przygotowując drugi pakiet przepisów liberalizujących lotnictwo w 1989 r. Rada i 
Komisja postanowiły, że polityka wspólnotowa w zakresie transportu lotniczego 
powinna obejmować także ujednolicenie przepisów dotyczących lotnictwa 
cywilnego w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego i 
zagwarantowania uczciwej konkurencji pomiędzy przewoźnikami lotniczymi. W 
związku z tym Wspólnota przyjęła rozporządzenie 3922/91 w sprawie harmonizacji 
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wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego w celu ustanowienia i uaktualnienia ujednoliconych przepisów 
dotyczących projektowania, produkcji, obsługi i konserwacji statków powietrznych, 
a także personelu i służb zaangażowanych w powyższą działalność. 

1.2. W marcu 2000 r. Komisja przedstawiła Radzie wniosek dotyczący zmiany 
powyższego rozporządzenia w celu włączenia przepisów gwarantujących obsługę 
statków powietrznych w odpowiednio bezpiecznych warunkach1. Przepisy te, mające 
zastosowanie do przewoźników lotniczych, opierały się na przepisach wcześniej 
ustalonych przez Wspólne Władze Lotnicze (JAA)2. 

1.3. Ponieważ pierwszy wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia 3922/91 został 
wstrzymany w Radzie, w lutym 2004 r. Komisja przedstawiła poprawiony wniosek 
dotyczący zmiany rozporządzenia 3922/91, w szczególności w celu uwzględnienia 
uwag wniesionych przez Radę i Parlament w trakcie rozpatrywania pierwotnego 
wniosku Komisji. 

1.4. W związku z tym nowy wniosek Komisji zawierał minimalne wymogi dotyczące 
personelu pokładowego3, który musi obecnie uzyskać certyfikat, jak to ma już 
miejsce w Stanach Zjednoczonych i o co wnioskowali zainteresowani pracownicy 
oraz niektórzy przedstawiciele branży. Powyższe minimalne wymogi powinny także 
poprawić bezpieczeństwo lotnicze poprzez podniesienie poziomu przygotowania 
zawodowego personelu. Ponadto, powinny one ułatwić mobilność pracowników na 
całkowicie zliberalizowanym rynku transportu lotniczego. 

1.5. Nowy wniosek Komisji zawiera także system ograniczania czasu lotu (FTL) dla 
personelu latającego, zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego, 
zaniepokojonego rozbieżnościami pomiędzy poszczególnymi państwami w tym 
zakresie. Rzeczywiście przez długi okres czasu stowarzyszenia zawodowych pilotów 
i niektórzy przewoźnicy lotniczy byli bardzo krytyczni wobec takich rozbieżności, 
które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie 
konkurencji. 

– Liczne dochodzenia w sprawie przyczyn wypadków lotniczych wskazują na 
zmęczenie załogi jako jeden z czynników przyczyniających się do katastrof 
lotniczych. 

                                                 
1 Przepisy te dotyczą certyfikacji przewoźnika, obsługi i konserwacji statku powietrznego oraz 

przeszkolenia personelu. 
2 Wspólne Władze Lotnicze są stowarzyszeniem krajowych władz lotniczych z 37 państw europejskich, 

w tym z 25 państw członkowskich UE, powołanym dla ustalenia jednolitych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa lotniczego. 

3 Minimalne wymogi mogą zostać uzupełnione przez państwa członkowskie, które mogą przyjąć bardziej 
restrykcyjne wymogi. W przypadku personelu pokładowego minimalne wymogi dotyczą wieku, 
sprawności fizycznej i przeszkolenia zawodowego. Minimalny wymóg może na przykład określać 
minimalny zakres szkolenia lub minimalny wiek. Jednak państwa członkowskie mogą ustalić bardziej 
surowe przepisy (wymagając szerszego przeszkolenia lub podnosząc limit wieku). Podobnie minimalny 
wymóg może określać minimalny czas odpoczynku dla personelu, który państwo członkowskie może 
zwiększyć, ale nie może go skrócić, lub maksymalny czas lotu. Krajowe przepisy dopuszczające 
dłuższy maksymalny czas lotu byłyby niezgodne, natomiast krajowy przepis dopuszczający krótszy 
maksymalny czas lotu byłby zgodny.  
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– Krajowe przepisy w zakresie czasu lotu są w niektórych przypadkach zbyt mało 
restrykcyjne i pozwalają przewoźnikom lotniczym na wydłużanie czasu pracy 
zatrudnionych pracowników, ze szkodą dla bezpieczeństwa i przewoźników 
stosujących bardziej surowe przepisy. 

Przepisy w zakresie czasu lotu zawarte we wniosku Komisji zostały przedstawione w formie 
minimalnych wymogów, w odniesieniu do których państwa członkowskie miałyby swobodę 
ustalania bardziej restrykcyjnych zasad. Ponadto, są one dostatecznie elastyczne, aby 
uwzględnić szczególne sytuacje na poziomie krajowym. 

2. UWAGI DO WSPÓLNEGO STANOWISKA 

2.1. We wspólnym stanowisku Rada stwierdza, że zmiany zaproponowane przez 
Parlament zostały w pełni uwzględnione, za wyjątkiem nielicznych drobnych 
poprawek. Komisja zgadza się, że po wprowadzeniu tych drobnych zmian tekst 
wspólnego stanowiska Rady zagwarantuje osiągnięcie celu jaki poprawka 
Parlamentu zakładała.  

2.2. Popierając wspólne stanowisko Rady, Komisja przyjmuje gotowość Rady do 
przyjęcia głównych założeń wniosku Komisji, jednak w niektórych punktach woli 
dokonać zmiany brzmienia tekstu ze względu na konieczność jego uproszczenia i 
uczynienia go bardziej klarownym, a przez to zrozumiałym. 

2.3. Jeśli chodzi o treść proponowanych przepisów:  

– Rada dokonała kilku zmian w odniesieniu do zasad elastyczności w art. 8, a 
dokładniej w ust. 4, gdzie Rada rozszerzyła prawo państw członkowskich do 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy przepisów dotyczących bardzo 
ograniczonej liczby OPS (wymogi techniczne i procedury administracyjne w 
dziedzinie lotnictwa cywilnego) do czasu ustalenia na poziomie wspólnotowym 
jednolitych zasad opartych na wiedzy naukowej i najlepszych praktykach. 
Komisja uważa, że jest to możliwy do przyjęcia kompromis, zwłaszcza, że 
sposoby potwierdzania zgodności w tej dziedzinie mogą różnić się, niekoniecznie 
stanowiąc zagrożenie dla poziomu bezpieczeństwa. Ponadto, Komisja 
przedstawiła obecnie nowy wniosek4, który zobowiąże między innymi Europejską 
Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) do opracowania przepisów 
wykonawczych we wszystkich tych dziedzinach. 

– W art. 8a Rada proponuje, aby przepisy w części Q (ograniczenie czasu lotu) oraz, 
w razie konieczności, w części O (personel pokładowy) załącznika III zostały 
ocenione z naukowego i medycznego punktu widzenia w okresie trzech lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Ponadto, stanowisko Rady przypisuje 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odpowiedzialność za 
wykonanie powyższego, jak również zadanie udzielenia Komisji wsparcia w 
przygotowaniu wniosków dotyczących zmiany właściwych przepisów 

                                                 
4 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający rozporządzenie 

(WE) nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego 
i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (dokument COM(2005)[579] wersja 
ostateczna – [2005]/[0228]COD) 
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technicznych w części Q. To rozwiązanie jest możliwe do przyjęcia dla Komisji, 
ponieważ jest ono zgodne z jej równoległą inicjatywą (patrz powyżej) dotyczącą 
rozszerzenia kompetencji Agencji.  

– Rada stwierdza, że ze względu na czas konieczny na dostosowanie się do nowych 
przepisów technicznych, państwa członkowskie powinny stosować załącznik III 
dopiero po 18 miesiącach od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (a nie po 
6 miesiącach jak proponowała Komisja). Komisja może zgodzić się na taki 
kompromis. 

– W samym załączniku III Rada dokonała kilku zmian w celu pełnego dostosowania 
tekstu do 8 wersji dokumentu JAR-OPS 1 w celu uczynienia go bardziej 
przejrzystym i zrozumiałym. Powyższe również jest możliwe do przyjęcia dla 
Komisji. 

2.4. Komisja zgadza się z poglądem wyrażonym we wspólnym stanowisku Rady, że w 
zakresie zaawansowanych technologii i zmieniających się okoliczności w 
nowoczesnym lotnictwie, ze względu na długotrwałą debatę międzyinstytucjonalną 
potrzebną do sfinalizowania obecnego tekstu, załącznik III mógłby już w tej chwili 
zostać poprawiony w kilku punktach.Jednak ten obszerny tekst wymagał 
długotrwałych prac, które są na wystarczająco zaawansowanym etapie, iż możliwe 
jest przyjęcie tekstu w aktualnej formie. 

2.5. W tym względzie Komisja potwierdza ponownie swoje zobowiązanie, iż jej służby, 
tak szybko jak to tylko będzie możliwe po wejściu w życie rozporządzenia, 
rozpoczną prace nad dalszym udoskonaleniem i aktualizacją tekstu w drodze 
procedury komitologii, dogłębnie analizując sugestie dotyczące zmian, już zgłoszone 
przez niektóre państwa członkowskie. 

Podsumowanie 

Komisja stwierdza, że wspólne stanowisko przyjęte dnia 9 marca 2006 r. w dużej mierze 
opiera się na opinii Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu. Komisja docenia 
również fakt, że dopiero po bardzo długiej dyskusji Rada osiągnęła w swoim tekście pewien 
kompromis. W związku z tym Komisja może przyjąć wspólne stanowisko. 

DEKLARACJA KOMISJI 

Komisja wraz z Radą złożyła deklarację w związku z przyjęciem wspólnego stanowiska (zob. 
załącznik I). 
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ZAŁĄCZNIK 

Oświadczenie Komisji i Rady dotyczące art. 8a 

Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zmieniający 
rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 
zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego w celu rozszerzenia jego zakresu na operacje lotnicze i licencje załóg. Decyzja w 
sprawie wniosku umożliwi EASA przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 8a. Rada 
zobowiązuje się priorytetowo przeanalizować wniosek. 


	wxwxw: part.4


