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Celem tego artykułu jest podsumowanie obowiązujących wymagań bieżących i opisanie ich intencji, 

zgodnie z interpretacją Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Agencja). 

 

Przepisy zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 1321/2014 dotyczące poświadczania obsługi, jak również 

związane z funkcjami i obowiązkami CAMO i organizacji obsługi technicznej bardzo często rodzą 

pytania i różne interpretacje. 

Przepisy te są aktualnie przeglądane jako część dwóch zadań stanowienia przepisów: 

• RMT.0217 (M.029) „Obowiązki CAMO i organizacji obsługi technicznej 145”. 

• RMT.0097 (145.024) „Funkcje i obowiązki personelu  wspomagającego B1 i B2”. 

Dotychczas zadania te doprowadziły do publikacji odpowiednio NPA 2014-27 i NPA 2014-11, 

proponując pewne zmiany w przepisach i materiałach AMC/GM, które, w oparciu o opinie z 

zewnętrznych konsultacji, nadal wymagają dalszego przeglądu. Ponadto, nawet jeśli Agencja 

ostatecznie opublikowałaby opinię, to proponowane zmiany nadal nie mogłyby być stosowane a nawet 

mogłyby ulec zmianie, gdyż opinia przed przyjęciem przez Komisję musiałaby przejść przez 

odpowiedni proces komitologii z państwami członkowskimi. 

1. Odpowiedzialność za ciągłą zdatności do lotu, w tym obsługę techniczną 

Odpowiedzialności za ciągłą zdatności do lotu są szczegółowo opisane w części M, punkt M.A.201. 

Niniejszy punkt wprowadza różne przepisy w zależności od kategorii statku powietrznego (duży i inny 

niż duży samolot) oraz rodzaju operacji (zarobkowy transport lotniczy, inne operacje zarobkowe i 

operacje prywatne). 

Wszystkie te przepisy mają jednak dwa wspólne aspekty: 

 właściciel/operator (lub zakontraktowana CAMO, jeśli istnieje) jest odpowiedzialny za 

wszystkie działania mające na celu określenie stanu zdatności do lotu statku powietrznego 

oraz odpowiednie zaplanowanie i koordynację obsługi, oraz 

 zakontraktowana organizacja obsługi technicznej lub, jeżeli pozwala na to przepis, niezależny 

personel poświadczający, jest odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie i poświadczenie 

obsługi technicznej zamówionej przez właściciela /operatora /CAMO. 

W szczególnym przypadku statków powietrznych uczestniczących w zarobkowym transporcie 

lotniczym, zgodnie z M.A.201 (h), operator jest odpowiedzialny za ciągłą zdatność do lotu statku 

powietrznego, który użytkuje i zostanie zatwierdzony jako CAMO. 

Zgodnie z M.A.708 (b), obowiązki te obejmują, między innymi, zapewnienie, że wszystkie 

wymagania obsługowe (dyrektywy zdatności do lotu, wymagania wynikające z programu obsługi, 

usunięcie niesprawności  itp.) są przestrzegane i wydawane przez zatwierdzone według Part 145 

organizacje obsługi technicznej. 

Oznacza to, że operator (CAMO) jest odpowiedzialny za planowanie i zamawianie całej wymaganej 

obsługi oraz za sprawdzenie, czy cała zamówiona obsługa została poświadczona przez zatwierdzoną 

według Part 145 organizację. 

Jednak operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywiste wykonanie obsługi, za to odpowiada 

zatwierdzona według Part 145 organizacja  wydająca CRS (poświadczenie obsługi). 

  



Poniżej ważne aspekty, które należy wziąć pod uwagę: 

 Operator (CAMO) nie może wydawać poświadczeń obsługi (CRS) w następstwie wykonanej 

obsługi. CRS zawsze musi być wydany przez personel poświadczający z zatwierdzonej 

według Part 145 organizacji. 

 W przypadku, gdy obsługa jest przeprowadzana i dopuszczana przez zatwierdzoną według 

Part 145 organizację, operator musi posiadać procedury w celu sprawdzenia, czy wszystkie 

prace obsługowe zamówione przez tę organizację zostały poświadczone przez zatwierdzoną 

według Part 145 organizację. Jednak w celu przeprowadzenia tej weryfikacji operator 

(CAMO) nie jest zobowiązany do korzystania z personelu poświadczającego. 

 CRS poświadcza jedynie, że zamówiona przez operatora (CAMO) obsługa została 

przeprowadzona i dopuszczona zgodnie z Part 145, a więc nie gwarantuje, że spełniono 

wszystkie wymogi dotyczące ciągłej zdatności do lotu (może brakować pewnych prac 

obsługowych nie zamówionych przez operatora). To stanowi odpowiedzialność operatora 

(CAMO). 

 W związku z tym operator (CAMO) musi posiadać procedury zapewniające, że lot nie 

odbędzie się, o ile nie zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące ciągłej zdatności do 

lotu. Na przykład można to spełnić stosując procedurę, na podstawie której operator (CAMO) 

otrzymuje komunikat od organizacji obsługi technicznej, a operator (CAMO) powiadamia 

dowódcę, że nie brakuje żadnych prac obsługowych. Możliwe są jednak inne procedury, na 

przykład delegowanie do zatwierdzonej według Part 145 organizacji obowiązku 

powiadomienia dowódcy. 

 CRS wydawany przez zatwierdzoną według Part 145 organizację musi zawsze znajdować się 

na pokładzie statku powietrznego jako część Pokładowego dziennika technicznego, wraz ze 

wszystkimi informacjami związanymi z usunięciem niesprawności, odroczeniem czynności 

obsługowych itp. Informacje muszą zawsze być dostępne dla dowódcy (patrz M.A.306 i AMC 

M.A.306 (a)), który jest odpowiedzialny za przyjęcie samolotu przed lotem. 

 Pokładowy dziennik techniczny musi również zawierać bieżące oświadczenie o obsłudze 

technicznej wystawione przez operatora (CAMO) przedstawiające status obsługi technicznej 

statku powietrznego w zakresie kolejnych planowanych i nieplanowanych wymagających 

wykonania czynności obsługi technicznej. Oświadczenie o obsłudze technicznej nie musi 

jednak znajdować się na pokładzie, o ile operator (CAMO) posiada alternatywne procedury 

akceptowane przez właściwy organ w celu kontrolowania kolejnych planowanych czynności 

obsługi technicznej [patrz: M.A.306 i AMC M.A.306 (a)]. 

 Niniejsze oświadczenie o obsłudze technicznej, jeżeli umieszczone na pokładzie statku 

powietrznego, nie zastępuje obowiązku posiadania na pokładzie statku pasażerskiego CRS 

Part 145 i jego dostępności dla dowódcy.  

2. Poświadczanie obsługi 

Punkt 145.A.50 lit. a stwierdza, co następuje: 

„Poświadczenie obsługi jest wystawiane przez właściwie upoważniony personel poświadczający w 

imieniu organizacji, po dokonaniu weryfikacji właściwego wykonania przez organizację wszystkich 

zleconych czynności związanych z obsługą, zgodnie z procedurami określonymi w pkt 145.A.70, przy 

uwzględnieniu dostępności i użycia danych dotyczących obsługi technicznej określonych w pkt 

145.A.45, oraz po stwierdzeniu braku niezgodności, które zagrażają bezpieczeństwu lotu.” 

Dodatkowo pkt 145.A.50 lit. b stwierdza: 

„Poświadczenie obsługi jest wydawane przed lotem i po zakończeniu wszelkich czynności związanych 

z obsługą techniczną.” 

Sformułowanie powyższych wymogów bardzo często wywoływało różne interpretacje. W kolejnych 

punktach przedstawimy stanowisko Agencji. 

  



3. Ile CRS może lub powinno być wydanych 

Punkt 145.A.50 (b) wymaga aby CRS był wydany przed lotem i po zakończeniu „wszelkich czynności 

związanych z obsługą techniczną”. 

Stanowisko Agencji polega na tym, że słowa „wszelkich czynności związanych z obsługą techniczną” 

można interpretować na różne sposoby, takie jak: 

 „wszelkich czynności związanych z obsługą techniczną” 

 „każdej kombinacji czynności związanych z obsługą techniczną” 

 „każdego zdarzenia związanego z obsługą” 

Agencja również stoi na stanowisku, że wskutek tego obecne rozporządzenie zezwala na różne 

systemy poświadczania obsługi, takie jak: 

 Wydawanych jest kilka poświadczeń obsługi, z których każdy obejmuje jedną pojedynczą 

czynność obsługową. 

 Wydawanych jest kilka poświadczeń obsługi, z których każdy obejmuje pewną grupę zadań. 

 Wydawane jest pojedyncze poświadczenie obsługi obejmujące całą obsługę ujętą w jednym 

zdarzeniu obsługowym. 

Agencja pragnie również zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, który system poświadczania jest 

stosowany, procedura poświadczania obsługi wdrożona przez organizację obsługi technicznej powinna 

być adekwatna do rodzaju organizacji, złożoności, zakresu prac itd. i musi zapewniać zgodność z 

145.A.50. Oznacza to między innymi, że: 

 CRS musi jasno identyfikować wykonaną pracę i, o ile dotyczy, każdą nieukończoną pracę i 

związane z tym ograniczenia. 

 CRS może być wydany wyłącznie przez personel poświadczający posiadający uprawnienia do 

poświadczania dla wszystkich zadań ujętych w poświadczeniu obsługi, 

 W przypadku obsługi bazowej CRS musi być wydany przez personel poświadczający 

kategorii C. 

 Procedury poświadczania obsługi muszą zapewniać, że wszystkich działania obsługowe 

zostały prawidłowo skoordynowane i poświadczenie obsługi wystawiane jest w rozsądnym 

terminie po rzeczywistym wykonaniu wszystkich zadań. 

Ponadto ważne jest, aby podkreślić, że poświadczenie obsługi, czy pojedyncze, czy mnogie, 

niekoniecznie oznacza, że statek powietrzny jest zdatny i gotowy do lotu. Poświadczenie obsługi to 

tylko poświadczenie wykonania obsługi, a jego wydanie jest obowiązkiem organizacji obsługowej. 

Odpowiedzialność za określenie stanu zdatności do lotu statku powietrznego spoczywa jednak na 

CAMO / operatorze. 

4. Co to znaczy, że „nie ma żadnych niezgodności, o których wiadomo, że zagrażają 

bezpieczeństwu lotu” 

Celem tego wymogu jest ujęcie takich przypadków, w których organizacja obsługi technicznej, 

podczas wykonywania obsługi technicznej zleconej przez operatora, odkrywa niezgodność, która 

zagraża bezpieczeństwu lotu. Nie jest jednak intencją wymagać od organizacji obsługi technicznej, 

aby znalazła lub stała się odpowiedzialna za ukryte niezgodności, które nie powinny zostać wykryte 

podczas zamówionej obsługi. 

Zgłaszane są pytania czy obejmuje to również sytuacje, w których po wykonaniu obsługi zleconej 

przez operatora statek powietrzny pozostaje w konfiguracji nie nadającej się do lotu. Może to mieć 

miejsce na przykład wtedy, gdy organizacja obsługi technicznej demontuje silnik do konserwacji (bez 

instalowania nowego) lub gdy organizacja przeprowadza inspekcję NDT i znajduje pęknięcie poza 

bezpiecznymi granicami. Pojawiło się pytanie, czy w takich przypadkach można wydać CRS na 

wykonane prace obsługowe. 



Agencja uważa, że wszystkie wyżej wymienione przypadki (w tym przypadki niezgodności 

wpływające na bezpieczeństwo lotu odkryte podczas obsługi) można odpowiednio rozwiązać, stosując 

przepisy zawarte w 145.A.50 (c) i (e). Na podstawie tych przepisów możliwe jest poświadczenie 

wykonanej obsługi, pod warunkiem właściwego zidentyfikowania i poinformowania operatora o 

niekompletnej obsłudze technicznej (i ewentualnie właściwego organu, o ile powstało 

nieporozumienie z operatorem). 

5. Co to znaczy „odpowiednio upoważniony personel poświadczający” 

Oznacza to, że aby wydać CRS, personel poświadczający musi zostać formalnie do tego upoważniony 

przez organizację obsługi technicznej. 

Słowo „odpowiednio” oznacza, że dana osoba może zostać upoważniona tylko wtedy, gdy organizacja 

sprawdziła zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymogami dotyczącymi kwalifikacji, 

tylko dla zakresu prac mających zastosowanie do tej kwalifikacji (w przypadku zatwierdzonej według 

Part 145 organizacji, proszę zapoznać się z 145.A.30, 145.A.35) i zawsze w ramach uprawnień 

przyznanych na podstawie licencji Part 66 posiadanej przez tę osobę (zob. pkt 66.A.20). 

Oznacza to, że na przykład w przypadku zdarzenia dotyczącego obsługi liniowej, która obejmuje 

codzienną inspekcję + niektóre pojedyncze zadania bieżące + wniosek o naprawę niesprawności 

wprowadzony do dziennika technicznego przez załogę, jeżeli takie zdarzenie obejmuje zadania z 

zakresu uprawnień B1 i B2 (zadania z  obszaru mechaniki i awioniki), pojedyncze poświadczenie 

obsługi może być wydane tylko wtedy, gdy wydająca je osoba posiada licencje B1 i B2. Personel 

poświadczający B1 (lub personel poświadczający B2) nie może wystawić pojedynczego 

poświadczenia obsługi obejmującego całe zdarzenie obsługowe. Inną opcją jest posiadanie personelu 

poświadczającego B1, który wydaje poświadczenie obsługi zadań z obszaru mechaniki, oraz personel 

poświadczający B2, który wydaje poświadczenie obsługi na awionikę, proces który stałby się 

systemem mnogiego poświadczania. 

6. Co to znaczy „po zweryfikowaniu, czy cała zamówiona obsługa została prawidłowo 

wykonana” 

Nie musi to oznaczać, że personel poświadczający musi wykonywać lub nadzorować pełen proces dla 

każdego zadania, ale konieczność oceny złożoności każdego zadania, upewniając się, że zostały one 

przydzielone personelowi upoważnionemu do poświadczenia na odpowiednim poziomie, 

koordynowanie różnych zadań, wspieranie tego personelu w przypadku błędów lub nieoczekiwanych 

trudności oraz sprawdzenie, czy praca została wykonana i poświadczona prawidłowo. 

W konsekwencji nie jest to tylko zadanie administracyjne, które można wykonać z odległej lokalizacji 

lub w ogóle w nim nie uczestniczyć. Personel poświadczający sam decyduje o stopniu swojego 

zaangażowania, pozwalającego na stwierdzenie czy obsługa została prawidłowo poświadczona, a ten 

poziomu zaangażowania nie może być z góry zdefiniowany ani ograniczony procedurami organizacji. 

7. W przypadku obsługi bazowej, jakie są funkcje i obowiązki „personelu wspomagającego” 

Kryteria kwalifikacji dla personelu poświadczającego i personelu  wspomagającego są takie same, jak: 

 musi posiadać licencję Part 66 z odpowiednimi uprawnieniami na typ; 

 musi mieć takie same aktualne doświadczenie i szkolenie uzupełniające (pozwalające na 

utrzymanie uprawnień); 

 musi posiadać szkolenie w zakresie czynników ludzkich i procedur firmy; i 

 podlegają tej samej ocenie kompetencji. 

Jedyną różnicą jest to, że w środowisku obsługi bazowej istnieje dodatkowa funkcja, personel 

poświadczający kategorii C. Ta funkcja jednak ma charakter bardziej administracyjny ze względu na 

bardziej złożone środowisko. 

  



Jeśli chodzi o poziom zaangażowania personelu wspomagającego, 145.A.30 (h) stanowi, że „Personel 

wspomagający kategorii B1 i B2 zapewnia, aby wszystkie odpowiednie zadania lub inspekcje zostały 

wykonane zgodnie z wymaganymi standardami, zanim personel poświadczający kategorii C wyda 

poświadczenie obsługi”. 

Wymóg ten ma podobny charakter do zawartego w pkt 145.A.50 (a), zgodnie z którym wymaga się od 

personelu poświadczającego upewnienia się, że „zweryfikowano, czy cała zamówiona obsługa została 

prawidłowo wykonana”. W konsekwencji poziom zaangażowania oczekiwany od personelu 

wspomagającego jest zgodny z tymi samymi zasadami, które wskazano w sekcji 6 powyżej dla 

personelu poświadczającego. 

8. Jaka jest funkcja personelu upoważnionego do „poświadczania” 

AMC 145.A.65 (B) (3) 3 stanowi, że w celu uniknięcia zaniedbań każde zadanie lub grupa zadań po 

jej zakończeniu powinna być podpisana przez formalnie upoważniony personel. Stwierdza również, że 

„podpisanie” różni się od „poświadczenia”.  

Ponadto ten AMC stwierdza, że praca wykonana przez „nieupoważniony personel” (pracownik 

tymczasowy, stażysta ..) powinna być sprawdzona przez „upoważniony personel” zanim oni ją 

podpiszą. „Oni” oznacza „upoważniony personel” (formalnie uprawniony do podpisania). 

Ta koncepcja personelu upoważnionego do podpisania jest zgodna z przepisami znajdującymi się w 

AMC 145.A.30 (e) (3), a dotyczącymi oceny mechaników. Ocena ta powinna gwarantować, że 

„mechanicy są w stanie wykonywać czynności obsługowe zgodnie ze standardami wymienionymi w 

danych obsługowych i będą informować przełożonych o nieprawidłowościach wymagających podjęcia 

działań naprawczych w celu przywrócenia wymaganych standardów obsługi”. 

Jednak posiadanie upoważnienia do „podpisania” nie oznacza, że upoważniona osoba może podpisać 

wszystkie zadania. Oznacza to, że on/ona może podpisywać wykonanie zadania do poziomu do 

którego jest upoważniona, w zależności od posiadanego wyszkolenia i doświadczenia oraz zgodnie z 

procedurą opisaną w MOE. Co więcej, nawet jeśli ta osoba jest wykwalifikowana i zdolna wykonać to 

zadanie do wymaganego standardu, nie oznacza to, że personel poświadczający i personel 

wspomagający nie jest potrzebny. Obecność personelu poświadczającego i wspomagającego stanowi 

dodatkową barierę bezpieczeństwa i, jak wyjaśniono w sekcjach 6 i 7 powyżej, ma przydzieloną 

funkcję koordynowania różnych zadań, wspierania mechaników w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek błędów lub nieoczekiwanych trudności oraz weryfikowania, czy dana praca została 

prawidłowo wykonana i podpisana. 


