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Sekcja 1  
Przepisy ogólne 

 
 
 

NCO.SPEC.100 Zakres  
 
W niniejszej podczęści ustanawia się wymagania szczególne, których przestrzegać musi 
pilot dowódca wykonujący niezarobkowe operacje specjalistyczne przy użyciu statku 
powietrznego z napędem silnikowym innego niż skomplikowany statek powietrzny.  



AMC1 NCO.SPEC.100 Scope 
 
CRITERIA 
The pilot-in-command should consider the following criteria to determine whether an 
activity falls within the 
scope of specialised operations: 
(a) the aircraft is flown close to the surface to fulfil the mission; 
(b) abnormal manoeuvres are performed; 
(c) special equipment is necessary to fulfil the mission and which affects the 
manoeuvrability of the aircraft; 
(d) substances are released from the aircraft during the flight where these substances are 
either harmful or 
affect the manoeuvrability of the aircraft; 
(e) external loads or goods are lifted or towed; or 
(f) persons enter or leave the aircraft during flight. 



GM1 NCO.SPEC.100 Scope 
 
LIST OF SPECIALISED OPERATIONS 
(a) Specialised operations include the following activities: 
(1) helicopter external loads operations; 
(2) helicopter survey operations; 
(3) human external cargo operations; 
(4) parachute operations and skydiving; 
(5) agricultural flights; 
(6) aerial photography flights; 
(7) glider towing; 
(8) aerial advertising flights; 
(9) calibration flights; 
(10) construction work flights, including stringing power line operations, clearing saw operations; 
(11) oil spill work; 
(12) avalanche mining operations; 
(13) survey operations, including aerial mapping operations, pollution control activity; 
(14) news media flights, television and movie flights; 
(15) special events flights, including such as flying display, competition flights; 
(16) aerobatic flights; 
(17) animal herding and rescue flights and veterinary dropping flights; 
(18) maritime funeral operations; 
(19) scientific research flights (other than those under Annex II of Regulation 216/2008); and 
(20) cloud seeding. 
(b) For other operations, the pilot-in-command can apply the criteria specified in AMC1 NCO.SPEC.100 to 
determine whether an activity falls within the scope of specialised operations. 



NCO.SPEC.105 Lista kontrolna  
 
a) Przed rozpoczęciem operacji specjalistycznej pilot dowódca dokonuje oceny ryzyka, 
oceniając złożoność działania, aby określić zagrożenia i powiązane ryzyko nieodłącznie 
związane z daną operacją oraz ustanowić środki ograniczające ryzyko.  
b) Operację specjalistyczną wykonuje się zgodnie z listą kontrolną. W oparciu o ocenę ryzyka 
pilot dowódca opracowuje taką listę kontrolną, która jest właściwa dla danej operacji 
specjalistycznej i używanego statku powietrznego, z uwzględnieniem przepisów 
poszczególnych sekcji niniejszej podczęści.  
c) Lista kontrolna, która jest istotna w kontekście obowiązków pilota dowódcy, członków 
załogi i specjalistów zadaniowych, musi być łatwo dostępna podczas każdego lotu.  
d) Lista kontrolna jest regularnie weryfikowana i aktualizowana, stosownie do przypadku.  



GM1 NCO.SPEC.105 Checklist 
 
DEVELOPMENT OF CHECKLISTS 
For developing the checklist, the pilot-in-command should duly take into account at least 
the following items: 
(a) nature and complexity of the activity: 
(1) the nature of the flight and the risk exposure, e.g. low height; 
(2) the complexity of the activity taking into account the necessary pilot skills and level of 
experience, 
ground support, safety and individual protective equipment; 
(3) the operational environment and geographical area, e.g., congested hostile 
environment, mountainous 
areas, sea areas, or desert areas; 
(4) the result of the risk assessment and evaluation; 
(b) aircraft and equipment: 
(1) the category of aircraft to be used for the activity should be indicated, e.g. 
helicopter/aeroplane, 
single/multi-engined; 
(2) all equipment required for the activity should be listed; 
(c) crew members: 
(1) crew composition; 
(2) minimum crew experience and training provisions; and 
(3) recency provisions; 



(d) task specialists: 
(1) description of the task specialists’ function(s) 
(2) minimum crew experience and training provisions; and 
(3) recency provisions; 
(4) briefing; 
(e) aircraft performance: 
this chapter should detail the specific performance requirements to be applied, in order to 
ensure an 
adequate 
power margin; 
(f) normal procedures and emergency procedures: 
(1) operating procedures for the flight crew, including the coordination with task specialists; 
(2) ground procedures for the task specialists; 
(g) ground equipment: 
this chapter should detail the nature, number and location of ground equipment required 
for the activity; 
(h) records: 
it should be determined which records specific to these flight(s) are to be kept, such as task 
details, 
aircraft 
registration, pilot-in-command, flight times, weather and any remarks, including a record of 
occurrences affecting flight safety or the safety of persons or property on the ground. 







NCO.SPEC.110 Obowiązki i uprawnienia pilota dowódcy  
 
Jeżeli w daną operację zaangażowani są członkowie załogi lub specjaliści zadaniowi, pilot 
dowódca:  
a) zapewnia przestrzeganie przez członków załogi i specjalistów zadaniowych wymagań 
określonych w NCO.SPEC.115 i NCO.SPEC.120;  
b) nie rozpoczyna lotu, jeżeli którykolwiek z członków załogi lub specjalistów zadaniowych 
jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków z powodów takich jak uraz, choroba, 
przemęczenie czy działanie substancji psychoaktywnej;  
c) nie kontynuuje lotu poza najbliższe lotnisko lub miejsce operacji lotniczej dopuszczalne 
pod względem warunków pogodowych, w przypadku gdy zdolność któregokolwiek z 
członków załogi lub specjalistów zadaniowych do wykonywania obowiązków jest znacząco 
ograniczona z powodów takich, jak przemęczenie, choroba lub brak tlenu;  
d) zapewnia przestrzeganie przez członków załogi oraz specjalistów zadaniowych przepisów, 
regulacji i procedur państw, w których prowadzone są operacje;  
e) zapewnia, by wszyscy członkowie załogi i specjaliści zadaniowi potrafili porozumiewać się 
ze sobą we wspólnym języku; oraz  
f) zapewnia, by specjaliści zadaniowi oraz członkowie załogi korzystali z dodatkowego tlenu 
podawanego w sposób ciągły, zawsze gdy kabinowa wysokość bezwzględna przekracza 
10000 stóp przez czas dłuższy niż 30 minut i zawsze gdy kabinowa wysokość bezwzględna 
przekracza 13 000 stóp.  



NCO.SPEC.115 Obowiązki załogi  
 
a) Członek załogi odpowiada za właściwe wykonywanie powierzonych mu obowiązków. 
Obowiązki załogi określa się w liście kontrolnej.  
b) Z wyjątkiem balonów, podczas krytycznych faz lotu lub zawsze kiedy pilot dowódca 
uzna to za konieczne ze względów bezpieczeństwa, członek załogi pozostaje przypięty na 
wyznaczonym mu stanowisku, chyba że lista kontrolna stanowi inaczej.  
c) Podczas lotu członek załogi lotniczej pozostający na swoim stanowisku ma zapięty pas 
bezpieczeństwa.  
d) Podczas lotu za sterami statku powietrznego musi znajdować się zawsze przynajmniej 
jeden wykwalifikowany członek załogi lotniczej.  
e) Członek załogi nie podejmuje się wykonywania obowiązków na pokładzie statku 
powietrznego:  
1) jeżeli wie lub podejrzewa, że jest przemęczony, zgodnie z opisem tego stanu podanym 
w pkt 7.f załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 216/2008, bądź z innego powodu czuje 
się niezdolny do wykonywania swoich obowiązków; lub  
2) kiedy pozostaje pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu lub z innych 
powodów, o których mowa w pkt 7.g załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 216/2008.  



 
f) Członek załogi, który podejmuje się wykonywania obowiązków dla więcej niż jednego 
operatora:  
1) prowadzi, w stosownych przypadkach, indywidualny rejestr czasu lotu i służby oraz 
okresów odpoczynku zgodnie z podczęścią FTL w załączniku III (część ORO) do 
rozporządzenia (UE) nr 965/2012; oraz  
2) przedstawia każdemu z operatorów dane potrzebne do planowania działań zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami FTL.  
g) Członek załogi zgłasza pilotowi dowódcy:  
1) każdą awarię, niesprawność, nieprawidłowe działanie lub usterkę, które w jego ocenie 
mogą mieć wpływ na zdatność statku powietrznego do lotu lub jego bezpieczną 
eksploatację, w tym dotyczące systemów awaryjnych; oraz  
2) każdy incydent, który stanowił lub mógł stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
operacji.  

NCO.SPEC.115 Obowiązki załogi (cd)  



NCO.SPEC.120 Obowiązki specjalistów zadaniowych  
 
a) Specjalista zadaniowy odpowiada za właściwe wykonywanie powierzonych mu obowiązków. 
Obowiązki specjalistów zadaniowych określa się w liście kontrolnej.  
b) Z wyjątkiem balonów, podczas krytycznych faz lotu lub zawsze kiedy pilot dowódca uzna to 
za konieczne ze względów bezpieczeństwa, specjalista zadaniowy pozostaje przypięty na 
wyznaczonym mu stanowisku, chyba że lista kontrolna stanowi inaczej.  
c) Specjalista zadaniowy dopilnowuje, by podczas wykonywania zadań specjalistycznych przy 
otwartych lub usuniętych drzwiach zewnętrznych pozostawał przypięty.  
d) Specjalista zadaniowy zgłasza pilotowi dowódcy:  
1) każdą awarię, niesprawność, nieprawidłowe działanie lub usterkę, które w jego ocenie 
mogą mieć wpływ na zdatność statku powietrznego do lotu lub jego bezpieczną eksploatację, 
w tym dotyczące systemów awaryjnych; oraz  
2) każdy incydent, który stanowił lub mógł stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji.  



NCO.SPEC.125 Odprawa z zakresu bezpieczeństwa  
 
a) Przed startem pilot dowódca odbywa odprawę ze specjalistami zadaniowymi, aby 
zapoznać ich z:  
1) procedurami awaryjnymi i wyposażeniem awaryjnym;  
2) procedurami operacyjnymi dotyczącymi danego zadania specjalistycznego (przed każdym 
lotem lub serią lotów).  
b) Odprawa, o której mowa w lit. a) pkt 2, może nie być wymagana, jeśli specjalistów 
zadaniowych przeszkolono z procedur operacyjnych przed rozpoczęciem sezonu 
eksploatacyjnego w danym roku kalendarzowym.  



AMC1 NCO.SPEC.125 Safety briefing 
 
TASK SPECIALISTS 
(a) Safety briefings should ensure that task specialists are familiar with all aspects of the 
operation, including 
their responsibilities. 
(b) Such briefings should include, as appropriate: 
(1) behaviour on the ground and in-flight, including emergency procedures; 
(2) procedures for boarding and disembarking; 
(3) procedures for loading and unloading the aircraft; 
(4) use of doors in normal and emergency operations; 
(5) use of communication equipment and hand signals; 
(6) precautions in case of a landing on sloping ground; and 
(7) in addition to the items listed from (b)(1) to (b)(6) before take-off: 
(i) location of emergency exits; 
(ii) restrictions regarding smoking; 
(iii) restrictions regarding the use of portable electronic equipment; and 
(iv) stowage of tools and hand baggage. 
(c) Briefings may be given as a verbal presentation or by issuing the appropriate 
procedures and instructions 
in written form. Before commencement of the flight, their understanding should be 
confirmed. 



SEKCJA 5  
Loty akrobatyczne (ABF)  

 
 

NCO.SPEC.ABF.100 Lista kontrolna  
 
Lista kontrolna dla lotów ABF obejmuje:  
a) procedury normalne, nienormalne i awaryjne;  
b) istotne dane dotyczące osiągów;  
c) wymagane wyposażenie;  
d) wszelkie ograniczenia; oraz  
e) obowiązki i czynności pilota dowódcy oraz, w stosownych przypadkach, członków załogi i 
specjalistów zadaniowych.  



NCO.SPEC.ABF.105 Dokumenty i informacje  
 
Podczas lotów akrobatycznych na pokładzie nie muszą znajdować się następujące 
dokumenty i informacje spośród wymienionych w NCO.GEN.135 lit. a):  
a) w stosownych przypadkach, szczegóły złożonego do ATS planu lotu;  
b) aktualne i odpowiednie mapy lotnicze obejmujące trasę/obszar proponowanego lotu 
oraz wszelkie trasy, na które – według uzasadnionych oczekiwań – statek powietrzny 
może zostać skierowany w przypadku zmiany kursu; oraz  
c) informacje o procedurach i sygnałach wizualnych wykorzystywanych przez 
przechwytujące i przechwytywane statki powietrzne.  



NCO.SPEC.ABF.110 Wyposażenie  
 
W przypadku lotów akrobatycznych wymagane wyposażenie nie musi obejmować:  
a) apteczki pierwszej pomocy, jak określono w NCO.IDE.A.145 i NCO.IDE.H.145;  
b) gaśnicy ręcznej, jak określono w NCO.IDE.A.160 i NCO.IDE.H.180; oraz  
c) nadajnika ratunkowego lub osobistego nadajnika sygnału niebezpieczeństwa, jak 
określono w NCO.IDE.A.170 i NCO.IDE.H.170.”.  



KOMERCYJNE LOTY 
AKROBATYCZNE 

 
od 1.01.2016 r.  
 
ZAŁĄCZNIK III  
WYMAGANIA ORGANIZACYJNE DLA OPERACJI LOTNICZYCH  
ZAŁĄCZNIK VIII  
OPERACJE SPECJALISTYCZNE  
 
 

 

 
 



Załącznik nr III „Wymagania organizacyjne dla operacji specjalistycznych” nakłada na 
operatorów, którzy chcą wykonywać komercyjnie loty akrobatyczne, obowiązek 
zgłoszenia takiej działalności oraz uzyskania od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
zezwolenia na wykonywanie operacji specjalistycznych podwyższonego ryzyka, do 
których zalicza się m.in. loty akrobatyczne wykonywane podczas pokazów lotniczych. 
 
Załącznik nr VII „Operacje specjalistyczne” określa szczegółowe wymagania dla 
operatorów prowadzących komercyjne operacje lotnicze, w tym loty akrobatyczne. 



ORO.SPO.100 Wspólne wymagania dotyczące operatorów wykonujących zarobkowe 
operacje specjalistyczne  
 
a) Operator wykonujący zarobkowe operacje specjalistyczne, oprócz spełnienia wymagań 
ORO.DEC.100, musi również spełniać wymagania ORO.AOC.135, ORO.AOC.140 i 
ORO.AOC.150.  
b) Statek powietrzny musi posiadać świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub musi być wzięty w leasing zgodnie z lit. c).  
c) Operator wykonujący zarobkowe operacje specjalistyczne musi uzyskać uprzednie 
zatwierdzenie od właściwego organu oraz spełnić następujące warunki:  
1) w przypadku gdy bierze statek powietrzny operatora z państwa trzeciego w leasing z 
załogą ……………………………. lub  
2) w przypadku gdy bierze statek powietrzny zarejestrowany w państwie trzecim w 
leasing z załogą…………………………. 



ORO.DEC.100 Zgłoszenie  
 
Operator skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym wykonujący 
operacje niezarobkowe lub niezarobkowe operacje specjalistyczne oraz operator 
wykonujący zarobkowe operacje specjalistyczne musi:  
a) przedstawić właściwemu organowi wszelkie stosowne informacje przed rozpoczęciem 
działalności, korzystając z formularza znajdującego się w dodatku I do niniejszego 
załącznika;  
b) przekazać właściwemu organowi wykaz alternatywnych sposobów spełnienia wymagań, 
z których korzysta;  
c) zachować zgodność ze stosownymi wymaganiami oraz z informacjami podanymi w 
zgłoszeniu;  
d) niezwłocznie informować właściwy organ o wszelkich zmianach w swoim zgłoszeniu lub 
w sposobach spełnienia wymagań, z których korzysta, poprzez dostarczenie zmienionego 
zgłoszenia z wykorzystaniem formularza znajdującego się w dodatku I do niniejszego 
załącznika; oraz  
e) powiadomić właściwy organ o zaprzestaniu działalności.  



ORO.AOC.135 Wymagania dotyczące personelu  
 
a) Zgodnie z ORO.GEN.210 lit. b), operator wyznacza osoby odpowiedzialne za 
zarządzanie i nadzór nad następującymi obszarami:  
1) operacje lotnicze;  
2) szkolenie załóg;  
3) operacje naziemne; oraz  
4) ciągłą zdatność do lotu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2041/2003  
 
b) Odpowiedniość i kompetencje personelu  
1) operator zatrudnia personel wystarczający do prowadzenia planowanych operacji 
lotniczych i naziemnych.  
2) cały personel wyznaczony do wykonywania lub bezpośrednio zaangażowany w 
wykonywanie operacji lotniczych i naziemnych musi  
i) być odpowiednio przeszkolony;  
ii) wykazać zdolność do wykonywania powierzonych czynności; oraz  
iii) być świadomy swoich obowiązków oraz znaczenia wykonywanych czynności dla 
całości operacji  
 
c) Nadzór nad personelem  
1) Operator wyznacza odpowiednią liczbę osób nadzorujących pracę personelu, biorąc 
pod uwagę swoją strukturę organizacyjną oraz liczbę zatrudnionych pracowników.  



 
ORO.AOC.135 Wymagania dotyczące personelu (cd) 
 
2) Należy określić czynności i obowiązki osób nadzorujących oraz stworzyć wszelkie inne 
niezbędne mechanizmy zapewniające możliwość wywiązania się tych osób z obowiązków 
nadzorczych.  
 
3) Nadzór nad członkami załóg i personelem zaangażowanym w prowadzenie operacji jest 
sprawowany przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i umiejętności 
zapewniające osiągnięcie standardów określonych w instrukcji operacyjnej  



ORO.AOC.140 Wymagania dotyczące infrastruktury  
 
Zgodnie z ORO.GEN.215, operator:  
a) wykorzystuje odpowiednią infrastrukturę obsługi naziemnej w celu zapewnienia 
bezpiecznej obsługi swoich lotów;  
b) organizuje w swojej głównej bazie operacyjnej zaplecze wsparcia operacyjnego, 
właściwe dla obszaru i rodzaju operacji; oraz  
c) zapewnia w każdej bazie operacyjnej wystarczającą powierzchnię roboczą dla 
personelu, którego działania mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych. 
Należy uwzględnić potrzeby personelu naziemnego, personelu związanego z kierowaniem 
operacjami, przechowywaniem i udostępnianiem niezbędnych zapisów oraz 
planowaniem operacji lotniczych przez załogi.  



ORO.AOC.150 Wymagania dotyczące dokumentacji  
 
a) Operator musi zorganizować proces opracowywania instrukcji i wszelkich innych 
wymaganych dokumentów oraz poprawek do nich.  
b) Operator musi posiadać zdolność dystrybuowania instrukcji operacyjnych i innych 
informacji bez zbędnej zwłoki.  



ORO.SPO.110 Udzielanie zezwoleń na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego 
ryzyka 
  
a) Operator wykonujący zarobkowe operacje specjalistyczne musi wystąpić o 

zezwolenie wydawane przez właściwy organ dla operatora i uzyskać je przed 
rozpoczęciem zarobkowej operacji specjalistycznej wysokiego ryzyka:  
 

1) która jest przeprowadzana nad obszarem, gdzie w sytuacji awaryjnej istnieje 
prawdopodobieństwo narażenia na niebezpieczeństwo osób trzecich na ziemi; lub  
2) która – według ustaleń właściwego organu dla miejsca, w którym operacja jest 
prowadzona – ze względu na swoją specyfikę oraz środowisko lokalne, w którym jest 
prowadzona, jest źródłem wysokiego ryzyka, w szczególności dla osób trzecich na 
ziemi.  



ORO.SPO.110 Udzielanie zezwoleń na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego 
ryzyka  (cd) 
 
b) Operator przedstawia właściwemu organowi następujące informacje:  
1) oficjalną nazwę i nazwę handlową, adres oraz adres korespondencyjny 
wnioskodawcy;  
2) opis systemu zarządzania, w tym strukturę organizacyjną;  
3) opis proponowanej działalności, w tym typ/typy oraz liczbę statków powietrznych, 
które mają być eksploatowane;  
4) dokumentację dotyczącą oceny ryzyka oraz odpowiednie standardowe procedury 
operacyjne, wymagane na podstawie SPO.OP.230;  
5) oświadczenie, że całość dokumentacji wysłanej właściwemu organowi została 
sprawdzona przez operatora i uznana za spełniającą stosowne wymagania.  
 
c) Wniosek o wydanie zezwolenia lub wprowadzenie do niego zmiany składa się w 
formie i w sposób ustalony przez właściwy organ, z uwzględnieniem stosownych 
wymagań rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych.  



ORO.MLR.100 Instrukcja operacyjna — zasady ogólne  
 
a) Operator ustanawia instrukcję operacyjną zgodnie z pkt 8.b. załącznika IV do 
rozporządzenia (WE) nr 216/2008.  
b) Treść instrukcji operacyjnej musi odzwierciedlać wymagania określone w – 
odpowiednio – niniejszym załączniku, załączniku IV (część CAT), załączniku V (część 
SPA), załączniku VI (część NCC) i załączniku VIII (część SPO) oraz nie może być sprzeczna 
z – odpowiednio – warunkami specyfikacji operacyjnych dla certyfikatu przewoźnika 
lotniczego (AOC), zezwoleniem SPO bądź zgłoszeniem i towarzyszącym mu wykazem 
zatwierdzeń szczególnych.”;.  
c) Instrukcję operacyjną można wydać w oddzielnych częściach.  
d) Cały personel operacyjny musi mieć łatwy dostęp do tych części instrukcji 
operacyjnej, które dotyczą wykonywanych przez niego czynności.  
e) Instrukcja operacyjna podlega ciągłym aktualizacjom. Wszyscy członkowie personelu 
są informowani o zmianach, które dotyczą wykonywanych przez nich czynności.  
f) Każdy członek załogi otrzymuje do użytku osobistego kopię odpowiednich sekcji 
instrukcji operacyjnej dotyczących wykonywanych przez niego czynności. Każdy 
posiadacz instrukcji operacyjnej lub odpowiednich jej części odpowiada za ich 
aktualizowanie poprzez wprowadzanie poprawek i zmian przekazywanych przez 
operatora.  



 
ORO.MLR.100 Instrukcja operacyjna — zasady ogólne (cd) 
 
g) W odniesieniu do posiadaczy AOC……….. 
g1) W odniesieniu do wszelkich zmian związanych ze standardowymi procedurami 
operacyjnymi objętymi zezwoleniem posiadacz zezwolenia SPO musi uzyskać 
uprzednie zatwierdzenie, zanim dana zmiana zacznie obowiązywać.  
h) Nie naruszając przepisów lit. g) i g1), w przypadku gdy interes bezpieczeństwa 
wymaga niezwłocznego wprowadzenia poprawek lub zmian, można je opublikować i 
zastosować niezwłocznie, pod warunkiem złożenia wniosków o wydanie 
odpowiednich zatwierdzeń.  
i) Operator wprowadza wszystkie poprawki i zmiany wymagane przez właściwy organ.  
j) Operator zapewnia odpowiednie odzwierciedlenie informacji pochodzących z 
zatwierdzonych dokumentów, a także ich poprawek, w instrukcji operacyjnej. Wymóg 
ten jednakże nie uniemożliwia operatorowi stosowania w instrukcji operacyjnej 
bardziej ostrożnych danych i procedur.  
k) Operator dopilnowuje, aby każdy członek personelu rozumiał język, w którym 
napisane są te części instrukcji operacyjnej, które odnoszą się do wykonywanych 
przez niego czynności i obowiązków. Treść instrukcji operacyjnej musi być 
przedstawiona w formie umożliwiającej jej użycie bez żadnych trudności oraz 
uwzględnia zasady dotyczące czynnika ludzkiego.  
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ZAŁĄCZNIK VIII  
OPERACJE SPECJALISTYCZNE 

 
 

SEKCJA 4  
Loty akrobatyczne (ABF)   



SPO.SPEC.ABF.100 Standardowe procedury operacyjne  
 
Standardowe procedury operacyjne dotyczące operacji ABF określają:  
a) wyposażenie, które ma znajdować się na pokładzie, w tym – stosownie do przypadku 
– ograniczenia operacyjne tego wyposażenia oraz odpowiednie wpisy w wykazie 
wyposażenia minimalnego (MEL);  
b) wymagania dotyczące składu i doświadczenia członków załogi i specjalistów 
zadaniowych;  
c) odpowiednie szkolenia dla członków załóg i specjalistów zadaniowych w zakresie 
wykonywania ich zadań, a także kwalifikacje i wyznaczanie osób prowadzących te 
szkolenia;  
d) obowiązki i czynności członków załogi i specjalistów zadaniowych;  
e) kryteria w zakresie osiągów, które należy spełnić, aby wykonywać loty akrobatyczne;  
f) procedury normalne, nienormalne i awaryjne.  



SPO.SPEC.ABF.105 Dokumenty, instrukcje i informacje przewożone na pokładzie  
 
Podczas lotów akrobatycznych na pokładzie nie muszą znajdować się następujące 
dokumenty spośród wymienionych w SPO.GEN.140 lit. a):  
a) w stosownych przypadkach, szczegóły złożonego do ATS planu lotu;  
b) aktualne i odpowiednie mapy lotnicze obejmujące trasę/obszar proponowanego 
lotu oraz wszelkie trasy, na które – według uzasadnionych oczekiwań – statek 
powietrzny może zostać skierowany w przypadku zmiany kursu;  
c) informacje o procedurach i sygnałach wizualnych wykorzystywanych przez 
przechwytujące i przechwytywane statki powietrzne; oraz  
d) informacje dotyczące służb poszukiwawczo-ratunkowych obsługujących obszar 
zamierzonego lotu.  



SPO.SPEC.ABF.115 Wyposażenie  
 
W przypadku lotów akrobatycznych wymagane wyposażenie nie musi obejmować:  
a) apteczki pierwszej pomocy, jak określono w SPO.IDE.A.165 i SPO.IDE.H.165;  
b) gaśnicy ręcznej, jak określono w SPO.IDE.A.180 i SPO.IDE.H.180; oraz  
c) nadajnika ratunkowego lub osobistego nadajnika sygnału niebezpieczeństwa, jak 
określono w SPO.IDE.A.190 i SPO.IDE.H.190.  



19 maja br. w ULC odbędą się warsztaty dotyczące 
wdrażania przepisów załącznika VIII Part SPO do 
rozporządzenia 965/2012 – zapraszamy chętnych. 



Dziękuję za uwagę. 


