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z dnia 17 marca 2015 
Zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr1178/2011 w zakresie wymagań 
technicznych i procedur administracyjnych 
odnoszących się do załóg w lotnictwie 
cywilnym 
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• Niektóre państwa członkowskie uznały, że 
pewne wymagania zawarte w rozporządzeniu 
1178/2011 prowadza do nieuzasadnionych i 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych i ekonomicznych dla 
zainteresowanych stron i poinformowały o 
zamiarze udzielenia zezwolenia na  
odstępstwa od niektórych wymagań zgodnie z 
art. 14 ust.6 rozporządzenia 216/2008  
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• Państwa członkowskie i zainteresowane strony 
z sektora lotnictwa ogólnego wskazały również 
pewne wymagania uznawane przez nie za 
nieproporcjonalne w stosunku do działań, 
których dotyczą, oraz związanego z nimi 
ryzyka.  
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NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE 
ROZPORZĄDZENIEM UE NR 2015/445 
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• Możliwość  zgłoszenia lub przedłużenia 
zgłoszonego w przeszłości odstępstwa 
dotyczącego niestosowania do dnia 
8.04.2018r. Przepisów zał. I (Część – FCL) w 
zakresie między innymi: 

- Uprawnień lotniczych określonych w FCL. 800(akrobacja) 

- FCL.805- holowanie szybowców i banerów 

- FCL. 815- loty w terenie górskim 
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- Wprowadzenie za stosowalną od dnia 13.11.2014 r. zmianę nr 
172 do zał. 1 ICAO , dotyczącą wymagań szkolenia w zakresie 
zapobiegania sytuacjom krytycznym i wyprowadzania statku 
powietrznego z takich sytuacji(UPRT) w trakcie szkolenia do 
licencji CPL  i MPL, przy zastosowaniu odroczenia tych 
wymagań do dnia 8.04.2018r. (rekomendacja Prezesa ULC o 
wprowadzeniu tych przepisów jak najszybciej) 

- Podwyższenie  limitu wieku pilotów uczestniczących w 
komercyjnych lotach na szybowcach i balonach ( zarobkowy 
transport lotniczy) z 65 lat  do 70 lat- zmiana FCL.065 

- Szkolenie do PPL może być wykonane na samolocie lub 
motoszybowcu  turystycznym lub łącznie na obu statkach 
powietrznych- zmiana FCL.210.A i FCL.740. A 
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- Zmiana w zakresie bieżącej praktyki balony – zmiana FCL.230 B 

- Wprowadzenie przepisu FCL.945 w ramach zał. I 
pozwalającego na przedłużenie ważności uprawnienia SEP(L) 
lub TMG do licencji PPL(A) przez upoważnionego przez władzę 
instruktora FI(A) lub CRI(A) 

- Zmiana FCL.1005 (a) (1) – egzaminator może przeprowadzić 
egzamin z uczniem, z którymi przeprowadził szkolenie w 
zakresie nie większym do  25% całości szkolenia  

- Wprowadzenie zmian w zakresie uznania licencji z państw 
trzecich w sytuacji uczestnictwa w zawodach lotniczych lub 
pokazach lub w stosunku do szczególnych zadań 
niezarobkowych 
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- Wprowadzenie nowego przepisu ARA.MED. 330 

- Wprowadzenie bardziej liberalnego podejścia do formatu 
licencji- rubryki I-XI część stała, rubryki od XII-XIV zmienny 
charakter w zależności od lokalnych praktyk i potrzeb nadzoru 
lotniczego 

- Wprowadzenie nowych przepisów ARA.GEN.305 oraz 
ORA.GEN.200 lit.c o możliwości wydłużenia cyklu planowania 
nadzoru bieżącego w ATO wyłącznie do szkolących do LAPL. 
PPL, SPL, BPL po spełnieniu odpowiednich wymagań w drodze 
rocznego przeglądu organizacyjnego, stanowiącą uproszczoną 
formę zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i 
monitorowania zgodności. 
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