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Nowe przepisy – nowe programy szkolenia i wytyczne

Wytyczne:
• Wytyczne nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia szkolenia lotniczego do
uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne
lub sportowe (UAVO) oraz uprawnień wpisywanych do tego świadectwa (DZ. URZ. 2019.11)
http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2019/11/
• Wytyczne dotyczące egzaminów państwowych – na ostatnim etapie przygotowań

Ogłoszenie:
• Ogłoszenie nr … Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia …………………….. 2019 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania
świadectwa kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez pomioty
szkolące

Kontrole 2018

Wyniki kontroli w podmiotach szkolących
Co się poprawiło:
• Dokumentacja szkoleniowa jest bardziej czytelna

• Dokumentowanie ITS
• Tabliczki znamionowe
Pojawiające się niezgodności:
• Brak potwierdzenia zaliczenia przez kandydata części teoretycznej / praktycznej szkolenia
• Brak informacji o posiadamiu przez kandydata orzeczenia lotniczo-lekarskiego
• Nadzór nad istotnymi dokumentami i uprawnieniami (ważność polisy ubezpieczenia OC podmiotu,
ważność badań lotniczo-lekarskich instruktora, ważność uprawnień)

UWAGA

Na co zwracamy uwagę:
• Instrukcja operacyjna
• Procedury planowania, prowadzenia i dokumentowania przebiegu szkolenia
• Zakres OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w
związku z prowadzoną działalnością lotniczą odpowiednią do zamierzonego
szkolenia
• Reprezentacja podmiotu
• Aktualizacja danych podmiotu
• Zmiana stawek opłat lotniczych (15.02.2019 r,)

Pytania od Was:
Jeden z ośrodków szkolących operatorów zapowiedział, że "szkolenie będzie dłuższe, a więc
i droższe". W jaki sposób zmiana przepisów, ich liberalizacja, ma spowodować, że szkolenie
będzie dłuższe ?
Jeśli mam uprawnienia do operowania BSP do 25kg, a badania lotniczo-lekarskie stracą
ważność, to nadal mogę wykonywać loty BSP do 5kg ?
Czy (ew. kiedy) planuje się wzór instrukcji operacyjnej ?

Przedłużanie ważności uprawnień - zasady

Pytania od Was

Czy operatorzy wykonujący loty FPV, VLOS, BVLOS są zobligowani do powiadamiania o
zdarzeniach lotniczych i czy system teleinformatyczny będzie kompatybilny albo będzie
zintegrowany z Centralną Bazą Zgłoszeń ULC?
Czy powstanie nowy program szkolenia do uzyskania uprawnień INS?
Kiedy odbędą się szkolenia umożliwiające przeprowadzanie egzaminów VLOS do 5kg dla
Instruktorów posiadających uprawnienia krócej niż 12 miesięcy?
Czy w/w termin 12 miesięcy liczony jest do daty wejścia w życie rozporządzenia, czy do daty
przeprowadzanego egzaminu? Czy jeżeli uprawnienia otrzymałem w czerwcu zeszłego roku,
to w lipcu w tym roku nabędę możliwość przeprowadzania egzaminów bez dodatkowego
szkolenia?

Dziękuję za uwagę

