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ROZDZIAŁ 4 – OPERACJE W PRZESTRZENIACH RVSM 
 
1. ZASTOSOWANIE 
 
1.1 Przedstawione w tym Rozdziale zasady i 
procedury mają zastosowanie do każdego 
wniosku Operatora o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie lotów na obszarach gdzie ICAO lub 
organizacje regionalne (EUROCONTROL) 
wprowadziło uzupełniające procedury regionalne 
(ICAO Doc. 7030/5 - Regional Supplementary 
Procedures) dotyczące separacji pionowej 
zmniejszonej do 300m (1000 ft), od poziomu lotu 
FL-290 do poziomu lotu FL-410. W szczególności 
dotyczy to obszaru Europy i Północnego Atlantyku, 
gdzie wydzielono przestrzeń, w której obowiązują 
zmniejszone separacje pionowe RVSM (Reduced 
Vertical Separation Minimum - RVSM). 
 

 
 
1.2 Przepisy operacyjne dotyczące 
wykonywania lotów w przestrzeniach RVSM 
określone są w rozporządzeniu 965/2012/UE 
(załącznik V Part-SPA) oraz AMC do Part-
SPA.RVSM 
 
1.3 W procesie certyfikacji (lub oceny) dla 
wydania zezwolenia na prowadzenie operacji w 
przestrzeni RVSM należy korzystać z 
następujących dodatkowych dokumentów 
źródłowych: 
 
a) ICAO Doc. 9574, „Podręcznik 
wprowadzania zmniejszonej do 300m (1000 ft) 
minimalnej separacji pionowej między poziomem 
lotu FL 290, a FL 410 włącznie”, zmiana 3, 2012 
 
b) Dokument EUROCONTROL, „Materiał 
doradczy dot. wprowadzenia i stosowania 
zmniejszonej do 300m (1000ft) minimalnej 
separacji pionowej” 
 

c) ICAO Doc. 7030/5, Regionalne procedury 
uzupełniające – Rejon EUR oraz NAT. 
 
d) EUROCONTROL „Podręcznik operacyjnych 
aspektów ATC w europejskiej przestrzeni RVSM” 
 

 
e)  ICAO Doc. 9937 AN/477 „Operating 
Procedures and Practices for Regional Monitoring 
Agencies In Relation to the Use of a 300 m(1000 
ft) Vertical Separation Minimum Between FL 290 
and FL 410 Inclusive, Wydanie 1, 2010 – zwany 
dalej “Podręcznikiem RMA” 
 
f)  Wytyczne nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie 
nadzoru nad wymaganiami związanymi z 
wykonywaniem lotów w przestrzeni RVSM. 
 
2. ZASADY OGÓLNE 
 
2.1 Zezwolenie na wykonywanie lotów w 
przestrzeniach RVSM wydaje Prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego w postaci zatwierdzenia 
odpowiedniego zapisu w Specyfikacji Operacyjnej 
AOC (PNO-4-01-00) lub dla lotnictwa GA w 
Wykazie zatwierdzeń szczególnych (PNO-4-04-
00). 
 
2.2 Operator ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia Prezesa na wykonywanie lotów w 
przestrzeniach RVSM powinien spełnić 
wymagania mających zastosowanie przepisów i 
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norm oraz przeprowadzić proces certyfikacji wg 
procedury podanej w Dziale 2 Podręcznika PNO. 
 
2.3 Certyfikacja dla uzyskania zezwolenia 
Prezesa na wykonywanie lotów w przestrzeniach 
RVSM po raz pierwszy jest procesem, w którym 
Operator powinien udowodnić, że: 
 
a) Pokładowe wyposażenie nawigacyjne 
samolotów, które będą użyte do wykonywania 
lotów w przestrzeniach RVSM spełnia wymagania 
ustanowione w odnośnych przepisach i 
wymaganiach; 
 
b) Pokładowe wyposażenie nawigacyjne 
będzie zainstalowane na samolocie zgodnie z 
wymaganiami przepisów zdatności do lotu, a w 
szczególności instalacja tego wyposażenia 
powinna uzyskać zatwierdzenie przez państwa 
rejestracji samolotu i/lub Prezesa. 
 
c) Operator ustanowił, wprowadzi i realizuje 
zakładowe procedury operacyjne dla planowania, 
przygotowania i wykonywania operacji w 
przestrzeni RVSM, właściwe dla specyfiki tych 
przestrzeni i ustanowionych dla nich procedur 
regionalnych. 
 
d) Operator ustanowił, wprowadził i realizuje 
program obsługi technicznej oraz Wykaz 
wyposażenia minimalnego (MEL) właściwy dla 
specyfiki i kategorii prowadzonych operacji w 
przestrzeni RVSM; 
 
e) Operator ustanowił, wprowadził i realizuje 
zatwierdzone przez Prezesa zakładowe programy 
szkolenia wstępnego oraz okresowych kontroli 
kwalifikacji załóg lotniczych (pilotów) wymaganych 
dla uzyskania i utrzymania uprawnień do 
wykonywania określonych kategorii operacji w 
przestrzeni RVSM; 
 
f) Ustanowione przez Operatora zasady i 
procedury zakładowe, a także system organizacji 
pionu operacyjnego i zarządzania obsługą 
techniczną oraz procedury przepływu informacji 
pomiędzy zainteresowanymi służbami 
operacyjnymi i technicznymi są wydajne i 
skuteczne oraz, że gwarantują wykrycie 
niekorzystnych trendów i podjęcie działań 
korygujących w każdym przypadku stwierdzenia 
pogorszenia się osiągów pokładowego 
wyposażenia nawigacyjnego samolotów 
użytkowanych w przestrzeniach RVSM poniżej 
granicy akceptowalnej przez procedury regionalne 
ICAO. 
 
2.4 Złożone przez Operatora dokumenty i 
materiały dowodowe powinny pozwalać ustalić, 

jakie doświadczenia oraz jaki poziom zaufania 
Operator osiągnął i zdołał utrzymać podczas 
eksploatacji próbnej w prowadzeniu operacji w 
określonych przestrzeniach RVSM. 
 
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU 
 
3.1 Wniosek o wszczęcie procesu certyfikacji 
dla uzyskania zezwolenia na wykonywanie lotów w 
określonej w tym wniosku przestrzeni RVSM 
powinien być złożony, razem z wymaganymi 
danymi pomocniczymi, co najmniej 30 dni 
roboczych przed planowanym terminem 
rozpoczęcia wnioskowanych operacji. Wniosek 
składany jest: 

 dla operatorów AOC - na druku ULC-AOC-
01_965 

 dla pozostałych operatorów  - na druku 
ULC-WZS-01_965 

uzupełnionych o druk ULC-RVSM-01_965 (dla 
każdego egzemplarza samolotu) wspartym 
stosownymi materiałami dowodowymi 
(przytaczanymi we wniosku). 
 
3.2 Wniosek powinien zawierać, co następuje: 
a) Specyfikację zainstalowanego na samolocie 
(flocie samolotów) pokładowego wyposażenia 
nawigacyjnego, właściwego dla wnioskowanej 
struktury operacji i przestrzeni RVSM, z podaniem 
typów i modeli zainstalowanego wyposażenia oraz 
ich podstawowych cech użytkowych i dozwolonych 
zakresów użytkowania tego wyposażenia. 
 
b) Orzeczenie o prawidłowości zabudowy 
wyposażenia, jeśli modyfikację wykonano bez 
nadzoru Departamentu Techniki Lotniczej; 
 
c) projekty zmian i uzupełnień do Instrukcji 
Operacyjnej, programów i instrukcji obsługi 
technicznej, Wykazu wyposażenia minimalnego 
(MEL) albo projekty nowych dokumentów 
utworzonych w związku z zamiarem podjęcia 
przez Operatora operacji w przestrzeni RVSM; 

 
d) Programy szkolenia wstępnego i 
okresowego członków załóg, personelu obsługi 
technicznej i działu operacyjnego, właściwe dla 
wykonywanych obowiązków i wymagań procedur 
regionalnych obowiązujących w danej przestrzeni 
RVSM; 
 
e) Program procesu certyfikacji, w tym 
program lotów monitorowanych dla zgromadzenia 
doświadczenia i wykazania zdolności Operatora 
do prowadzenia operacji w przestrzeni RVSM; 
 
f) Nazwy i oznaczenia kodowe przestrzeni 
RVSM, których wniosek dotyczy. 
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g) projekt zgłoszenia RMA F2 
4. WSTĘPNA OCENA WNIOSKU 
 
4.1 Rozpatrując wniosek Operatora o 
zezwolenie na wykonywanie operacji w określonej 
we wniosku przestrzeni RVSM, należy dokonać 
głębokiej oceny wyników dotychczasowej 
działalności lotniczej tego Operatora, szczególną 
uwagę zwracając na osiągnięte wskaźniki i trendy 
bezpieczeństwa, stopień wyszkolenia i 
doświadczenie załóg, skuteczność stosowanych 
przez Operatora programów operacyjnych, 
niezawodności i obsługi technicznej, a także 
skuteczność działania zakładowego systemu 
jakości. Dostarczone wraz z wnioskiem dane 
statystyczne i dokumenty muszą udowadniać 
zdolność i fachowość Operatora do bezpiecznego 
prowadzenia takich operacji, a także powinny 
zawierać program wdrażania oraz plan osiągnięcia 
zdolności do spełnienia wymagań formalnych, 
organizacyjnych i merytorycznych, właściwych dla 
operacji w przestrzeni RVSM. 
 
4.2 W ramach procesu oceny niezbędne jest 
przeprowadzenie procesu uzgodnień z 
Departamentem Techniki Lotniczej ULC. 
 
4.3.  Wyznaczony (i zgłoszony do RMA) 
pracownik Departamentu przygotowuje Formularz 
RMA F2, zamieszczony w Dodatku C do 
Podręcznika RMA, i przekazuje go do EUR RMA. 
 
4.5 W ramach oceny merytorycznej dokumentów 
operatora sprawdzeniu podlegają: 

a)  Wyposażenie samolotów (we współpracy z 
LTT) 

b)  Procedury ACAS II 
 

c) Procedury planowania lotu 
 

d) Procedury przedlotowe 
 

e) Procedury w locie (przed wejściem w 
przestrzeń RVSM, podczas lotu, 
opuszczanie przestrzeni RVSM) 

 
f) Procedury awaryjne i związana z tym 

frazeologia 
 

g) programy szkolenia RVSM – wstępne i 
okresowe. 

h) Procedury monitorowania wysokości 
(udział) 
 

5. ZMIANY,  PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI I COFNIĘCIE 

ZEZWOLENIA 
 
5.1 Wnioski o zmianę zapisów w Specyfikacji 
Operacyjnej lub Wykazie zatwierdzeń 

szczególnych dotyczące zezwolenia na 
wykonywanie operacji w przestrzeniach RVSM 
podlegają ogólnej procedurze opisanej w PNO-1-
02-00 oraz w PNO 2-08-00; 
 
5.2 W przypadku dodawania do istniejącego 
składu floty, dla której Operator uzyskał wcześniej 
zezwolenie RVSM, kolejnego samolotu, 
wystarczające jest złożenie do Urzędu wniosku 
uzupełniającego ULC-RVSM-01_965 z częściowo 
wypełnionymi rubrykami (zgodnie z instrukcją) . 
 
5.3.  W przypadku wycofania zatwierdzenia 
RVSM wyznaczony pracownik Departamentu 
przygotowuje i przekazuje do EUR RMA formularz 
RMA F3 zamieszczony w Dodatku C do 
Podręcznika RMA. 
 
6. DOKUMENTOWANIE PROCESU CERTYFIKACJI 
 
6.1. Przebieg procesu certyfikacji (oceny) 
dokumentowany jest na: 

 Druku Wniosku ULC-RVSM-01_965 wraz z 
pakietem dowodowym; 

 Listę kontrolną LK-RVSM-CERT-01 

 Listę kontrolna kompletności dokumentacji 
do zmiany specyfikacji operacyjnych LK-
AOC-SO-01 (o ile dotyczy). 

 
6.2 Wzory druków dla certyfikacji RVSM 
znajduje się w Dziale 6 PNO  
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