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OBWIESZCZENIE NR 15
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 
3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotni-
cze  (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) 
ogłasza się jako załącznik do niniejszego obwiesz-
czenia Załącznik 6 – „Eksploatacja statków powietrz-
nych” (wydanie siódme), część II – „Międzynarodowe 

lotnictwo ogólne” obejmującą poprawki od 1 do 27 
– do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywil-
nym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 
(Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), 
przyjętej przez Organizację Międzynarodowego Lot-
nictwa Cywilnego.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, 
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 
901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z  1963 r. 
Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, 
poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r.
Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, 
poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 700 i 701.
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Załącznik do Obwieszczenia Nr 15 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17.12.2009 r.

Międzynarodowe normy 

i zalecane metody postępowania 

 

 

 

 

Załącznik 6 

do Konwencji 

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym 

 

Eksploatacja Statków Powietrznych 

Część II 

 

Międzynarodowe lotnictwo ogólne — samoloty 

 

Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie 

poprawki przyjęte przez Radę przed dniem  

8 marca 2008 r. oraz zastępuje, od dnia 18 

listopada 2010 r. wszystkie poprzednie 

wydania Części II Załącznika 6. 

W celu uzyskania informacji dotyczących 

zakresu stosowania norm i zalecanych 

metod postępowania należy zapoznać się  

z treścią wstępu. 

Wydanie siódme 

Lipiec 2008 r. 

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
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ISTOTNA UWAGA 
DOTYCZ�CA WYDANIA SZÓSTEGO ORAZ SIÓDMEGO ZA��CZNIKA 6, CZ��� II 

Siódme wydanie Za��cznika 6, Cz��� II posiada zupe�nie now� struktur� oraz nowy format. Wykorzystuj�c metod� blokow�,
definicje poj�� umieszczono w dziale 1, przepisy maj�ce zastosowanie do ca�ej dzia�alno�ci z zakresu lotnictwa ogólnego zawarte 
zosta�y w dziale drugim, za� w dziale trzecim podano dodatkowe postanowienia dotycz�ce samolotów du�ych i turboodrzutowych 
oraz operacji prowadzonych w ramach lotnictwa korporacyjnego. 

Szóste wydanie Za��cznika 6, Cz��� II zawiera mi�dzynarodowe normy i zalecane metody post�powania, które obowi�zywa� zaczn�
1 lipca 2008 r, natomiast mi�dzynarodowe normy i i zalecane metody post�powania zawarte w wydaniu siódmym Za��cznika 
obowi�zywa� b�d� od 18 listopada 2010 r.

Nale�y zatem zachowa� zarówno szóste, jak i siódme wydanie Za	
cznika 6, Cz��� II. 

Autorom zwrócono uwag�, i� u�ytkownicy za��czników ICAO, wówczas gdy wydana zostaje nowa edycja za��cznika, pozbywaj�c
si� poprzedniego wydania, za niewa�ny uznaj� cz�sto równie� dodatek (Supplement) do niego. Niniejszym zwracamy zatem uwag�,
i� dodatek do poprzedniego wydania Za��cznika zachowa� nale�y do czasu wydania jego nowej edycji. 
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Międzynarodowe normy 

i zalecane metody postępowania 

 

 

 

 

Załącznik 6 

do Konwencji 

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym 

 

Eksploatacja Statków Powietrznych 

Część II 

 

Międzynarodowe lotnictwo ogólne — samoloty 

 

Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie 

poprawki przyjęte przez Radę przed dniem  

8 marca 2008 r. oraz zastępuje, od dnia 18 

listopada 2010 r. wszystkie poprzednie 

wydania Części II Załącznika 6. 

W celu uzyskania informacji dotyczących 

zakresu stosowania norm i zalecanych 

metod postępowania należy zapoznać się  

z treścią wstępu. 

Wydanie siódme 

Lipiec 2008 r. 

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
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(ii)

ZMIANY 

Wszelkie zmiany publikowane s� w dodatkach do Katalogu publikacji ICAO. Zarówno sam katalog, 
jak i dodatki do niego dost�pne s� na oficjalnej stronie internetowej ICAO pod adresem 
www.icao.int. Poni�ej zamieszczono tabele z miejscami do zarejestrowania wprowadzonych 
poprawek.

REJESTRACJA POPRAWEK I ZMIAN

POPRAWKI 

Nr
Data

wej�cia w 
�ycie 

Data
wprowadzenia

poprawki

Wprowadzona
przez

1-27 Wprowadzono do niniejszego wydania 

ERRATA

Nr Data wej�cia 
w �ycie  

Data
wprowadzenia

poprawki

Wprowadzona
przez
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SKRÓTY I OZNACZENIA 

(stosowane w niniejszym Za��czniku) 

Skróty

AC Pr�d zmienny 
ACAS System unikania kolizji w powietrzu 
ADREP Meldunek o wypadku/zdarzeniu lotniczym 
ADS Automatyczny nadzór zale�ny
AFCS Uk�ad automatycznego sterowania lotem 
AGA Lotniska, drogi lotnicze i pomoce naziemne 
AIG Badanie wypadków i dzia�alno�� zapobiegawcza 
AOC Elektroniczny nadzór operacyjny 
APU Agregat pomocniczy 
ASE B��d systemu pomiaru wysoko�ci 
ASIA/PAC Azja/Pacyfik 
ATC Kontrola ruchu lotniczego 
ATM Zarz�dzanie ruchem lotniczym 
ATS S�u�by ruchu lotniczego 
CAT I Kategoria I 
CAT II Kategoria II 
CAT III Kategoria III 
CAT IIIA Kategoria IIIA 
CAT IIIB Kategoria IIIB 
CAT IIIC Kategoria IIIC 
CFIT Zderzenie z ziemi� w locie sterowanym 
cm centymetr
CVR Rejestrator g�osu w kabinie 
DA Wysoko�� decyzji bezwzgl�dna
DA/H Wysoko�� decyzji bezwzgl�dna/wzgl�dna
DC Kontrola urz�dze�
D-FIS S�u�by informacji powietrznej przy wykorzystaniu ��cz danych 
DH Wysoko�� decyzji wzgl�dna
DME Dalmierz 
DSTRK Nakazany linia drogi 
ECAM Scentralizowany elektroniczny monitor statkupowietrznego 
EFIS System elektronicznych przyrz�dów pok�adowych 
EGT Temperatura gazów wylotowych 
EICAS System wskaza� pracy silnika i ostrzegania za�ogi
ELT Awaryjny nadajnik lokalizacyjny 
ELT(AD) Automatycznie uruchamiany awaryjny nadajnik lokalizacyjny 
ELT(AF) Automatyczny sta�y awaryjny nadajnik lokalizacyjny 
ELT(AP) Automatyczny przeno�ny awaryjny nadajnik 

lokalizacyjny
ELT(S) Ratowniczy awaryjny nadajnik lokalizacyjny 
EPR Stopie� spr��ania silnika 
EUROCAE Europejska Organizacja ds. Wyposa�enia Lotnictwa Cywilnego 
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FDAU Urz�dzenie zbieraj�ce dane o locie 
FDR Rejestrator danych o locie 
FL Poziom lotu
FM Modulacja cz�stotliwo�ci
ft Stopa
g Przyspieszenie ziemskie 
GCAS System unikania zderzenia z ziemi�
GNSS Globalny system nawigacji satelitarnej 
GPWS System ostrzegania o blisko�ci ziemi 
hPa Hektopaskal
IAOPA Mi�dzynarodowe Stowarzyszenie W�a�cicieli Statków Powietrznych i Pilotów 
IBAC Mi�dzynarodowa Rada Lotnictwa Korporacyjnego 
IFR Przepisy lotów wg wskaza� przyrz�dów
IMC Warunki meteorologiczne lotów wg wskaza�przyrz�dów
INS System nawigacji bezw�adno�ciowej
kg Kilogram
km Kilometr 
km/h Kilometr na godzin�
kt W�ze�
m Metr
MDA Minimalna bezwzgl�dna wysoko�� zni�ania
MDA/H Minimalna bezwzgl�dna/wzgl�dna wysoko�� zni�ania 
MDH Minimalna wzgl�dna wysoko�� zni�ania
MEL Wykaz wyposa�enia minimalnego 
MHz Megaherc
MLS Mikrofalowy system l�dowania 
MMEL G�ówny wykaz wyposa�enia minimalnego 
MNPS Wykaz minimalnych osi�gów nawigacyjnych 
MOPS Wykaz minimalnych osi�gów operacyjnych 

Nawigacja, �egluga NAV 
NM Mila morska 
N1 Pr�dko�� obrotowa spr��arki niskiego ci�nienia
N2 Pr�dko�� obrotowa spr��arki wysokiego ci�nienia (spr��arka dwustopniowa); Pr�dko��

obrotowa spr��arki po�redniego ci�nienia (spr��arka trzystopniowa) 
N3 Pr�dko�� obrotowa spr��arki wysokiego ci�nienia (spr��arka trzystopniowa) 
OCA Bezwzgl�dna wysoko�� przewy�szenia nad przeszkodami 
OCA/H Bezwzgledna/wzgl�dna wysoko�� przewy�szenia nad przeszkodami 

OCH Wzgl�dna wysoko�� przewy�szenia nad przeszkodami 
PBN Nawigacja w oparciu o charakterystyki systemów 
RNAV Nawigacja obszarowa 
RNP Wymagane osi�gi nawigacyjne 
RNPSOR Wymagane osi�gi nawigacyjne i specjalne wymagania operacyjne 
RVR Zakres widzialno�ci na drodze startowej 
RVSM Zredukowane minima separacji pionowej 
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SI Mi�dzynarodowy system jednostek 
SICASP Zespó� ds. suprawnie� wtórnego radaru dozorowania i systemu zapobiegania kolozjom 
SOP Standardowe procedury operacyjne 

TAWS System ostrzegania o terenie 
TLA Po�o�enie d	wigni ci�gu
TLS Za�o�ony poziom bezpiecze�stwa 
TVE Ca�kowity b��d pionowy 
UTC Uniwersalny czas skoordynowany 
VD Projektowa dopuszczalna pr�dko�� nurkowania 
VFR Przepisy lotów z widoczno�ci�
VMC Warunki meteorologiczne dla lotów z widoczno�ci�
VOR Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF 
VSM Minima separacji pionowej 
V s0 Pr�dko�� przeci�gni�cia lub minimalna pr�dko�� lotu ustalonego w konfiguracji do l�dowania
WXR Radar meteorologiczny 

Oznaczenia

ºC Stopnie Celsjusza 
% Procent
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PUBLIKACJE
(przywo�ywane w niniejszym Za��czniku) 

Konwencja o mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym  
(Doc. 7300)

Europejska Organizacja Wyposa�enia w Lotnictwie Cywilnym  
(EUROCAE) 
Dokumenty ED55 i ED56A 

Mi�dzynarodowe przepisy zapobiegania kolizjom na morzu 

Zasady i materia�y przewodnie ws. ekonomicznych uregulowa� w mi�dzynarodowym transporcie lotniczym (Dokument 9587) 

Za��czniki do Konwencji o mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym 

Za��cznik 1 —  Licencjonowanie personelu

Za��cznik 2 —  Przepisy ruchu lotniczego

Za��cznik 3 —  S�u�ba meteorologiczna dla mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej

Za��cznik 5 — Jednostki miar do wykorzystania podczas operacji powietrznych i naziemnych 

Za��cznik 6 — Eksploatacja statków powietrznych 

Cz��� I  — Mi�dzynarodowe zarobkowy transport lotniczy — Samoloty 
Cz��� III — Operacje mi�dzynarodowe — �mig�owce

Za��cznik 8—  Zdatno�	 do lotu statków powietrznych  

Za��cznik 10 — 
�czno�	 lotnicza 

 Tom III (Cz��� I — Cyfrowe systemy transmisji danych 
Cz��� II — Systemy komunikacji g�osowej) 

 Tom IV (Systemy dozorowania i unikania kolizji) 

Za��cznik 11 — S�u�by ruchu lotniczego

Za��cznik 12 — Poszukiwanie i ratownictwo 

Za��cznik 13 — Badanie wypadków i incydentów lotniczych 

Za��cznik 14 — Lotniska 
 Tom I — Projektowanie i eksploatacja lotnisk 

Za��cznik 15 — S�u�by informacji lotniczej 

Za��cznik 16 — Ochrona �rodowiska 
Tom I — Ha�as statków powietrznych

Za��cznik 18 — Bezpieczny transport materia�ów niebezpiecznych drog� powietrzn�

18/11/10 (x)
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Procedury s�u�b �eglugi powietrznej 

ATM — Zarz�dzanie ruchem lotniczym (Dok. 4444) 

OPS — Operacje statków powietrznych (Dok. 8186) 

 Tom I — Procedury lotnicze

              Tom II — Struktury procedur lotów z widoczno�ci�
       oraz wed�ug wskaza� przyrz�dów

Regionalne procedury uzupe�niaj�ce dla regionu Europa (Dokument 7030/4)

Podr�czniki

Podr�cznik s�u�b lotniskowych (Dokument 9137) 

Cz��� 1 — Ratownictwo i zwalczanie po�arów
        Cz��� 8 — S�u�by operacyjne lotniska

        Podr�cznik zdatno�ci do lotu (Dokument 9760) 

       Podr�cznik szkolenia o czynniku ludzkim (Human factors training 
         manual)  (Doc 9683) 

Podr�cznik procedur odladzania i zapobiegania oblodzeniu na 
ziemi (Dokument 9640) 

       Podr�cznik  medycyny w lotnictwie cywilnym (Dokument 8984) 

Podr�cznik minimum pionowej separacji 300 m (1000 stóp) 
pomi�dzy poziomami lotu 290 i 410

      (Dokument 9574)

Podr�cznik wymaganej charakterystyki ��czno�ci (Dokument 9869) 

Podr�cznik nawigacji w oparciu charakterystyki systemów 
(Dokument 9613) 

       Podr�cznik zarz�dzania bezpiecze�stwem (Dokument 9859) 
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ZA��CZNIK 6 — CZ��� II 

MI�DZYNARODOWE LOTNICTWO OGÓLNE — SAMOLOTY 

WST�P

Rys historyczny 

Normy i zalecane metody post�powania w odniesieniu do u�ytkowania statków powietrznych — mi�dzynarodowe lotnictwo ogólne 
zosta�y przyj�te przez Rad� po raz pierwszy 2 grudnia 1968 r. zgodnie z warunkami artyku�u 37 Konwencji o mi�dzynarodowym 
lotnictwie cywilnym (Chicago 1944 r.) i oznaczone jako Za��cznik 6, Cz��� II do tej Konwencji. Nabra�y one mocy z dniem 2 kwietnia 
1969 r. i wesz�y w �ycie 18 wrze�nia 1969 r. (dokument wszed� w �ycie i zacz�� obowi�zywa�)

 Za��cznik 6, Cz��� II zosta� opracowany w nast�puj�cy sposób: pi�tnasta sesja Zgromadzenia odby�a si� w Montrealu w 
czerwcu i lipcu 1965 r. Przyj�to wtedy rezolucj� A15-15 „Potrzeby mi�dzynarodowego lotnictwa ogólnego w odniesieniu do 
dzia�alno�ci ICAO w zakresie techniki”. Nast�pnie, Czwarta Konferencja 
eglugi Powietrznej (Montreal, listopad – grudzie� 1965) 
zaleci�a, by niektóre z rozpatrywanych czynników zosta�y uwzgl�dnione w celu rozszerzenia zakresu Za��cznika 6 na potrzeby 
lotnictwa ogólnego zgodnie z dyrektywami Rezolucji A15-15 podj�tej przez Zgromadzenie. 

 Czwarta Konferencja 
eglugi Powietrznej zaleci�a opracowanie mi�dzynarodowych norm i zalecanych metod 
post�powania na potrzeby operacji z zakresu mi�dzynarodowego lotnictwa ogólnego, z wy��czeniem, na pewien czas, operacji w 
ramach us�ug lotniczych. Podczas tej konferencji przyj�to wyra	ny punkt widzenia, �e Za��cznik nale�y zbudowa� w taki sposób, 
aby u�atwi� jego rozszerzenie w celu obj�cia jego postanowieniami, w czasie pó	niejszym, równie� operacji z zakresu us�ug 
lotniczych, je�li takie rozszerzenie oka�e si� po��dane.

Na podstawie wy�ej wymienionych rozwa�a�, Komisja 
eglugi Powietrznej opracowa�a zarys mi�dzynarodowych norm i 
zalecanych metod post�powania w odniesieniu do u�ytkowania statków powietrznych w mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym, a 
nast�pnie, po wprowadzeniu poprawek opracowanych na podstawie zwyczajowych konsultacji z pa�stwami cz�onkowskimi 
Organizacji, dokument zosta� przyj�ty przez Rad�, staj�c si�, ��cznie z zatwierdzonym przez Rad� wst�pem, obecnym tekstem 
Za��cznika. Przy opracowywaniu tego materia�u Komisja 
eglugi Powietrznej kierowa�a si� nast�puj�cymi przes�ankami ogólnymi: 

Wygl�d i uk�ad zgodne z Za��cznikiem 6, Cz��	 I. Zakres oraz forma Za��cznika powinny, tak dalece jak jest to mo�liwe,
pozostawa� zgodne z zakresem oraz form� Za��cznika 6 (obecnie Za��cznik 6, Cz��� I). 

Zastosowanie. Chocia� definicja lotnictwa ogólnego, zastosowana pocz�tkowo w niniejszym Za��czniku, obejmowa�a
operacje prowadzone w ramach us�ug lotniczych, zosta�y one celowo wy��czone z postanowie� tego Za��cznika w rozdziale 1.2 —
Zastosowanie.

Poziom bezpiecze�stwa. Za��cznik powinien zapewnia� akceptowalny poziom bezpiecze�stwa w stosunku do pasa�erów
oraz osób trzecich (przez osoby trzecie rozumie si� osoby przebywaj�ce na ziemi oraz osoby znajduj�ce si� w powietrzu na 
pok�adach innych statków powietrznych). Dodatkowo, z uwagi na fakt, i� niektóre operacje prowadzone w ramach 
mi�dzynarodowego lotnictwa ogólnego (zazwyczaj z wykorzystaniem samolotów o masie poni�ej 5.700 kg) wykonywane b�d� przez 
za�ogi posiadaj�ce mniejsze do�wiadczenie i umiej�tno�ci, oraz przy wykorzystaniu wyposa�enia o mniejszej niezawodno�ci, przy 
zastosowaniu mniej rygorystycznych standardów i z wi�ksz� swobod� dzia�ania ni� w zarobkowym transporcie lotniczym, uznano, 
�e pasa�erowie na pok�adach statków powietrznych wykonuj�cych operacje z zakresu mi�dzynarodowego lotnictwa ogólnego 
niekoniecznie korzysta� b�d� z tego samego poziomu bezpiecze�stwa, jaki zapewniony jest p�ac�cym za bilety pasa�erom w 
zarobkowym transporcie lotniczym. Jednak�e uznano, �e w celu zapewnienia stosownego poziomu bezpiecze�stwa osób trzecich, 
powinien zosta� osi�gni�ty akceptowalny poziom bezpiecze�stwa za�óg lotniczych i pasa�erów.

Swoboda dzia�ania. Mi�dzynarodowemu lotnictwu ogólnemu zapewni� si� powinno mo�liwie najwi�ksz� swobod�
dzia�ania w po��czeniu z zapewnieniem utrzymania akceptowalnego poziomu bezpiecze�stwa. 
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Odpowiedzialno�	. Odpowiedzialno��, która wed�ug zapisów Za��cznika 6, Cz��� I spoczywa na operatorze, w przypadku 
Cz��ci II Za��cznika ponosi w�a�ciciel statku powietrznego lub pilot-dowódca. Procedura dla tego kierunku dzia�ania zawarta jest w 
Za��czniku 2. 

W zwi�zku z przyj�ciem Za��cznika 6, Cz��� III, Operacje mi�dzynarodowe — �mig�owce, wprowadzono zmian� tytu�u w 
celu wskazania, i� Za��cznik 6, Cz��� II ma zastosowanie wy��cznie do samolotów. 

 W 1986 r. Komisja 
eglugi Powietrznej rozpocz��a opiniowanie Za��cznika 6, Cz��� II i dosz�a do wniosku, �e definicj�
lotnictwa ogólnego nale�y skorygowa� poprzez wy��czenie z niej us�ug lotniczych, stwierdzaj�c tym samym, �e us�ugi lotnicze 
stanowi� odr�bny aspekt lotnictwa cywilnego oraz uznaj�c za celowe wy��czenie ich z zakresu stosowania Za��cznika 6, Cz��� II. 
Podobnie jak podczas Czwartej Konferencji 
eglugi Powietrznej w 1965 r., Komisja 
eglugiPowietrznej nie stwierdzi�a �adnego 
stopnia mi�dzynarodowych us�ug lotniczych, który wymaga�by opracowania mi�dzynarodowych norm i zalecanych metod 
post�powania. Poprawione definicje lotnictwa ogólnego, us�ug lotniczych oraz zmieniony rozdzia� dotycz�cy zastosowania, zosta�y
przed�o�one pa�stwom cz�onkowskim w trybie zwyk�ym i zosta�y przyj�te przez Rad� w marcu 1990 r. 

W latach 2005 i 2006 Komisja 
eglugi Powietrznej dokona�a dok�adnego przegl�du Za��cznika 6, Cz��� II w celu 
modyfikacji jego postanowie� w taki sposób, aby uaktualni� jego tre��, odzwierciedlaj�c istotne zmiany, jakie dokona�y si� w 
dziedzinie lotnictwa ogólnego od czasu pierwszego opracowania Za��cznika. Komisja uwzgl�dni�a now� dynamik� w lotnictwie 
ogólnym, widoczn� w coraz cz�stszym wykorzystaniu du�ych, zaawansowanych technologicznie, samolotów z silnikami 
turbinowymi do prowadzenia operacji lotnictwa ogólnego. Komisja zaakceptowa�a zasad� przyj�t� podczas wst�pnych prac nad 
Za��cznikiem, �e odpowiedzialno�� za zapewnienie bezpiecze�stwa prowadzonych operacji, nie b�d�cych operacjami zarobkowymi 
oraz niedost�pnych dla zwyk�ych cz�onków spo�ecze�stwa, ponosz� w�a�ciciel samolotu oraz pilot-dowódca. W zwi�zku z 
oczywist�, nieod��czn� odpowiedzialno�ci� w�a�ciciela oraz pilota-dowódcy, w przypadku takich operacji, w przeciwie�stwie do 
operacji, do których odnosz� si� postanowienia Za��cznika 6, Cz��� II, przepisy zawarte w normach i zalecanych metodach 
post�powania nie musz� mie� charakteru nakazowego. Na pa�stwie nie spoczywa wówczas „obowi�zek czuwania” nad 
bezpiecze�stwem osób przewo�onych na pok�adzie statków powietrznych w takim samym stopniu, jak w przypadku p�ac�cych za 
bilety pasa�erów w operacjach zarobkowego przewozu lotniczego. Komisja przyj��a równie� zasad� poziomu bezpiecze�stwa, 
zak�adaj�c�, �e przepisy norm i zalecanych metod post�powania zawartych w Za��czniku 6, Cz��� II musz� chroni� interesy osób 
trzecich. Uzgodniono zatem, �e zakres zastosowania podstawowych postanowie� Za��cznika 6, Cz��� II powinien nadal obejmowa�
wszystkie operacje lotnictwa ogólnego, ale tre�� tych postanowie� nale�y uaktualni� w celu odzwierciedlenia, w stosownych 
przypadkach, wykorzystania nowoczesnych technologii, nowych procedur operacyjnych oraz u�ycia systemów zarz�dzania
bezpiecze�stwem. 

Komisja stwierdzi�a równie�, �e do dokumentu nale�y wprowadzi� dodatkowe przepisy odnosz�ce si� do operacji bardziej 
z�o�onych i prowadzonych na wi�ksz� skal� oraz do operacji z zakresu lotnictwa ogólnego prowadzonych z wykorzystaniem 
samolotów turboodrzutowych.  Komisja podj��a decyzj� o wprowadzeniu dodatkowego dzia�u maj�cego zastosowanie do tego 
w�a�nie sektora lotnictwa ogólnego. 

Uzgodniono, i� w przypadku operacji z wykorzystaniem du�ych i turboodrzutowych statków powietrznych, w zwi�zku z 
wysokim stopniem ich z�o�ono�ci, przepisy powinny odnosi� si� do operatora, a nie, jak za�o�ono przy wst�pnym opracowywaniu 
Za��cznika 6, Cz��� II, do w�a�ciciela i pilota-dowódcy. Badanie dokumentacji dotycz�cej bezpiecze�stwa w sektorze lotnictwa 
ogólnego wykaza�o, i� zasada indywidualnej odpowiedzialno�ci operatora oraz procedury post�powania maj�ce zastosowanie w 
bran�y lotniczej by�y skuteczne, przy za�o�eniu, i� stosowne rejestry wskazywa�y doskona�y poziom bezpiecze�stwa stosowny dla 
du�ych, rejsowych operacji lotniczych regulowanych przepisami Za��cznika 6, Cz��� II.  

Komisja wskaza�a równie� na potrzeb� zastosowania bardziej nowoczesnego podej�cia do tworzenia przepisów, poprzez 
wprowadzenie standardów „opartych na osi�gach”.  Rozwa�ono zastosowanie tego typu podej�cia dla innych Za��czników, w tym 
Za��cznika 6, Cz��� III. Zastosowanie standardów opartych na osi�gach u�atwione jest dzi�ki wykorzystaniu bran�owych procedur 
post�powania, a Komisja zatwierdzi�a odniesienia do akceptowalnych procedur przy opracowywaniu uaktualnionej wersji Za��cznika 
6, Cz��� II. 

Tabela A pokazuje 	ród�a kolejnych poprawek ��cznie z wykazem g�ównych tematów, których one dotycz� oraz informacj�
o datach przyj�cia Za��cznika i kolejnych poprawek, datach ich publikacji oraz wej�cia w �ycie. 

Zastosowanie 

Normy i zalecane metody post�powania zawarte w Za��czniku 6, Cz��� II maj� zastosowanie do operacji lotnictwa ogólnego z 
wykorzystaniem samolotów. 

 Normy i zalecane metody post�powania stanowi� minimum przepisów i, wraz z postanowieniami zawartymi w Za��czniku 
6 — Eksploatacja statków powietrznych, Cz��� I — Mi�dzynarodowy zarobkowy transport lotniczy — Samoloty obejmuj�
u�ytkowanie wszystkich samolotów w mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym z wy��czeniem us�ug lotniczych. 
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 Nale�y zauwa�y�, �e postanowienia norm i zalecanych metod post�powania zawarte w Za��czniku 6, Cz��� II, s� mniej 
surowe w odniesieniu do samolotów du�ych ni� te zawarte w Za��czniku 6, Cz��� I, maj�ce zastosowanie do tych samych samolotów 
u�ytkowanych w ramach zarobkowego transportu lotniczego. Niemniej jednak uwa�a si�, �e Za��cznik 6, Cz��� II, w po��czeniu z 
postanowieniami zawartymi w Za��czniku 1 i Za��czniku 8, zapewnia odpowiedni poziom bezpiecze�stwa operacji lotniczych 
przewidywany dla samolotów du�ych. W zwi�zku z tym zwraca si� uwag� na fakt, �e wszystkie zawarte w Za��czniku 8 normy 
dotycz�ce osi�gów maj� zastosowanie do samolotów o masie przekraczaj�cej 5.700 kg, na których pok�adzie, w ramach 
mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej, przewo�eni b�d� pasa�erowie, �adunki lub poczta, a których prototypy zg�oszone zosta�y do 
certyfikacji 13 grudnia 1964 r. lub pó	niej. Dodatkowo, na mocy Za��cznika 1, pilot samolotu certyfikowanego do lotów z za�og� o 
minimalnym sk�adzie dwóch pilotów musi posiada� uprawnienia na dany typ samolotu.  

Dzia	ania Umawiaj
cych si� Pastw 

Zg�aszanie ró�nic. Na Umawiaj�cych si� Pa�stwach spoczywa obowi�zek, wynikaj�cy z artyku�u 38 Konwencji, powiadomienia 
Organizacji o wszelkich ró�nicach pomi�dzy ich uregulowaniami i praktykami wewn�trznymi a normami mi�dzynarodowymi, 
zawartymi w niniejszym Za��czniku oraz we wszystkich poprawkach wprowadzanych do niego. 

Zach�ca si� Umawiaj�ce si� Pa�stwa do rozszerzenia zakresu informowania w celu obj�cia informacji dotycz�cych wszelkich ró�nic
w stosunku do zalecanych metod post�powania, zawartych w niniejszym Za��czniku, oraz poprawkach wprowadzanych do niego, 
które maj� istotne znaczenie dla bezpiecze�stwa �eglugi powietrznej. Ponadto, Umawiaj�ce si� Pa�stwa proszone s� o informowanie 
na bie��co o wszelkich ró�nicach, które mog� wyst�pi� w pó	niejszym czasie lub o wycofaniu wszelkich uprzednio zg�oszonych 
ró�nic. Konkretna pro�ba o udzielenie informacji o ró�nicach kierowana b�dzie do Umawiaj�cych si� Pa�stw natychmiast po 
przyj�ciu ka�dej kolejnej poprawki do niniejszego Za��cznika. 

 Obok wymogów art. 38 Konwencji, zwraca si� równie� uwag� na postanowienia Za��cznika 15 odnosz�ce si� do 
publikowania, za po�rednictwem Lotniczej S�u�by Informacyjnej, ró�nic pomi�dzy wewn�trznymi regulacjami i przepisami pa�stw a 
odpowiednimi normami i zalecanymi metodami post�powania ICAO. 

Og�aszanie informacji. Wprowadzanie, wycofywanie oraz dokonywanie zmian w zakresie urz�dze�, us�ug i procedur maj�cych 
wp�yw na u�ytkowanie statków powietrznych zgodnie z normami i zaleconymi metodami post�powania, wymienionymi w 
Za��czniku, powinno zosta� zg�oszone i wprowadzone w �ycie zgodnie z wymaganiami Za��cznika 15. 

Status elementów sk	adowych Za	
cznika 

Za��cznik sk�ada si� z nast�puj�cych elementów; jednak nie wszystkie z tych elementów musz� wyst�powa� w ka�dym Za��czniku;
cz��ci te maj� nast�puj�cy status: 

1: Materia� sk�adaj�cy si� na Za��cznik zasadniczy

a) Normy i zalecane metody post�powania przyj�te przez Rad� na podstawie postanowie� Konwencji. S� one okre�lone
nast�puj�co:

Norma. Ka�da specyfikacja dotycz�ca charakterystyki fizycznej, konfiguracji, osi�gów, personelu lub procedury, których 
jednolite zastosowanie uznane zosta�o za konieczne dla bezpiecze�stwa lub regularno�ci mi�dzynarodowej �eglugi
powietrznej, i które Umawiaj�ce si� Pa�stwa maj� obowi�zek przestrzega� zgodnie z postanowieniami Konwencji; w 
przypadku braku mo�liwo�ci przestrzegania danej normy, Pa�stwa zobowi�zane s�, na mocy art. 38, powiadomi� o tym 
fakcie Rad�.

Zalecana metoda post�powania. Ka�da specyfikacja dotycz�ca charakterystyki fizycznej, konfiguracji, sprz�tu, osi�gów,
personelu lub procedury, którego jednolite stosowanie uznano za po��dane w interesie bezpiecze�stwa, regularno�ci lub 
skuteczno�ci �eglugi powietrznej i do których stosowania Umawiaj�ce si� Pa�stwa do�o�� wszelkich stara� zgodnie z 
Konwencj�.

b) Za��czniki zawieraj�ce materia� dla wygody zgrupowany oddzielnie, ale b�d�cy cz��ci� norm i zalecanych metod 
post�powania przyj�tych przez Rad�.
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c) Definicje poj�� u�ytych w normach i zalecanych metodach post�powania, które wymagaj� wyja�nienia w zwi�zku z 
faktem, i� nie posiadaj� przyj�tych definicji s�ownikowych. Definicje nie maj� statusu niezale�nego, ale stanowi�
zasadnicz� cz��� ka�dej normy i zalecanej metody post�powania, gdzie dane poj�cie jest u�yte; i gdzie zmiana znaczenia 
takiego poj�cia mog�aby wp�yn�� na tre�� specyfikacji. 

d) Tabele i rysunki dodaj�ce informacje lub ilustruj�ce konkretn� norm� i zalecan� metod� post�powania lub s� w niej 
przywo�ane, stanowi� cz��� norm i zlecanych metod post�powania i posiadaj� ten sam status. 

Nale�y zwróci� uwag� na fakt, �e niektóre normy zawarte w niniejszym Za��czniku zawieraj�, poprzez odwo�anie, inne specyfikacje 
maj�ce status zaleconej metody post�powania. W takich przypadkach tekst zalecanej metody post�powania staje si� cz��ci� normy. 

2: Materia� zatwierdzony przez Rad� do publikacji w powi�zaniu z normami i zalecanymi metodami post�powania:

a) Wst�py obejmuj�ce materia� historyczny i wyja�niaj�cy oparty na dzia�alno�ci Rady i zawieraj�cy obja�nienia obowi�zków
pa�stw w odniesieniu do zastosowania norm i zalecanych metod post�powania, wynikaj�cych z Konwencji i z decyzji o 
przyj�ciu.

b) Wprowadzenia obejmuj�ce materia� wyja�niaj�cy umieszczany na pocz�tku cz��ci, rozdzia�ów lub dzia�ów Za��cznika w 
celu u�atwienia zrozumienia stosowania tekstu. 

c) Uwagi umieszczone w stosownych miejscach tekstu w celu wprowadzenia dodatkowych informacji lub odwo�a� maj�cych 
zwi�zek z normami i zalecanymi metodami post�powania, ale nie stanowi�cych ich cz��ci. 

d) Za��czniki zawieraj�ce dodatkowy materia� norm i zalecanych metod post�powania albo wskazówki dotycz�ce ich 
zastosowa�.

Wybór j�zyka 

Niniejszy Za��cznik zosta� przyj�ty w sze�ciu j�zykach: angielskim, arabskim, chi�skim, francuskim, rosyjskim oraz hiszpa�skim. 
Ka�de z Umawiaj�cych si� Pa�stw dokonuje wyboru jednej z wersji j�zykowych tekstu w celu wprowadzenia go w �ycie na 
w�asnym terytorium oraz w innych celach przewidzianych w Konwencji, zarówno poprzez bezpo�rednie wykorzystanie wybranej 
oryginalnej wersji j�zykowej, jak i przez przet�umaczenie tekstu na j�zyk pa�stwowy, a nast�pnie sk�ada do Organizacji stosowne 
powiadomienia.

Zasady redakcji tekstu 

W niniejszym dokumencie stosuje si� nast�puj�ce zasady redagowania tekstu, wprowadzone w celu umo�liwienia �atwego
wzrokowego rozpoznania statusu ka�dego z postanowie�: normy oznaczone s� pismem zwyk�ym (niewyt�uszczonym), czcionk�
antykw�. zalecone metody post�powania oznaczone s� pismem zwyk�ym (niewyt�uszczonym), kursyw�; status wskazany jest przez 
s�owo Zalecenie; Uwagi oznaczone s� pismem zwyk�ym (niewyt�uszczonym), kursyw�, ich status wskazuje u�ycie s�owa Uwaga.

 Nast�puj�ce zasady redakcji tekstu zastosowane zosta�y przy specyfikacjach: w przypadku norm istnienie obowi�zku
sygnalizowane jest poprzez zastosowanie czasu przysz�ego (powiadomi, zg�osi, z�o�y, itp.) lub u�ycie sformu�owa� „zobowi�zany 
jest,” „ma obowi�zek” (shall), za� w przypadku zalece�, fakultatywno�� zapisu przekazana jest przez u�ycie s�ówa „powinien” 
(should).

Jednostki miar u�ywane w niniejszym dokumencie s� zgodne z Mi�dzynarodowym Systemem Jednostek (SI), jak wskazuje 
Za��cznik 5 do Konwencji o mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym. Tam, gdzie Za��cznik 5 zezwala na u�ycie jednostek 
alternatywnych do SI, podane s� one w nawiasach za jednostkami podstawowymi. Wówczas, gdy wymienione s� dwa zestawy 
jednostek, nie nale�y zak�ada�, �e obydwie warto�ci s� równe i mog� by� stosowane zamiennie. Mo�na jednak przyj��, �e
zastosowanie wy��cznie jednego, dowolnie wybranego z tych dwóch zastawów jednostek zapewni osi�gni�cie równorz�dnego 
poziomu bezpiecze�stwa. 

Ka�de odwo�anie do cz��ci niniejszego dokumentu okre�lonej numerem i/lub tytu�em podaje podrozdzia�y tej cz��ci.
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Tabela A. Poprawki do Za��cznika 6, Cz��� II 

Przyj�cie 
Publikacja 

Poprawka �ród�o Zawarto�	 Moc prawna 

1 wydanie Pi�tnasta Sesja Walnego 
Zgromadzenia 
(Rezolucje A15-15) i 
Czwarta Konferencja 

eglugi Powietrznej 

2 grudnia 1968 r. 
2 kwietnia 1969 r. 
18 wrze�nia 1969 r. 

1 Szósta Konferencja 

eglugi Powietrznej 

a) Wymagania dotycz�ce dodatkowego wyposa�enia na 
samolotach u�ytkowanych w systemie lotów kierowanych 
wg VFR w czasie przelotu po trasie; oraz 

1 czerwca 1970 r. 
  1 pa	dziernika 1970r. 
4 lutego 1971 r. 

b) zezwolenie, w przypadku braku mo�liwo�ci prowadzenia 
nawigacji z wykorzystaniem orientacyjnych punktów 
odniesienia w terenie, na prowadzenie nawigacji przy 
u�yciu wyposa�enia innego ni� radionawigacyjne np. 
wy��cznie przy u�yciu samodzielnych �rodków
nawigacyjnych, pod warunkiem przestrzegania 
okre�lonych wymogów dotycz�cych mo�liwo�ci tego 
sprz�tu, co mo�e zwolni� z obowi�zku posiadania sprz�tu 
radionawigacyjnego. 

2 kwietnia 1971 r. 2 Specjalne posiedzenie w 
sprawie ha�asu 
generowanego przez 
statki powietrzne w 
pobli�u lotnisk 

W��czenie specyfikacji dla samolotów u�ytkowanych w 
ramach ogranicze� masy na�o�onych przez stosowne normy 
certyfikacji ha�asu z wyj�tkiem okre�lonych okoliczno�ci oraz 
obowi�zku posiadania na pok�adzie statku powietrznego 
dokumentu po�wiadczaj�cego certyfikacj� ha�asu. 

2 sierpnia 1971 r. (2 wydanie) 
6 stycznia 1972 r. 

3 Siódma Konferencja 

eglugi Powietrznej 

W��czenie zalecenia obejmuj�cego projekt oraz sposób 
przewo�enia i instalacji awaryjnych stacji lokalizacyjnych 
(beacon) — dla statków powietrznych, na pok�adach 
samolotów i w lotach okre�lonych przez odpowiednie organy. 

29 maja 1973 r. 
1 pa	dziernika 1973r. 
23 maja 1974 r. 

4 lutego 1975 r. 4 Korekta Za��cznika 12, 
Prace studyjne Komisji 

eglugi Powietrznej 
dotycz�ce przechwytywania 
samolotów cywilnych 
oraz dzia�ania Rady w 
trybie Rezolucji A18-16 
Walnego Zgromadzenia 

a) postanowienie w sprawie oznaczania miejsc 
zewn�trznego dost�pu na kad�ubach statków 
powietrznych, 

4 czerwca 1975 r. 
9 pa	dziernika 1975r. 

b) postanowienia w celu zmniejszenia ryzyka na jakie nara�one 
s� przechwycone statki powietrzne, 

c) korekta uwagi wprowadzaj�cej do rozdzia�u 3 Za��cznika. 
Korekta ta dotyczy praktycznych metod wype�niania
przez pa�stwo funkcji przewidzianych w przypadku 
leasingu, czarterowania i wzajemnej wymiany statków 
powietrznych w operacjach mi�dzynarodowych. 

5 Prace studyjne Komisji 

eglugi Powietrznej, 
poprawka 60 do 
Za��cznika 3 i poprawka 
30 do Za��cznika 14 

Wymagania dotycz�ce zaopatrzenia statków powietrznych w 
uprz��e bezpiecze�stwa dla za�ogi oraz sposobu u�ywania tych 
uprz��y; rozszerzenie specyfikacji dla rodzajów czasomierzy 
wymaganych w czasie u�ytkowania statków powietrznych w 
lotach IFR i w lotach kontrolowanych VFR;  oraz korekta 
definicji dotycz�cych informacji o lotnisku i informacji 
meteorologicznych. 

7 kwietnia 1976 r. 
7 sierpnia 1976 r. 
30 grudnia 1976 r. 

6 ASIA/PAC
Regionalne posiedzenie 
w sprawie �eglugi 
powietrznej 

Wymagania dotycz�ce przewozu ratowniczego wyposa�enia 
radiowego w lotach nad obszarami, gdzie prowadzenie operacji 
poszukiwania i ratownictwa by�oby szczególnie utrudnione 
maj� by� okre�lane przez indywidualne pa�stwa, a nie w trybie 
regionalnego porozumienia w zakresie �eglugi powietrznej. 

16 czerwca 1976 r. 
16 pa	dziernika 
1976r.
6 pa	dziernika 1977r. 

7 Prace studyjne Komisji 

eglugi Powietrznej 

Zalecenie dotycz�ce instalacji systemu ostrzegaj�cego o 
blisko�ci ziemi na pok�adach niektórych samolotów. 

15 grudnia 1977 r. 
15 kwietnia 1978 r. 
10 sierpnia 1978 r. 

8 Prace studyjne Komisji 

eglugi Powietrznej 

Wprowadzenie wymagania, aby wyposa�enie nawigacyjne 
spe�nia�o specyfikacje minimalnych osi�gów nawigacyjnych 
(MNPS). 

2 kwietnia 1980 r. 
2 sierpnia 1980 r. 
27 listopada 1980 r. 
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Poprawka �ród�o Zawarto�	

Przyj�cie 
Publikacja 

Moc prawna 

9 Prace studyjne Komisji 

eglugi Powietrznej 

Korekta postanowie� dotycz�cych �wiate� zewn�trznych,  
w celu uzgodnienia ich brzmienia z nowymi postanowieniami 
zawartymi w Za��cznikach 2 i 8  

22 marca 1982 r. 
22 lipca 1982 r. 
25 listopada 1982 r. 

10
(3 wydanie) 

Siódme posiedzenie 
zespo�u ds. 
przewy�szenia nad 
przeszkodami, spotkanie 
oddzia�owe AGA (1981), 
poprawki wynikaj�ce z 
przyj�cia Za��czników 5 
i 18 

Wprowadzono postanowienia dotycz�ce opracowania i 
zapost�powania procedur podej�cia wg wskaza� przyrz�dów, 
upowa�nie� i kompetencji w odniesieniu do powietrznych 
taksówek. Zmiany w wymaganiach dotycz�cych przewozu 
materia�ów niebezpiecznych, wprowadzone w wyniku 
przyj�cia przez Rad� Za��cznika 18. Ujednolicono jednostki 
miar zgodnie z postanowieniami Za��cznika 5 oraz 
zaktualizowano Uwag� do rozdzia�u 3 dotycz�c� leasingu, 
czarterowania i wzajemnej wymiany statków powietrznych. 
Zamiast okre�lenia „minima meteorologiczne lotniska” 
wprowadzono nazw� „minima operacyjne lotniska”, a do 
rozdzia�u 1 wprowadzono definicj� „wzgl�dnej/ bezwzgl�dnej
wysoko�ci decyzji” i „minimalnej wzgl�dnej/ bezwzgl�dnej
wysoko�ci schodzenia”. 

20 maja 1983 r. 
20 wrze�nia 1983 r. 
24 listopada 1983 r. 

11 Posiedzenie oddzia�u ds. 
zapobiegania wypadkom 
i ich badaniu, AIG 
(1979)

Wprowadzenie postanowie� dotycz�cych rejestratorów 
pok�adowych. Wprowadzenie odpowiednich wskazówek do 
za��cznika. 

8 marca 1985 r. 
29 lipca 1985 r. 
21 listopada 1985 r. 

12 Komisja 
eglugi 
Powietrznej 

Przewo�enie informacji na pok�adzie statku powietrznego, 
wyposa�enie ��czno�ci na cz�stotliwo�ci 121,5 MHz. 

14 marca 1986 r. 
27 lipca 1986 r. 
20 listopada 1986 r. 

13 Siódme posiedzenie 
zespo�u ds. 
przewy�szenia nad 
przeszkodami, prace 
studyjne Komisji 
eglugi
Powietrznej 

Zaopatrzenie w tlen oraz korzystanie z zapasów tlenu na 
pok�adzie, ostrzeganie o uszkodzeniu hermetyzacji kabiny; 
uzupe�nianie paliwa z pasa�erami na pok�adzie; postanowienia 
dotycz�ce danych o osi�gach przy wznoszeniu z wszystkimi 
silnikami pracuj�cymi. 

14 marca 1986 r. 
27 lipca 1986 r. 
20 listopada 1986 r. 

14
(4 wydanie) 

Pierwszy etap 
opiniowania Za��cznika 
przez Komisj� 
eglugi
Powietrznej, trzecie 
posiedzenie Zespo�u ds. 
Operacji wg VFR, prace 
studyjne Komisji 
eglugi
Powietrznej 

a) Korekta definicji us�ugi lotniczej i lotnictwa ogólnego. 
Korekta definicji lotniska zapasowego w celu 
wprowadzenia okre�le�: lotnisko zapasowe dla lotniska 
startu, trasowe lotnisko zapasowe, lotnisko zapasowe dla 
lotniska docelowego. Wprowadzenie nowych definicji 
operacji w zarobkowym transporcie lotniczym, planu lotu 
oraz rejestratora pok�adowego,

b) usuni�cie us�ug lotniczych z zakresu post�powania,

c) ujednolicenie z Za��cznikiem 6, Cz��� I, w szczególno�ci
w odniesieniu do zapisów rejestratora pok�adowego po 
wypadku lub zdarzeniu lotniczym oraz wymóg dotycz�cy 
wska	nika liczby Macha, 

d) usuni�cie okre�lenia „kontrolowany lot VFR”, 

e) wprowadzenie materia�u zawieraj�cego wskazówki 
dotycz�ce zapisu przez rejestrator parametrów lotu 
wa�nych informacji w odniesieniu do samolotów 
wykorzystuj�cych wska	niki elektroniczne. 

19 marca 1990 r. 
30 lipca 1990 r. 
15 listopada 1990 r. 

15 Pi�te posiedzenie 
zespo�u ds. operacji, 
Siódme i ósme 
posiedzenie zespo�u ds. 
rewizji ogólnej koncepcji 
separacji, Posiedzenie 
oddzia�u ds. badania 
wypadków (AIG/1992), 
prace studyjne Komisji 

eglugi Powietrznej 

a) Korekta nast�puj�cych definicji: minima operacyjne lotniska, 
bezwzgl�dna/wzgl�dna wysoko�� decyzji, minimalna 
bezwzgl�dna/wzgl�dna wysoko�� schodzenia oraz 
wprowadzenie definicji bezwzgl�dnej/wzgl�dnej wysoko�ci
przewy�szenia nad przeszkodami, 

b) wprowadzenie nowej definicji awaryjnego nadajnika 
lokalizacyjnego (ELT), wymaganych osi�gów nawigacyjnych 
(RNP) i typu RNP, 

c) wprowadzenie definicji dotycz�cej klasyfikacji operacji 
podej�cia i l�dowania wg wskaza� przyrz�dów,

d) korekta wymaga� dotycz�cych u�ycia rejestratorów 
parametrów lotu zapisuj�cych na ta�mie metalowej, 
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Przyj�cie 
Publikacja 

Poprawka �ród�o Zawarto�	 Moc prawna 

21 marca 1994 r. e) wprowadzenie wymaga� dotycz�cych przewo�enia 
awaryjnych nadajników lokalizacyjnych w miejsce 
postanowie� dotycz�cych radiowego wyposa�enia 
ratowniczego oraz awaryjnej stacji lokalizacyjnej 
(beacon),

25 lipca 1994 r. 
10 listopada 1994 r. 

f) wprowadzenie wymagania, aby pok�adowe wyposa�enie 
nawigacyjne umo�liwia�o statkom powietrznym 
post�powanie zgodne z typami RNP ustanowionymi dla 
zamierzonych tras lub obszarów oraz postanowie�
zezwalaj�cych na ujednolicone wprowadzenie separacji 
300 m (1000 stóp) powy�ej poziomu lotu FL 290. 

16 Prace studyjne Komisji 

eglugi Powietrznej, 
Czternaste posiedzenie 
zespo�u ds. materia�ów
niebezpiecznych, 
poprawki redakcyjne, 
uzgodnienie tekstu z 
Za��cznikiem 6, Cz��� I 
i/lub Cz��� III  

a) wprowadzenie skorygowanych definicji, 10 marca 1995 r. 
(5 wydanie) 24 lipca 1995 r. 

b) w��czenie odniesienia do artyku�u 35 Konwencji, 9 listopada 1995 r. 
c) korekta postanowie� dotycz�cych pomocy operacyjnych, 

odprawy, zdatno�ci statku powietrznego do lotu i �rodków
ostro�no�ci, lotnisk zapasowych dla lotniska docelowego, 
ogranicze� spowodowanych warunkami 
meteorologicznymi, u�ycia tlenu i uprz��y
bezpiecze�stwa, 

d) nowe postanowienia dotycz�ce samolotów we wszystkich 
lotach i samolotów wykorzystywanych do lotów z 
widoczno�ci� (VFR) oraz systemów ostrzegania o 
blisko�ci ziemi (GPWS), 

e) korekta postanowie� dotycz�cych u�ytkowania 
samolotów zgodnie z przepisami dla lotów wed�ug 
wskaza� przyrz�dów (IFR), 

f) korekta postanowie� dotycz�cych sk�adu za�ogi lotniczej; 
oraz

g) korekta postanowie� dotycz�cych przewo�enia i u�ycia 
tlenu. 

17 Czwarte posiedzenie 
zespo�u ds. ulepsze�
radaru wtórnego i 
systemu unikania kolizji 
(SICASP/4)

Wprowadzenie wymagania wyposa�enia samolotów w 
transpondery przekazuj�ce informacje o wysoko�ci
ci�nieniowej. 

19 lutego 1996 r. 
17 lipca 1996 r. 
7 listopada 1996 r. 

30 marca 1998 r. a) Wprowadzenie nowej i skorygowanej definicji substancji 
psychoaktywnych oraz wymaganych osi�gów 
nawigacyjnych, 

18
(6 wydanie) 

Pierwsze posiedzenie 
zespo�u ds. rejestratorów 
pok�adowych, Grupa 
ICAO i Przemys�. Prace 
studyjne Komisji 
eglugi
Powietrznej, Zmiana 162 
do Za��cznika 1, 
poprawka 38 do 
Za��cznika 11, poprawki 
redaktorskie

20 lipca 1998 r. 
5 listopada 1998 r. 

b) korekta uwag dotycz�cych leasingu i wymiany 
wzajemnej, 

c) wprowadzenie uwag dotycz�cych u�ywania substancji 
psychoaktywnych; oraz 

d) nowe i skorygowane postanowienia dotycz�ce systemu 
ostrzegania o blisko�ci ziemi, transponderów 
przekazuj�cych informacje o wysoko�ci ci�nieniowej oraz 
rejestratorów pok�adowych. 

19 Drugie posiedzenie 
zespo�u ds. rejestratorów 
pok�adowych, prace 
studyjne Komisji 
eglugi
Powietrznej 

a) Skorygowane definicje; oraz 15 marca 1996 r. 
19 lipca 1999 r. 

b) nowe postanowienie dotycz�ce obowi�zkowego
przewo�enia awaryjnych nadajników lokalizacyjnych 
pracuj�cych na cz�stotliwo�ci 406 MHz i 121.5 MHz, 
dodanie funkcji przewidywania zderzenia z terenem do 
systemu ostrzegania o blisko�ci ziemi (GPWS), 
transponderów przekazuj�cych wysoko�� ci�nieniow�
oraz wyznaczenie daty wprowadzenia zapisów ��czno�ci 
cyfrowej. 

4 listopada 1999 r. 
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Przyj�cie 
Publikacja 

Poprawka �ród�o Zawarto�	 Moc prawna 
20 Prace studyjne Komisji 


eglugi Powietrznej 
a) Skorygowane definicje; oraz 15 marca 2000 r. 

17 lipca 2000 r. 
b) korekta obowi�zków pilota-dowódcy i wprowadzenie 

kryteriów operacji podej�cia wg wskaza� przyrz�dów.
2 listopada 2000 r. 

21 Drugie posiedzenie 
zespo�u ds. rejestratorów 
lotu, Trzecie posiedzenie 
zespo�u ds. systemu 
globalnej nawigacji 
satelitarnej, Pi�te 
posiedzenie zespo�u ds. 
ci�g�o�ci zdatno�ci do 
lotu

a) Aktualizacja postanowie� odnosz�cych si� do 
rejestratorów pok�adowych z uwzgl�dnieniem zapisów 
��czno�ci cyfrowej; wymaganie wyposa�enia nowych 
statków powietrznych w rejestrator parametrów lotu 
(FDR); korekta wykazu parametrów, wprowadzenie 
rejestratora rozmów w kabinie (CVR) o dwugodzinnym 
zapisie, 

9 marca 2001 r. 
16 lipca 2001 r. 
1 listopada 2001 r. 

b) zmiana klasyfikacji operacji podej�cia i l�dowania wg 
wskaza� przyrz�dów,

c) nowe postanowienia dotycz�ce podej�cia z 
naprowadzaniem pionowym (APV); oraz 

d) nowe definicje i aktualizacja postanowie� odnosz�cych 
si� do wymaga� dotycz�cych obs�ugi technicznej 

22 Prace studyjne Komisji 

eglugi Powietrznej 

Skorygowane wymagania dotycz�ce systemu ostrzegania o 
blisko�ci ziemi (GPWS) oraz funkcji unikania terenu z 
wyprzedzeniem. 

15 marca 2002 r. 
15 lipca 2002 r. 
28 listopada 2002 r. 

23 Zespó� ds. separacji i 
bezpiecze�stwa w 
przestrzeni powietrznej 

Upowa�nienie przez pa�stwo rejestracji do prowadzenia 
operacji w przestrzeni powietrznej RNP. 

13 marca 2003 r. 
14 lipca 2003 r. 
27 listopada 2003 r. 

24 Prace studyjne zespo�u
ds. separacji i 
bezpiecze�stwa 
przestrzeni powietrznej 
oraz Komisji 
eglugi
Powietrznej 

a) Nowe definicje i postanowienia, dotycz�ce wymaga�
utrzymywania i monitorowania wysoko�ci, towarzysz�ce 
operacjom przy zredukowanym minimum separacji 
pionowej (RVSM); oraz 

28 lutego 2002 r. 
11 lipca 2003 r. 
24 listopada 2005 r. 

b) nowe wymagania wyposa�enia samolotów lotnictwa 
ogólnego w pok�adowy system unikania kolizji w locie 
(ACAS II) oraz wymagania dotycz�ce zwi�zanego z nim 
szkolenia pilotów. 

25 Czternasta sesja zespo�u
ds. przewy�szenia nad 
przeszkodami

Znajomo�� wymaga� operacyjnych okre�lonych w 
projekcie procedur w�ród pilotów. 

6 marca 2006r. 

a) Poprawki norm w celu u�atwienia wprowadzenia 
dost�pnych technologii w zwi�zku z automatycznym 
zale�nym systemem dozorowania- contract (ADS-C) 
oraz z wprowadzeniem wymaganych osi�gów 
��czno�ci radiowej (RCP) w dzia�alno�ci s�u�b ruchu 
lotniczego (ATS). 

14 marca 2007r. 26 Pierwsza sesja zespo�u
ds. operacyjnych 
cyfrowych ��cz danych 
(OPLINKP/1) oraz prace 
studyjne Komisji 
eglugi
Powietrznej 

16 lipca 2007r. 
22 listopada 2007r. 
1 lipca 2008 

b) obowi�zkowe wyposa�enie w awaryjny nadajnik 
lokalizacyjny (ELT) od dnia 1 lipca 2008. 

27 Sekretariat ICAO przy 
udziale organizacji IBAC 
oraz IAOPA; Sekretariat 
przy udziale grupy 
studyjnej RNPSOR  

a) Wprowadza postanowienia odzwierciedlaj�ce 
bie��ce praktyki stosowane w mi�dzynarodowym 
lotnictwie ogólnym oraz zmiany w podstawowej 
strukturze Za��cznika; oraz 

7 marca 2008r. 
20 lipca 2008r. 
18 listopada 2010 

b) Zmiany definicji oraz norm w celu dopost�powania
terminologii zwi�zanej z wymaganymi osi�gami 
nawigacyjnymi (RNP) oraz nawigacj� obszarow�
(RNAV) z koncepcj� nawigacji w oparciu o 
charakterystyki systemów (PBN). 

18/11/10 (xx)
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DZIA� 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
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MI�DZYNARODOWE NORMY
I ZALECANE METODY POST�POWANIA 

ROZDZIA� 1.1   DEFINICJE 

Ni�ej wymienione okre�lenia u�yte w normach i zaleconych metodach post�powania maj�, w kontek�cie u�ytkowania samolotów w 
mi�dzynarodowym lotnictwie ogólnym, nast�puj�ce znaczenia: 

Akty bezprawnej ingerencji. Przypadki sprowadzenia niebezpiecze�stwa lub usi�owania sprowadzenia niebezpiecze�stwa na 
operacje lotnictwa cywilnego oraz transportu lotniczego, np.: 

-bezprawne zaj�cie statku powietrznego w trakcie lotu, 

-bezprawne zaj�cie statku powietrznego na ziemi, 

-wzi�cie zak�adników na pok�adzie statku powietrznego lub na terenie lotniska, 

-wtargni�cie z u�yciem si�y na pok�ad statku powietrznego, na teren lotniska lub obiektu lotniczego, 

-wniesienie na pok�ad statku powietrznego lub na teren lotniska broni, urz�dzenia lub materia�u niebezpiecznego z zamiarem 
wykorzystania w celu pope�nienia przest�pstwa,

-przekazanie informacji nieprawdziwych w celu sprowadzenia niebezpiecze�stwa na statek powietrzny w locie lub na ziemi, jak 
równie� na pasa�erów, za�og�, personel naziemny b�d	 ogó� spo�ecze�stwa na terenie lotniska lub obiektu lotnictwa cywilnego 

Prace lotnicze. Operacje lotnicze, w ramach których statek powietrzny jest wykorzystywany do wykonywania us�ug specjalnych w 
zakresie rolnictwa, budownictwa, fotografii, geodezji, prowadzenia obserwacji i patrolowania, operacji poszukiwawczo-
ratowniczych, reklamy powietrznej itp. 

Lotnisko. Powierzchnia okre�lona na ziemi lub wodzie (w��cznie z budynkami, urz�dzeniami i wyposa�eniem) przeznaczona do 
u�ytkowania w ca�o�ci lub cz��ci dla przylotów, odlotów i naziemnego ruchu statków powietrznych. 

Minima u�ytkowe  lotniska. Ograniczenia dotycz�ce u�eteczno�ci lotniska do: 

a) startu -- wyra�one w formie parametrów widzialno�ci wzd�u� drogi startowej lub widzialno�ci meteorologicznej oraz, 
wówczas gdy jest to konieczne, stanu zachmurzenia; 

b) l�dowania w operacjach precyzyjnego podej�cia i l�dowania -- wyra�one w formie zakresu widzialno�ci meteorologicznej 
i/lub zakresu widzialno�ci na drodze startowej oraz wzgl�dnej/ bezwzgl�dnej wysoko�ci decyzji (DA/H); 

c) l�dowania w operacjach podej�cia i l�dowania z naprowadzeniem pionowym -- wyra�one w formie zakresu widzialno�ci
meteorologicznej i/lub widzialno�ci na drodze startowej oraz wzgl�dnej/ bezwzgl�dnej wysoko�ci decyzji (DA/H); oraz 

d) l�dowania w operacjach nieprecyzyjnego podej�cia i l�dowania wyra�one w formie zakresu widzialno�ci meteorologicznej 
i/lub zakresu widzialno�ci na drodze startowej, minimalnej wzgl�dnej/ bezwzgl�dnej wysoko�ci schodzenia (MDA/H) oraz, 
je�eli jest to konieczne, stanu zachmurzenia. 

Samolot. Statek powietrzny ci��szy od powietrza, z nap�dem, wytwarzaj�cy swoj� si�� no�n� w powietrzu, g�ównie w wyniku 
aerodynamicznych oddzia�ywa� na powierzchnie, które powstaj� w po�o�eniu sta�ym w danych warunkach lotu. 

Statek powietrzny. Ka�de urz�dzenie, które mo�e uzyskiwa� no�no�� w atmosferze z oddzia�ywa� powietrza, innych ni� pochodz�ce 
z oddzia�ywa� powietrza na powierzchni� ziemi. 
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Lotnisko zapasowe. Lotnisko, do którego mo�e skierowa� si� statek powietrzny, je�eli kontynuowanie lotu do lotniska zamierzonego 
l�dowania oka�e si� nimo�liwe albo niewskazane. Lotniskiem zapasowym jest: 

Lotnisko zapasowe dla lotniska startu. Lotnisko zapasowe, na którym statek powietrzny mo�e l�dowa�, je�eli l�dowanie jest 
konieczne w krótkim czasie po starcie, a nie jest mo�liwe skorzystanie z lotniska startu. 

Trasowe lotnisko zapasowe. Lotnisko, na którym jest mo�liwe l�dowanie statku powietrznego po wyst�pieniu podczas przelotu 
okoliczno�ci nienormalnych lub niebezpiecznych. 

Lotnisko zapasowe dla lotniska docelowego. Lotnisko zapasowe, do którego statek powietrzny mo�e si� skierowa�, je�eli na 
lotnisku docelowym l�dowanie oka�e si� niemo�liwe lub niewskazane. 

Uwaga: Lotnisko, z którego nast�pi� wylot, mo�e by	 tak�e trasowym lotniskiem zapasowym lub zapasowym lotniskiem dla 
lotniska docelowego w tym locie. 

B��d systemu pomiaru wysoko
ci (ASE). Ró�nica mi�dzy wysoko�ci� wskazywan� przez wska	nik wysoko�ciomierza przy 
w�a�ciwym nastawieniu ci�nienia a wysoko�ci� ci�nieniow� odpowiadaj�c� niezak�óconemu ci�nieniu otoczenia. 

Operacja podej
cia i l�dowanie przy u�yciu procedur podej
cia wg wskaza� przyrz�dów. Operacje podej�cia i l�dowania wg 
wskaza� przyrz�dów s� sklasyfikowane nast�puj�co:

Operacje podej�cia nieprecyzyjnego i l�dowania. Podej�cie i l�dowanie wg wskaza� przyrz�dów, gdy u�yte jest naprowadzanie 
poziome, ale nie jest u�yte naprowadzanie pionowe.

Operacje podej�cia i l�dowania z naprowadzaniem pionowym. Podej�cie i l�dowanie wg wskaza� przyrz�dów z u�yciem 
naprowadzenia poziomego i pionowego, ale niespe�niaj�ce wymaga� ustalonych dla podej�cia precyzyjnego i l�dowania 

Operacje podej�cia precyzyjnego i l�dowania. Podej�cie i l�dowanie wg wskaza� przyrz�dów z u�yciem precyzyjnego 
poziomego i pionowego naprowadzania zgodnie z minimami wynikaj�cymi z kategorii operacji. 

 Uwaga: Poziome i pionowe naprowadzanie odnosi si� do prowadzenia zapewnionego przez: 

a) naziemne pomoce nawigacyjne; lub 

b) dane nawigacyjne wypracowane przez komputer. 

Kategorie operacji precyzyjnego podej�cia i l�dowania: 

Operacja w Kategorii I (CAT I). Precyzyjne podej�cie wg wskaza� przyrz�dów i l�dowanie przy: 

a) wysoko�ci decyzji nie mniejszej ni� 60 m (200 stóp);
b) widzialno�ci meteorologicznej jest nie mniejszej ni� 800 m lub widzialno�ci na drodze startowej nie mniejszej ni� 550 m.

Operacja w Kategorii II (CAT II). Precyzyjne podej�cie wg wskaza� przyrz�dów i l�dowanie przy: 

a) wysoko�ci decyzji mniejszej ni� 60 m (200 stóp), ale nie wi�kszej ni� 30 m (100 stóp); oraz 
b) widzialno�ci na drodze startowej nie mniejszej ni� 350 m. 

Operacja w Kategorii III A (CAT III A). Precyzyjne podej�cie wg wskaza� przyrz�dów i l�dowanie przy: 

a) wysoko�ci decyzji mniejszej ni� 30 m (100 stóp) lub braku wysoko�ci decyzji; oraz 
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b) widzialno�ci na drodze startowej (RVR) nie mniejszej ni� 200 m. 

Operacja w Kategorii III B (CAT III B). Precyzyjne podej�cie wg wskaza� przyrz�dów i l�dowanie przy: 

a) wysoko�ci decyzji mniejszej ni� 15 m (50 stóp) lub braku wysoko�ci decyzji; oraz 
b) widzialno�ci wzd�u� drogi startowej (RVR) mniejszej ni� 200 m, ale nie mniejszej ni� 50 m. 

Operacja w Kategorii III C (CAT III C). Precyzyjne podej�cie wg wskaza� przyrz�dów i l�dowanie w warunkach braku ogranicze�
wysoko�ci decyzji i widzialno�ci wzd�u� drogi startowej (RVR). 

 Uwaga. - Je�eli warto�ci wysoko�ci decyzji (DH) i zakresu widzialno�ci na drodze startowej (RVR) nale�� do ró�nych 
kategorii operacji, operacje podej�cia wg wskaza� przyrz�dów i l�dowania nale�y wykonywa	 zgodnie z wymaganiami kategorii 
nak�adaj�cej najbardziej rygorystyczne wymagania (np. operacj�, gdzie warto�	 DH nale�y do zakresu przewidzianego dla CAT III 
A, ale warto�	 RVR nale�y do zakresu przewidzianego dla CAT III B nale�y uwa�a	 za operacj� CAT III B; za� w przypadku warto�ci
DH z zakresu CAT II, a warto�ci RVR z zakresu CAT I — operacj� nale�y uzna	 za operacje CAT II). 

Nawigacja obszarowa (RNAV). Metoda prowadzenia nawigacji, pozwalaj�ca na przeprowadzenie lotu po dowolnym zak�adanym 
torze lotu, w obr�bie dzia�ania naziemnych oraz usytuowanych w przestrzeni kosmicznej pomocy nawigacyjnych oraz w ramach 
ogranicze� mo�liwo�ci pomocy niezale�nych lub ich kombinacji. 

Uwaga. – Nawigacja obszarowa dotyczy zarówno nawigacji w oparciu o charakterystyki systemu, jak i innych operacji 
nieodpowiadaj�cych definicji tego rodzaju nawigacji. 

Cz�onek personelu pok�adowego. Cz�onek za�ogi wykonuj�cy, w interesie bezpiecze�stwa pasa�erów, obowi�zki przydzielone mu 
przez operatora lub pilota-dowódc� statku powietrznego, lecz niewykonuj�cy czynno�ci cz�onka za�ogi lotniczej. 

Operacje zarobkowego transportu lotniczego. U�ytkowanie statków powietrznych do przewozu pasa�erów, �adunków lub poczty w 
celu uzyskania zap�aty albo do wynaj�cia.  

Operacje lotnictwa korporacyjnego. Niezarobkowe wykorzystywanie przez spó�k� (przedsi�biorstwo) statku powietrznego do 
przewozu pasa�erów lub �adunków, w ramach lotów pilotowanych przez zatrudnionych w tym celu profesjonalnych pilotów, 
maj�ce na celu rozwój dzia�alno�ci spó�ki (przedsi�biorstwa). 

Materia�y niebezpieczne. Wyroby lub substancje, które mog� stwarza� ryzyko dla zdrowia, bezpiecze�stwa, mienia lub �rodowiska 
naturalnego, wykazane na li�cie materia�ów niebezpiecznych w instrukcjach technicznych lub sklasyfikowane zgodnie z tymi 
instrukcjami. 

Uwaga:  Materia�y niebezpieczne s� sklasyfikowane w Za��czniku 18, rozdzia� 3. 

Wysoko
� decyzji bezwzgl	dna (DA) lub wysoko
� decyzji wzgl	dna (DH).  Okre�lona wysoko�� bezwzgl�dna lub wzgl�dna przy 
operacji podej�cia precyzyjnego lub podej�cia z naprowadzaniem pionowym, na której nale�y rozpocz�� podej�cie nieudane, 
wówczas gdy nie zosta�o uzyskane wymagane odniesienie wzrokowe wymagane w celu kontynuowania podej�cia. 

Uwaga 1: Bezwzgl�dna wysoko�	 decyzji (DA) to wysoko�	 okre�lona wzgl�dem �redniego poziomu morza, a wzgl�dna wysoko�	
decyzji (DH) to wysoko�	 wzgl�dem poziomu progu drogi startowej.

Uwaga 2: Wymagane odniesienie wzrokowe oznacza, �e sektor, w którym znajduj� si� pomoce wizualne lub obszar podej�cia
powinny by	 widoczne dla pilota przez czas wystarczaj�cy do dokonania przez niego oceny pozycji samolotu oraz tempa zmiany 
pozycji w odniesieniu do po��danego toru lotu. W operacjach w Kategorii III z wysoko�ci� decyzji wymagane odniesienie wzrokowe 
jest takie, jak okre�lono dla poszczególnych procedur i operacji. 

Uwaga 3: Dla wygody, wówczas gdy u�ywane s� obydwa wyra�enia, mog� one by	 zapisane w formie „bezwzgl�dna/wzgl�dna 
decyzji wysoko�	” lub w formie skrótu „DA/H”. 
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Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT). Nazwa ogólna oznaczaj�ca urz�dzenie nadaj�ce charakterystyczne sygna�y na 
wyznaczonych cz�stotliwo�ciach, które, zale�nie od zapost�powania, mo�e by� uruchomione automatycznie, w wyniku 
zderzenia, lub r�cznie. Poni�ej wymieniono istniej�ce typy nadajnika ELT: 
Automatyczny sta�y nadajnik lokalizacyjny (ELT(AF)). ELT uruchamiany automatycznie, przymocowany na sta�e do statku 

powietrznego.
Automatyczny przeno�ny awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT(AP)). ELT uruchomiony automatycznie, który jest sztywno 

mocowany do statku powietrznego, ale z mo�liwo�ci� zdemontowania. 
Automatycznie uruchamiany awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT(AD)). Awaryjny nadajnik lokalizacyjny, sztywno mocowany 

do statku powietrznego, który jest automatycznie uruchamiany w wyniku zderzenia, a w niektórych przypadkach przez 
czujniki hydrostatyczne. Mo�liwe jest równie� uruchamianie r�czne. 

Ratowniczy awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT(S)). Awaryjny nadajnik pozycji, demontowalny ze statku powietrznego, 
z�o�ony tak, by �atwe by�o jego u�ycie w przypadku zagro�enia, uruchamiany r�cznie przez ocala�ych rozbitków. 

Lot nad rozleg�ym obszarem wodnym. Lot nad obszarem wodnym w odleg�o�ci od obszaru l�dowego, na którym w razie  
      wyst�pienia sytuacji awaryjnej mo�liwe jest wykonanie l�dowania, wynosz�cej wi�cej ni� 93 km (50 mil morskich) lub 
odpowiadaj�cej 30 minutom lotu przy normalnej pr�dko�ci przelotowej (w zale�no�ci od tego która z tych odleg�o�ci jest krótsza). 

Cz�onek za�ogi lotniczej. Licencjonowany cz�onek za�ogi wype�niaj�cy obowi�zki niezb�dne dla u�ytkowania statku powietrznego w 
czasie wykonywania czynno�ci w locie. 

Instrukcja u�ytkowania w locie. Instrukcja zwi�zana z �wiadectwem zdatno�ci do lotu i okre�laj�ca ograniczenia, w ramach których 
statek powietrzny uwa�any jest za zdatny do lotu oraz zawieraj�ca instrukcje i informacje potrzebne cz�onkom za�ogi lotniczej do 
bezpiecznego u�ytkowania tego statku powietrznego. 

Plan lotu. Szczegó�owa informacja przedstawiana jednostkom s�u�by ruchu lotniczego dotycz�ca zamierzonego lotu wykonywanego 
przez statek powietrzny lub cz��ci tego lotu. 

Rejestrator lotu. Ka�dy typ rejestratora zainstalowany na pok�adzie statku powietrznego w celu uzupe�nienia danych do bada�
wypadku/zdarzenia lotniczego. 

Urz�dzenie szkoleniowe do symulacji lotu. Ka�de spo�ród nast�puj�cych urz�dze�, w którym s� symulowane na ziemi warunki lotu: 

Symulator lotu, urz�dzenie stanowi�ce dok�adne odwzorowanie kabiny za�ogi danego typu statku powietrznego, umo�liwiaj�ce
realistyczn� symulacj� funkcji kontroli mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego itp. pok�adowego systemu tego statku 
powietrznego oraz symulacj� normalnych warunków pracy cz�onków za�ogi lotniczej, osi�gów i charakterystyki lotu 
wykonywanego na danym typie statku powietrznego. 

Symulator procedur lotu (flight procedures trainer), urz�dzenie umo�liwiaj�ce symulowanie, w realistycznie odtworzonych 
warunkach kabiny za�ogi, dzia�ania przyrz�dów, prostych funkcji kontroli mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i 
innych systemów pok�adowych oraz symulowanie osi�gów oraz charakterystyki lotu statku powietrznego okre�lonej klasy. 

Symulator lotu wg wskaza� przyrz�dów (basic instrument flight trainer), urz�dzenie wyposa�one w stosowne przyrz�dy, 
umo�liwiaj�ce symulowanie warunków istniej�cych w kabinie za�ogi statku powietrznego podczas lotu wg wskaza� przyrz�dów.

Czas lotu — samoloty. Ca�kowity czas od chwili, gdy samolot ruszy po raz pierwszy w celu wykonania startu, a� do momentu, gdy 
samolot ten ostatecznie zatrzyma si� po zako�czeniu lotu. 

Uwaga. — Zdefiniowany w ten sposób czas lotu jest bliskoznaczny ze stosowanymi powszechnie okre�leniami  
„czas blokowy” („block to block”) lub „czas podstawienia podstawki” („chock to chock”), które to czasy s� mierzone od chwili, gdy 
samolot po raz pierwszy ruszy z miejsca w celu wystartowania do chwili ostatecznego zatrzymania si� tego samolotu po zako�czeniu 
lotu.

Operacje lotnictwa ogólnego. Operacje z wykorzystaniem statków powietrznych, inne ni� te wykonywane w ramach zarobkowego 
transportu lotniczego lub w ramach us�ug lotniczych. 
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Bran�owe procedury post	powania (industry codes of practice). Materia� zawieraj�cy wskazówki opracowane przez organy lotnicze 
z my�l� o okre�lonym sektorze przemys�u lotniczego, w celu post�powania przez ten sektor wprowadzonych przez 
Mi�dzynarodow� Organizacj� Lotnictwa Cywilnego (ICAO) normi i zalecanych metod post�powania oraz innych wymogów, 
dotycz�cych bezpiecze�stwa operacji lotniczych oraz jak najlepszych przyj�tych metod post�powania. 

Uwaga. -- Niektóre pa�stwa, podczas opracowywania przepisów maj�cych na celu zapewnienie spe�nienia wymaga� Za��cznika 
6, Cz��	 II, uznaj� i odwo�uj� do bran�owych procedur post�powania oraz udost�pniaj� swe �ród�a i udzielaj� wskazówek, 
dotycz�cych sposobów ich uzyskania. 

Warunki meteorologiczne dla lotów wg wskaza� przyrz�dów (IMC). Warunki meteorologiczne wyra�one w formie widzialno�ci,
odleg�o�ci od chmur i pu�apu1, mniejsze ni� minima okre�lone dla warunków meteorologicznych dla lotów z widoczno�ci�.

Uwaga. -- Wyszczególnione minima warunków meteorologicznych dla lotów z widoczno�ci� s� zawarte w rozdziale 4 Za��cznika 
2.

Samoloty du�e. Samoloty o maksymalnej certyfikowanej masie do startu powy�ej 5.700 kilogramów. 

Obs�uga techniczna. Wykonywanie zada�, wymaganych do zapewnienia ci�g�ej zdatno�ci statku powietrznego do lotu, w��czaj�c
ka�d� pojedyncz� czynno�� polegaj�c� na dokonaniu przegl�du, kontroli, wymiany cz��ci, usuni�ciu usterki, wprowadzeniu 
modyfikacji lub wykonaniu naprawy oraz dowoln� kombinacj� takich czynno�ci. 

Program obs�ugi technicznej. Dokument opisuj�cy okre�lone planowe, wynikaj�ce z harmonogramu, zadania obs�ugi technicznej i 
cz�stotliwo�� ich wykonania oraz odno�ne procedury, taki jak program niezawodno�ci niezb�dny do bezpiecznego u�ytkowania 
samolotów, których dokument dotyczy. 

Po
wiadczenie wykonania obs�ugi technicznej. Dokument, po�wiadczaj�cy skuteczne wykonanie okre�lonej us�ugi technicznej, 
które odby�o si� zgodnie z zatwierdzonymi danymi i procedurami okre�lonymi w instrukcji procedur organizacji obs�ugi
technicznej albo na podstawie wymaga� systemu równorz�dnego. 

Informacje meteorologiczne. Raport meteorologiczny, analiza, prognoza pogody lub ka�dy inny dokument, dotycz�cy 
wyst�puj�cych lub przewidywanych warunków meteorologicznych. 

Minimalna bezwzgl	dna (MDA) lub wzgl	dna (MDH) wysoko
� schodzenia . Okre�lona wysoko��, bezwzgl�dna lub wzgl�dna,
podczas operacji podej�cia nieprecyzyjnego lub podej�cia z kr�gu, poni�ej której schodzenie nie mo�e by� wykonywane bez 
uzyskania wymaganego odniesienia wzrokowego. 

 Uwaga 1. -- Minimalna bezwzgl�dna wysoko�	 schodzenia (MDA) to wysoko�	 okre�lona wzgl�dem �redniego poziomu 
morza, a minimalna wzgl�dna wysoko�	 (MDH) to wysoko�	 okre�lona wzgl�dem poziomu lotniska lub poziomu progu drogi 
startowej, je�eli wynosi on wi�cej ni� 2 m (7 stóp) poni�ej poziomu lotniska. Minimalna wysoko�	 schodzenia w podej�ciu z kr�gu jest 
odniesiona do poziomu lotniska. 

 Uwaga 2. -- Wymagane odniesienie wzrokowe oznacza, �e sektor, w którym znajduj� si� pomoce wizualne lub obszar 
podej�cia powinien by	 widoczny dla pilota przez czas wystarczaj�cy do dokonania przez niego oceny pozycji samolotu oraz tempa 
zmiany pozycji w odniesieniu do po��danego toru lotu. W przypadku podej�cia z kr�gu wymaganym obiektem odniesienia 
wzrokowego jest otoczenie drogi startowej. 

 Uwaga 3. -- Dla wygody, wówczas gdy u�yte s� obydwa wyra�enia, mog� one by	 zapisane w formie okre�lenia 
„minimalna bezwzgl�dna/ wzgl�dna wysoko�ci schodzenia” lub w formie skrótu „MDA/H”. 

Specyfikacja wymaga� nawigacyjnych. Seria wymaga� dotycz�cych statku powietrznego oraz za�ogi lotniczej, maj�cych na celu 
wsparcie operacji w okre�lonej przestrzeni powietrznej, podczas których nawigacja prowadzona jest w oparciu o charakterystyki 
systemów. Istniej� dwa rodzaje specyfikacji wymaga� nawigacyjnych: 

Specyfikacja RNP. Specyfikacja wymaga� nawigacyjnych w oparciu o nawigacj� obszarow�, uwzgl�dniaj�ca wymagania 
monitorowania osi�gów i ostrzegania, oznaczona przedrostkiem RNP, np. RNP 4, RNP APCH. 

Specyfikacja RNAV. Specyfikacja wymaga� nawigacyjnych w oparciu o nawigacj� obszarow�, nieuwzgl�dniaj�ca wymogów 
dotycz�cych monitorowania osi�gów oraz ostrzegania, oznaczona przedrostkiem RNAV, np. RNAV 5, RNAV 1. 

                                                          
1 Okre�lenie w Za��czniku 2.
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Uwaga. -- Szczegó�owe wskazówki dotycz�ce specyfikacji wymaga� nawigacyjnych zawarte s� w Podr�czniku nawigacji w 
oparciu o charakterystyki systemów (Dokument 9613), Tom II. 

Noc. Godziny pomi�dzy ko�cem urz�dowym zmierzchu a pocz�tkiem urz�dowym �witu lub inny okres pomi�dzy zachodem a 
wschodem s�o�ca ustalony przez stosowny organ. 

 Uwaga. -- Zmierzch urz�dowy (civil twilight) ko�czy si� wieczorem, gdy �rodek tarczy s�onecznej znajduje si� 6 stopni 
poni�ej horyzontu, a zaczyna si� rano, gdy �rodek tarczy s�onecznej znajduje si� 6 stopni poni�ej horyzontu. 

Bezwzgl	dna lub wzgl	dna wysoko
� przewy�szenia nad przeszkodami (OCA/ OCH). Najni�sza bezwzgl�dna lub wzgl�dna 
wysoko�� nad poziomem okre�lonego progu drogi startowej lub poziomem lotniska u�ywana w celu zachowania zgodno�ci ze 
stosownymi kryteriami przewy�szenia nad przeszkodami. 

Uwaga 1. -- Bezwzgl�dna wysoko�	 przewy�szenia nad przeszkodami (OCA) to wysoko�ci okre�lona wzgl�dem �redniego 
poziomu morza, a wzgl�dna wysoko�	 przewy�szenia nad przeszkodami (OCH) to wysoko�	 okre�lona wzgl�dem poziomu progu 
drogi startowej lub, w przypadku podej�cia nieprecyzyjnego, wzgl�dem poziomu lotniska albo poziomu progu drogi startowej, 
wówczas gdy znajduje si� on 2 m (7 stóp) poni�ej poziomu lotniska. Wysoko�	 przewy�szenia nad przeszkodami w podej�ciu z kr�gu 
jest odniesiona do poziomu lotniska. 

 Uwaga2. -- Dla wygody, wówczas gdy u�yte s� obydwa wyra�enia, mog� one by	 zapisane w formie okre�lenia
„bezwzgl�dna/ wzgl�dna wysoko�ci przewy�szenia nad przeszkodami” lub w formie skrótu „OCA/H”. 

Baza operacyjna. Miejsce, w którym sprawowany jest nadzór operacyjny. 

Uwaga. -- Zazwyczaj baz� operacyjn� jest miejsce, gdzie pracuje personel zaanga�owany w dzia�ania zwi�zane z 
operacjami prowadzonymi przy u�yciu statku powietrznego oraz gdzie przechowywane s� dokumenty zwi�zane z takimi operacjami. 
Baza operacyjna, w odró�nieniu od miejsca, w którym zwykle pe�nione s� dy�ury (regular point of call), ma charakter bardziej sta�y.

Nadzór operacyjny. Sprawowanie w�adzy nad rozpocz�ciem, kontynuacj�, zmian� kursu oraz zako�czeniem lotu w interesie 
bezpiecze�stwa statku powietrznego oraz regularno�ci i wydajno�ci operacji lotniczej. 

Operacyjny plan lotu. Plan bezpiecznego przeprowadzenia operacji lotniczej przygotowany przez operatora przy wzi�ciu pod uwag�
czynników takich jak osi�gi samolotu inne ni� ograniczenia operacyjne oraz spodziewane warunki na trasie przelotu oraz lotniskach, 
które maj� zosta� wykorzystane. 

Instrukcja operacyjna. Podr�cznik zawieraj�cy procedury, instrukcje oraz wskazówki, które maj� by� przestrzegane przez personel 
operacyjny podczas pe�nienia obowi�zków.

Operator. Ka�da osoba, organizacja lub przedsi�biorstwo prowadz�ce lub oferuj�ce dzia�alno��, w ramach której u�ytkowany jest 
statek powietrzny. 

Uwaga. -- W kontek�cie Za��cznika 6, Cz��	 II, operator nie prowadzi dzia�alno�ci polegaj�cej na transporcie pasa�erów, 
�adunków lub poczty w celu uzyskania zap�aty albo do wynaj�cia.

Nawigacja w oparciu o charakterystyki systemów (PBN). Nawigacja obszarowa prowadzona w oparciu wymagania osi�gów 
okre�lonych dla statków powietrznych u�ytkowanych na trasie ATS w procedurze podej�cia instrumentalnego lub w okre�lonej
przestrzeni powietrznej. 

Uwaga. -- Wymagania osi�gów wyra�one s� w specyfikacjach nawigacji (RNAV, RNP) w formie dok�adno�ci, integralno�ci, 
dost�pno�ci oraz funkcjonalno�ci, wymaganych dla proponowanej operacji w kontek�cie konkretnej koncepcji przestrzeni 
powietrznej.

Pilot-dowódca. Pilot, któremu operator lub w�a�ciciel statku powietrznego powierzy� dowództwo oraz odpowiedzialno�� za 
bezpieczne wykonanie lotu. 

rodki psychoaktywne. Alkohol, opium i jego pochodne, substancje z konopi, �rodki uspokajaj�ce i hipnotyzuj�ce, kokaina, inne 
substancje psychotropowe, halucynogenne oraz lotne rozpuszczalniki z wy��czeniem kawy i tytoniu. 
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Rodzaj wymaganej charakterystyki ��czno
ci (rodzaj RCP). Oznaczenie (np. RCP 240), przedstawiaj�ce warto�ci przypisane 
parametrom RCP zwi�zanym z czasem transakcji, ci�g�o�ci�, dost�pno�ci� oraz integralno�ci� ��czno�ci.

Wymagana charakterystyka ��czno
ci (RCP — Required communication performance). Okre�lenie wymaganych, dotycz�cych 
charakterystyki ��czno�ci operacyjnej dla wsparcia okre�lonych funkcji ATM. 

Naprawa. Przywrócenie produktu lotniczego, który uleg� zniszczeniu lub zu�yciu, do stanu zdatno�ci do lotu w celu zapewnienia, 
aby statek powietrzny w dalszym ci�gu spe�nia� za�o�enia projektowe stosownych wymaga� zdatno�ci do lotu, na podstawie 
których uzyska� certyfikat typu.  

Zakres widzialno
ci na drodze startowej (RVR). Odleg�o��, z której pilot statku powietrznego, znajduj�cego si� na linii centralnej tej 
drogi widzi oznaczenia powierzchni drogi startowej lub �wiat�a wytyczaj�ce drog� startow� lub jej lini� centraln�.

System zarz�dzania bezpiecze�stwem. Systematyczny system zarz�dzania bezpiecze�stwem, uwzgl�dniaj�cy niezb�dne struktury 
organizacyjne, hierarchi� odpowiedzialno�ci, zasady oraz procedury. 

Pa�stwo rejestracji. Pa�stwo, w którym zarejestrowany jest statek powietrzny. 

Uwaga: -- W przypadku rejestracji statku powietrznego nale��cego do agencji mi�dzynarodowej, dzia�aj�cej na poziomie 
innym ni� pa�stwowy, pa�stwa tworz�ce t� agencj� zobowi�zane s� do solidarnego przyj�cia obowi�zków, które Konwencja 
Chicagowska nak�ada na pa�stwo rejestracji. Patrz: Decyzja Rady z 14 grudnia 1967 r. w sprawie przynale�no�ci pa�stwowej i 
rejestracji statków powietrznych u�ytkowanych przez agencje mi�dzynarodowe zawarte w dokumencie Zasady i wskazówki 
dotycz�ce regulaminu ekonomicznego mi�dzynarodowego transportu lotniczego (Dokument 9587). 

Za�o�ony poziom bezpiecze�stwa (TLS). Termin ogólny oznaczaj�cy poziom ryzyka uwa�any za dopuszczalny w okre�lonych 
warunkach. 

Ca�kowity b��d pionowy (TVE). Pionowa ró�nica geometryczna mi�dzy faktyczn� wysoko�ci� ci�nieniow�, na której wykonywany 
jest lot, a wyznaczon� wysoko�ci� ci�nieniow� (poziomem lotu). 

Warunki meteorologiczne dla lotów z widoczno
ci� (VMC). Warunki meteorologiczne wyra�one jako widzialno��, odleg�o�� od 
chmur i pu�ap2, których warto�ci s� równe lub lepsze od okre�lonych minimów. 

 Uwaga: Okre�lone minima zawarte s� w rozdziale 4 Za��cznika 2 

_____________________ 

                                                          
2 Okre�lenie w Za��czniku 2.
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ROZDZIA� 1.2.   ZASTOSOWANIE 

Normy i zalecane metody post�powania zawarte w Za��czniku 6, Cz��� II maj� zastosowanie do operacji mi�dzynarodowego 
lotnictwa ogólnego prowadzonych przy u�yciu samolotów zgodnie z postanowieniami zawartymi w dzia�ach 2 oraz 3. 

Uwaga 1. — Normy i zalecane metody post�powania maj�ce zastosowanie do u�ytkowania samolotów przez operatorów 
upowa�nionych do prowadzenia operacji mi�dzynarodowego zarobkowego transportu lotniczego zawiera Za��cznik 6, Cz��	 I. 

 Uwaga 2. — Normy i zalecane metody post�powania, maj�ce zastosowanie do operacji mi�dzynarodowego zarobkowego 
transportu lotniczeg oraz operacji mi�dzynarodowego lotnictwa ogólnego z wykorzystaniem �mig�owców zawiera Za��cznik 6, Cz��	
III.

 Uwaga 3. - Dzia� 2 Za��cznika 6, Cz��	 II, ma zastosowanie do operacji mi�dzynarodowego lotnictwa ogólnego, w��czaj�c
operacje okre�lone w dziale 3. Dzia� 3 wprowadza dodatkowe wymagania dotycz�ce u�ytkowania samolotów du�ych i 
turboodrzutowych oraz operacji lotnictwa korporacyjnego. 

_____________________ 
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DZIA� 2 

OPERACJE Z ZAKRESU LOTNICTWA OGÓLNEGO 

ZAŁĄCZNIK 6 – CZĘŚĆ II
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ROZDZIA� 2.1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Uwaga 1. - Konwencja o mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym nak�ada na Pa�stwa Rejestracji pewne funkcje, 
które, zale�nie od okoliczno�ci, maj� one prawo lub obowi�zek spe�ni	.  Jednak�e Zgromadzenie, w decyzji A23-13, uzna�o, i�
Pa�stwo Rejestracji mo�e by	 niezdolne do wywi�zania si� z tej odpowiedzialno�ci w sytuacji, gdy statki powietrzne s� wzi�te
w leasing, wyczarterowane lub wymienione — w szczególno�ci bez za�ogi —  przez operatora pochodz�cego z innego Pa�stwa 
oraz, �e Konwencja, do czasu wej�cia w �ycie art. 83 bis, nie okre�la w sposób wystarczaj�co dok�adny jakie prawa i 
obowi�zki spoczywaj� na Pa�stwie Operatora w takiej sytuacji. W zwi�zku z tym, zaleceniem Rady by�o, aby w wy�ej
wymienionych przypadkach Pa�stwo Rejestracji, uznawszy, i� nie jest w stanie wype�nia	 w sposób w�a�ciwy funkcji 
powierzonych mu na mocy Konwencji, przekaza�o Pa�stwu Operatora, po uprzednim uzyskaniu jego zgody, te funkcje, które 
mog� by	 przez nie lepiej spe�nione. Uznano za zrozumia�e, i� do czasu nabrania mocy prawnej przez artyku� 83 bis, wy�ej
opisana procedura, stanowi�aby wy��cznie rozwi�zanie stosowane dla wygody i pozostawa�aby bez wp�ywu na postanowienia 
Konwencji Chicagowskiej, nak�adaj�cej obowi�zki na Pa�stwo Rejestracji, oraz bez wp�ywu na pa�stwa trzecie. Jednak�e, w 
zwi�zku z faktem, i� artyku� 83 bis wszed� w �ycie dnia 20 czerwca 1997r., porozumienia pa�stw w sprawie przeniesienia 
takich funkcji i obowi�zków mie	 b�dzie skutki w odniesieniu do Umawiaj�cych si� Pa�stw, które ratyfikowa�y stosowny 
protokó� (Dokument 9318) po uprzednim spe�nieniu warunków ustalonych w artykule 83 bis.

Uwaga 2. - W przypadku operacji mi�dzynarodowych realizowanych wspólnie przy u�yciu samolotów 
zarejestrowanych w ró�nych pa�stwach, b�d�cych uczestnikami Konwencji, �adne z ustale� niniejszej cz��ci nie stoi na 
przeszkodzie, aby zainteresowane pa�stwa przyst�pi�y do porozumienia o wspólnym wykonywaniu funkcji na�o�onych na 
Pa�stwo Rejestracji na mocy postanowie� stosownych za��czników. 

2.1.1   Stosowanie praw, przepisów i procedur 

2.1.1.1 Pilot-dowódca zobowi�zany jest przestrzega� odpowiednich praw, przepisów oraz procedur tego pa�stwa, 
na terenie którego prowadzone s� operacje. 

Uwaga 1. -- Informacje dla pilotów dotycz�ce parametrów i procedur operacyjnych zawarte s� w dokumencie PANS-OPS, 
Tom I. Kryteria dla tworzenia procedur dla lotów z widoczno�ci� i lotów wg wskaza� przyrz�dów zawarte s� w PANS-OPS, 
Tom II. Procedury i kryteria przewy�szenia nad przeszkodami stosowane na terenach okre�lonych pa�stw mog� si� ró�ni	 od 
tych okre�lonych w PANS-OPS, a �wiadomo�	 tych ró�nic ma  istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecze�stwa.  

2.1.1.2 Pilot-dowódca jest zobowi�zany zna� prawa, przepisy oraz procedury maj�ce zwi�zek z wykonywanymi 
przez niego obowi�zkami, a okre�lone dla obszarów, na których prowadzone by� maj� operacje, lotnisk, które maj� zosta�
u�yte oraz stosownych urz�dze� nawigacyjnych, które maj� by� wykorzystane. Pilot-dowódca zobowi�zany jest zapewni�,
aby pozostali cz�onkowie za�ogi lotniczej znali prawa, przepisy oraz procedury maj�ce zwi�zek z wype�nianymi przez nich 
obowi�zkami. 

2.1.1.3 Na pilocie-dowódcy spoczywa obowi�zek sprawowania nadzoru operacyjnego. 

Uwaga. -- Powy�sze postanowienie pozostaje bez wp�ywu na prawa i obowi�zki pa�stwa w odniesieniu do u�ytkowania 
samolotów w nim zarejestrowanych.

2.1.1.4 W przypadku wyst�pienia sytuacji awaryjnej, zagra�aj�cej bezpiecze�stwu samolotu lub osób znajduj�cych 
si� na jego pok�adzie, wymuszaj�cej podj�cie dzia�a�, które poci�ga�yby za sob� naruszenie lokalnych przepisów lub 
procedur, pilot dowódca bezzw�ocznie powiadomi o tym fakcie odpowiednie w�adze lokalne. Je�eli pa�stwo, na terenie 
którego zdarzenie mia�o miejsce, wymaga z�o�enia raportu o naruszeniu przepisów lokalnych, pilot-dowódca z�o�y taki raport 
odpowiednim w�adzom tego pa�stwa; w takim przypadku pilot-dowódca z�o�y kopi� raportu równie� w Pa�stwie Rejestracji. 
Raport nale�y z�o�y� bezzw�ocznie, zwykle w ci�gu dziesi�ciu dni. 
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2.1.1.5 Zalecenie. — Pilot-dowódca powinien mieć na pokładzie samolotu dostęp do niezbędnych informacji 

dotyczących służb poszukiwawczo-ratowniczych na obszarach, nad którymi ma odbyć się lot. 

 

2.1.1.6 Pilot-dowódca zobowiązany jest zapewnić, aby wszyscy członkowie załogi lotniczej wykazali się umiejętnością 

posługiwania się i zrozumienia języka, w którym prowadzona ma być lotnicza łączność radiotelefoniczna, zgodnie z 

postanowieniami Załącznika 1. 

 

 

2.1.2   Materiały niebezpieczne 

 

 Uwaga 1. -- Postanowienia dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych zawiera Załącznik 18. 

 

 Uwaga 2. -- Artykuł 35 Konwencji odnosi się do określonych klas ograniczeń dotyczących przewozu towarów. 

 

 

2.1.3   Używanie substancji psychoaktywnych 

 

 Uwaga. -- Postanowienia dotyczące używania środków psychoaktywnych zawiera Załącznik 1 pkt. 1.2.7 oraz Załącznik 2, 

pkt. 2.5. 

 

 

 

 

_____________________
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ROZDZIA� 2.2.   OPERACJE LOTNICZE 

2.2.1   Pomoce operacyjne 

Pilot-dowódca nie rozpocznie lotu, je�eli, korzystaj�c z wszelkich odpowiednich �rodków, nie uzyska pewno�ci, �e wszystkie 
dost�pne i w sposób bezpo�redni potrzebne dla zapewnienia bezpiecze�stwa planowanego lotu, naziemne i/lub usytuowane na 
obszarze wodnym, urz�dzenia ��czno�ci i pomoce nawigacyjne s� odpowiednie dla danego typu operacji. 

Uwaga. -- W rozumieniu powy�szego zapisu okre�lenie „odpowiednie �rodki” oznacza wykorzystywanie, w miejscu wylotu, 
danych dost�pnych dla pilota-dowódcy w formie oficjalnych informacji og�oszonych przez lotnicze s�u�by informacyjne albo �atwo 
osi�galnych informacji pochodz�cych z innych �róde�.

2.2.2   Zarz
dzanie operacjami 

2.2.2.1   Instrukcje operacyjne - postanowienia ogólne 

Samolot nie rozpocznie ko�owania po p�aszczyznach manewrowych lotniska, chyba �e za jego sterami znajduje si� pilot, posiadaj�cy 
stosowne kwalifikacje lub osoba, która: 

a) zosta�a stosownie upowa�niona przez w�a�ciciela lub, w przypadku samolotu oddanego w leasing, przez 
leasingobiorc�, lub wyznaczonego przedstawiciela; 

b) posiada pe�ne przygotowanie do ko�owania samolotem; 

c) posiada stosowne kwalifikacje w zakresie pos�ugiwania si� radiem, wówczas gdy wymagane jest prowadzenie 
��czno�ci radiowej; oraz  

d) otrzyma�a, od w�a�ciwej osobny, instrukcje dotycz�ce planu lotniska oraz, w stosownych przypadkach, informacj� o 
trasach, znakach, oznaczeniach, �wiat�ach, sygna�ach i poleceniach s�u�b kontroli ruchu lotniczego ATC oraz o 
maj�cej zastosowanie frazeologii i procedurach, oraz jest w stanie stosowa� standardy operacyjne wymagane dla 
zapewnienia bezpiecznego poruszania si� samolotu po p�ycie lotniska. 

2.2.2.2   Minima operacyjne lotniska 

Pilot-dowódca nie wykona lotu z lotniska ani do lotniska, wówczas gdy minima operacyjne s� ni�sze ni� te ustalone dla danego 
lotniska przez pa�stwo, na którego terenie jest ono po�o�one, z wyj�tkiem sytuacji, w której pilot uzyska od tego pa�stwa specjalne 
zezwolenie. 

Uwaga. -- W niektórych pa�stwach jest przyj�te, �e do celów planowania lotu wy�sze minima ustanawia si� dla danego 
lotniska wskazanego jako zapasowe ni� dla tego samego lotniska wskazanego jako lotnisko zamierzonego l�dowania. 

2.2.2.3   Pasa�erowie 

 2.2.2.3.1 Pilot-dowódca zapewni, aby pasa�erowie zostali zapoznani z rozmieszczeniem i sposobem u�ycia: 

a) pasów bezpiecze�stwa; 
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b) wyj�� awaryjnych; 

c) kamizelek ratunkowych, wówczas gdy wymagane jest przewo�enie ich na pok�adzie samolotu; 

d) wyposa�enia dostarczaj�cego tlen, a tak�e

e) innego wyposa�enia awaryjnego przeznaczonego do indywidualnego u�ycia, w��czaj�c informacyjne karty 
bezpiecze�stwa. 

 2.2.2.3.2 Pilot-dowódca zapewni, aby wszystkie osoby na pok�adzie samolotu by�y zaznajomione z rozmieszczeniem oraz 
sposobem u�ycia g�ównego wyposa�enia awaryjnego przeznaczonego do wspólnego u�ytku. 

 2.2.2.3.3 W przypadku wyst�pienia sytuacji awaryjnej w trakcie lotu, pilot-dowódca zapewni, aby pasa�erowie otrzymali 
instrukta� dotycz�cy czynno�ci stosownych do zaistnia�ych okoliczno�ci.

 2.2.2.3.4 Pilot-dowódca zapewni, aby podczas startu i l�dowania oraz zawsze wtedy, gdy jest to wymagane ze wzgl�du na 
turbulencje lub sytuacj� awaryjn� podczas lotu, pasa�erowie przebywaj�cy na pok�adzie samolotu byli zabezpieczeni pasami lub 
uprz��ami bezpiecze�stwa. 

2.2.3   Przygotowanie lotu 

 2.2.3.1 Do wykonania lotu nie przyst�pi si�, dopóki pilot-dowódca nie upewni si�, �e:

a) samolot jest zdatny do lotu, nale�ycie zarejestrowany oraz, �e stosowne certyfikaty znajduj� si� na jego pok�adzie; 

b) przyrz�dy i wyposa�enie zainstalowane na pok�adzie samolotu s� odpowiednie dla przewidywanych warunków lotu; 

c) zosta�y wykonane wszystkie niezb�dne prace obs�ugi technicznej, zgodnie z rozdzia�em 2.6; 

d) masa samolotu i po�o�enie �rodka ci��ko�ci s� takie, �e lot mo�e by� wykonany bezpiecznie, przy uwzgl�dnieniu 
przewidywanych warunków lotu; 

e) przewo�ony �adunek jest poprawnie rozmieszczony i dobrze zabezpieczony; oraz 

f) ograniczenia operacyjne samolotu wykazane w instrukcji u�ytkowania w locie lub w dokumencie równorz�dnym nie 
zostan� przekroczone. 

 2.2.3.2 Zalecenie — Pilot-dowódca powinien posiada	 wystarczaj�ce informacje dotycz�ce osi�gów w czasie 
wznoszenia z wszystkimi silnikami pracuj�cymi, w celu okre�lenia gradientu wznoszenia, który mo�e zosta	 osi�gni�ty podczas 
odlotu w wyst�puj�cych warunkach do startu oraz przy uwzgl�dnieniu zamierzonej techniki startu.

2.2.3.3   Planowanie lotu 

Przed rozpocz�ciem lotu pilot-dowódca zapozna si� z dost�pnymi informacjami meteorologicznymi odpowiednimi do zamierzonego 
lotu. Przygotowanie lotu poza obszary bliskie miejsca wylotu oraz przygotowanie lotów wg wskaza� przyrz�dów musi obejmowa�:

a) zapoznanie si� z dost�pnymi aktualnymi informacjami o warunkach meteorologicznych i prognozami pogody; 
oraz

b) zaplanowanie alternatywnego przebiegu lotu w celu przygotowania planu dzia�ania na wypadek, gdyby 
wykonanie lotu zgodnie z planem nie by�o mo�liwe ze wzgl�du na warunki meteorologiczne.  
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 Uwaga. --  Wymagania dotycz�ce planu lotu s� zawarte w Za��czniku 2 — Przepisy Lotnicze i Procedury dla S�u�b 
eglugi 
Powietrznej —Zarz�dzanie Ruchem Lotniczym (PANS-ATM, Dokument 4444).

2.2.3.4  Warunki meteorologiczne 

2.2.3.4.1 Do lotu z widoczno�ci� przyst�puje si� wy��cznie pod warunkiem, �e bie��ce meldunki meteorologiczne lub 
meldunki w po��czeniu z prognoz� pogody wskazuj�, i� warunki meteorologiczne na trasie lotu lub cz��ci tej trasy umo�liwia� b�d�,
w przewidywanym czasie lotu, wykonanie takiego lotu zgodnie z przepisami o lotach z widoczno�ci� (VFR). 

2.2.3.4.2  Do lotu wg wskaza� przyrz�dów przyst�puje si� wy��cznie pod warunkiem, �e z dost�pnych informacji wynika, 
i� warunki na lotnisku zamierzonego l�dowania i na co najmniej jednym lotnisku zapasowym dla lotniska docelowego, wówczas gdy 
wyznaczenie takiego lotniska jest wymagane, b�d�, w przewidywanym czasie przylotu, co najmniej równe lub lepsze ni� minima 
operacyjne tego lotniska. 

Uwaga. -- W niektórych pa�stwach przyj�te jest, �e, do celów planowania lotu, wy�sze minima ustanawia si� dla danego 
lotniska wskazanego jako lotnisko zapasowe ni� dla tego samego lotniska wskazanego jako lotnisko zamierzonego l�dowania

2.2.3.4.3 Do lotu w wyst�puj�cych lub przewidywanych warunkach oblodzenia przyst�puj� si� wy��cznie pod warunkiem, 
�e samolot jest stosownie certyfikowany i wyposa�ony tak, aby sprosta� tym warunkom. 

2.2.3.4.4 Do lotu w podejrzewanych lub wyst�puj�cych warunkach oblodzenia przyst�puje si� wy��cznie pod warunkiem, 
�e samolot zosta� zbadany pod k�tem wyst�powania �ladów oblodzenia oraz, wówczas gdy jest to wymagane, zosta� poddany 
zabiegom zapobiegania oblodzeniu lub zabiegom odladzania. Tworz�ca si� formacja lodu oraz inne naturalnie gromadz�ce si�
zanieczyszczenia zostan� usuni�te w celu zapewnienia, aby przed startem samolot przywrócony zosta� do stanu zdatno�ci do lotu. 

Uwaga. -- Materia� zawieraj�cy stosowne wskazówki zawarty jest w Podr�czniku zapobiegania oblodzeniu/ odladzania 
samolotu na ziemi (Dokument 9640).

2.2.3.5   Lotniska zapasowe 

Lotniska zapasowe dla lotniska docelowego 

W przypadku lotu, który ma by� wykonany zgodnie z przepisami o lotach wg wskaza� przyrz�dów, zostanie wybrane i wskazane w 
planie lotu co najmniej jedno lotnisko zapasowe dla lotniska l�dowania, chyba �e: 

a) czas lotu i wyst�puj�ce warunki meteorologiczne daj� uzasadnion� pewno��, i� w przewidzianym czasie l�dowania na 
lotnisku docelowym oraz przez stosowny okres przed i po tym czasie, podej�cie i l�dowanie b�d� mog�y zosta�
przeprowadzone w warunkach meteorologicznych obowi�zuj�cych dla lotów z widoczno�ci�; lub 

b) lotnisko zamierzonego l�dowania znajduje si� w miejscu odizolowanym, a odpowiednie lotnisko zapasowe nie istnieje; 
oraz

1) dla lotniska zamierzonego l�dowania wymagana jest standardowa procedura podej�cia instrumentalnego; 
oraz

2) dost�pne bie��ce informacje meteorologiczne wskazuj�, i� wymienione ni�ej warunki pogodowe utrzymywa�
si� b�d� przynajmniej od dwóch godzin przed czasem przylotu: 

i)             podstawa chmur na wysoko�ci co najmniej 300 metrów (1.000 stóp) powy�ej minimum  

               wyznaczonego dla procedury podej�cia instrumentalnego; oraz 

  ii) widzialno�� przynajmniej 5,5 kilometra lub o 4 kilometry wi�ksza ni� minimum wyznaczone  

   dla tej procedury. 
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2.2.3.6   Zaopatrzenie w paliwo i olej 

Do lotu mo�na przyst�pi� jedynie pod warunkiem, �e, uwzgl�dniaj�c zarówno warunki meteorologiczne, jak i wszelkie opó	nienia 
spodziewane w tym locie, samolot jest zaopatrzony w wystarczaj�c� ilo�ci paliwa i oleju, zapewniaj�c� bezpieczne zako�czenie tego 
lotu. Ilo�� przewo�onego paliwa oraz oleju musi zapewnia�:

a) w przypadku lotów wg wskaza� przyrz�dów, gdy zgodnie z punktem 2.2.3.5 wymagane jest wyznaczenie lotniska 
zapasowego dla lotniska docelowego, osi�gni�cie lotniska zamierzonego l�dowania, a nast�pnie kontynuowanie lotu 
przez przynajmniej 45 minut z normaln� pr�dko�ci� przelotow�; lub 

b) w przypadku lotów wg wskaza� przyrz�dów, gdy wymagane jest wyznaczenie lotniska zapasowego dla lotniska 
docelowego, kontynuowanie lotu z lotniska zamierzonego l�dowania do lotniska zapasowego, a nast�pnie lot z 
normaln� pr�dko�ci� przelotow� przez przynajmniej 45 minut. 

c) w przypadku lotu z widoczno�ci� odbywanego w ci�gu dnia, osi�gni�cie lotniska zamierzonego l�dowania, a 
nast�pnie kontynuowanie lotu przez przynajmniej 45 minut z normaln� pr�dko�ci� przelotow�; lub 

d) w przypadku lotu z widoczno�ci� prowadzonego w nocy, osi�gni�cie lotniska zamierzonego l�dowania, a nast�pnie 
kontynuowanie lotu przez dodatkowe 45 minut przy normalnej pr�dko�ci przelotowej. 

Uwaga. -- Postanowienia pkt. 2.2.3.6 nie wykluczaj� mo�liwo�ci wprowadzania zmian do planu lotu w celu 
przeplanowania go do innego lotniska, pod warunkiem, �e od miejsca wprowadzenia takiej zmiany mo�liwe jest spe�nienie wymaga�
zawartych w pkt. 2.2.3.6. 

2.2.3.7   Uzupe�nianie paliwa z pasa�erami na pok�adzie 

2.2.3.7.1 Zalecenie. -- W czasie, kiedy pasa�erowie znajduj� si� na pok�adzie albo kiedy wchodz� na lub schodz� z 
pok�adu samolotu nie powinno si� uzupe�nia	 paliwa, chyba �e obecny jest przy tym pilot-dowódca lub inny wykwalifikowany cz�onek
personelu, gotowy rozpocz�	 i pokierowa	 ewakuacj� pasa�erów z pok�adu samolotu przy zastosowaniu najbardziej praktycznych i 
najszybszych dost�pnych �rodków.

2.2.3.7.2 Zalecenie. -- Wówczas gdy paliwo jest uzupe�nianie kiedy pasa�erowie znajduj� si� na pok�adzie samolotu, 
wchodz� na pok�ad b�d� z niego schodz�, podtrzymana zosta	 powinna, przy pomocy systemu ��czno�ci wewn�trznej lub innej 
stosownej metody, obustronna ��czno�	 pomi�dzy obs�ug� naziemn� nadzoruj�c� uzupe�nianie paliwa oraz pilotem-dowódc� lub 
innym cz�onkiem stosownie wykwalifikowanego personelu spe�niaj�cego wymogi okre�lone w pkt. 2.2.3.7.1. 

Uwaga 1.-- Przepisy zawarte w pkt. 2.2.3.7.1 nie nak�adaj� wymogu rozk�adania schodów w�asnych samolotu ani 
otwierania wyj�	 awaryjnych jako warunku koniecznego do przeprowadzenia operacji uzupe�niania paliwa. 

Uwaga 2.-- Postanowienia dotycz�ce uzupe�niania paliwa zawiera Za��cznik 14, Tom I, natomiast wskazówki dotycz�ce 
bezpiecznego uzupe�niania paliwa zawiera Podr�cznik Obs�ugi Lotniskowej (Dokument 9137), Cz��ci 1 oraz 8. 

Uwaga 3.-- Dodatkowe �rodki zapobiegawcze wymagane s� wówczas gdy uzupe�niane jest paliwo inne ni� kerazyna, gdy w 
wyniku uzupe�niania paliwa dochodzi do zmieszania kerazyny z innymi paliwami do silników turbinowych lub gdy wykorzystywana 
jest linia otwarta.

2.2.3.8   Zaopatrzenie w tlen 

Pilot-dowódca zapewni, aby tlen do oddychania by� dost�pny dla cz�onków za�ogi i pasa�erów w ilo�ci wystarczaj�cej podczas 
wszystkich lotów na takich wysoko�ciach, na jakich niedobór tlenu móg�by spowodowa� pogorszenie w�adz umys�owych cz�onków 
za�ogi albo zaszkodzi� pasa�erom. 

 Uwaga. —  Materia�y zwieraj�ce wskazówki dotycz�ce przewo�enia i u�ywania tlenu podane s� w dodatku 2.A. 

 Uwaga 2. — Przybli�one wysoko�ci w atmosferze standardowej odpowiadaj�ce warto�ciom ci�nienia absolutnego, zawarte 
w dodatku 2.A, s� nast�puj�ce:
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Ci�nienie absolutne Wysoko�� w metrach Wysoko�� w stopach 

700 hPa             3.000           10.000 
620 hPa             4.000           13.000 
376 hPa             7.600           25.000

2.2.4   Procedury w locie 

2.2.4.1 Minima operacyjne lotniska 

2.2.4.1.1 Lot nie b�dzie kontynuowany do lotniska zamierzonego l�dowania, chyba �e naj�wie�sze dost�pne informacje 
wskazuj�, �e w szacowanym czasie l�dowania na tym lotnisku lub na przynajmniej jednym z wybranych lotnisk zapasowych b�dzie 
mo�na przeprowadzi� l�dowanie zgodnie z minimami operacyjnymi ustanowionymi na podstawie 2.2.2.2. 

2.2.4.1.2 Podej�cie instrumentalne nie b�dzie kontynuowane poza pozycj� markera zewn�trznego w przypadku podej�cia 
precyzyjnego, lub poni�ej wysoko�ci 300 metrów (1.000 stóp) nad p�yt� lotniska w przypadku podej�cia nieprecyzyjnego, chyba �e
podawane warto�ci widoczno�ci meteorologicznej lub kontrolnej widzialno�ci wzd�u� drogi startowej (RVR) s� wy�sze ni�
okre�lone minimum. 

2.2.4.1.3 Je�eli, po przekroczeniu pozycji markera zewn�trznego -- w przypadku podej�cia precyzyjnego, lub po zej�ciu
poni�ej wysoko�ci 300 metrów (1.000 stóp) nad p�yt� lotniska -- w przypadku podej�cia nieprecyzyjnego, podawane warto�ci 
widoczno�ci meteorologicznej lub kontrolnego RVR spadn� poni�ej okre�lonego minimum, podej�cie mo�e by� kontynuowane do 
wysoko�ci DA/H lub MDA/H.  W ka�dym przypadku, podej�cie do l�dowania nie b�dzie kontynuowane poza punkt, w którym 
dosz�oby do przekroczenia warto�ci granicznych minimów operacyjnych lotniska. 

Uwaga.—Kontrolne RVR oznacza podawane warto�ci widzialno�ci wzd�u� drogi startowej, pochodz�ce z jednego lub kilku 
punktów pomiaru (przyziemienie, �rodek pasa oraz koniec pasa), wykorzystywane w celu ustalenia czy minima operacyjne s�
przestrzegane czy nie. Je�eli dane Pa�stwo nie okre�li indywidualnych kryteriów, wówczas gdy wykorzystywana jest warto�	
widzialno�ci wzd�u� drogi startowej, RVR kontrolne stanowi	 b�dzie warto�	 zmierzona w punkcie przyziemienia. 

2.2.4.2   Meldunki meteorologiczne pilota 

 Zalecenie. — W przypadku napotkania warunków meteorologicznych, mog�cych zagrozi	 bezpiecze�stwu innych statków 
powietrznych, informacje o nich powinny by	 przekazane mo�liwie najszybciej. 

 Uwaga. — Procedury dotycz�ce obserwacji warunków meteorologicznych na pok�adzie statku powietrznego podczas lotu, 
rejestrowania tych warunków oraz meldowania o nich zawiera Za��cznik 3, PANS-ATM (dokument 4444) oraz stosowne Regionalne
Procedury Uzupe�niaj�ce (dokument 7030). 

2.2.4.3   Niebezpieczne warunki lotu 

 Zalecenie. — W przypadku napotkania ryzykownych warunków lotu, niezwi�zanych z warunkami meteorologicznymi, 
stosowny meldunek nale�y przekaza	, mo�liwie najszybciej, stosownej stacji lotniczej. Meldunek taki powinien zawiera	 wszelkie 
szczegó�y mog�ce mie	 istotne znaczenie dla bezpiecze�stwa innych statków powietrznych. 

2.2.4.4   Cz�onkowie za�ogi lotniczej na stanowiskach pracy  

2.2.4.4.1 Start i l�dowanie.  Wszyscy cz�onkowie za�ogi lotniczej, którzy maj� wykonywa� czynno�ci lotnicze , znajdowa�
si� b�d� na swoich stanowiskach. 
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2.2.4.4.2 Przelot.  Wszyscy cz�onkowie za�ogi lotniczej, którzy maj� wykonywa� czynno�ci lotnicze, pozostawa� b�d� na 
swoich stanowiskach, z wyj�tkiem sytuacji, gdy ich nieobecno�� wynika z konieczno�ci wykonywania czynno�ci zwi�zanych z 
u�ytkowaniem samolotu lub z potrzeb fizjologicznych. 

2.2.4.4.3 Pasy bezpiecze�stwa.  Cz�onkowie za�ogi lotniczej pozostawa� b�d� zabezpieczeni pasami bezpiecze�stwa przez 
ca�y czas przebywania na swoich stanowiskach.   

2.2.4.4.4 Uprz��e bezpiecze�stwa.  Je�eli samolot wyposa�ony jest w uprz��e bezpiecze�stwa, ka�dy cz�onek za�ogi
lotniczej zajmuj�cy fotel pilota pozostanie zabezpieczony tak� uprz��� podczas startu i l�dowania; pozostali cz�onkowie za�ogi
lotniczej zabezpieczeni b�d� uprz��ami bezpiecze�stwa podczas startu i l�dowania, chyba �e pas barkowy uprz��y uniemo�liwia lub 
znacznie utrudnia wykonywanie przez nich obowi�zków -- wówczas pas barkowy uprz��y mo�e zosta� rozpi�ty, ale pas 
bezpiecze�stwa pozostanie zapi�ty.  

 Uwaga. — Uprz�� bezpiecze�stwa sk�ada si� z pasa barkowego (pasów barkowych) i pasa bezpiecze�stwa, które mog� by	
u�ywane oddzielnie. 

2.2.4.5   U�ycie tlenu 

Wszyscy cz�onkowie za�ogi, w czasie wykonywania obowi�zków niezb�dnych dla bezpiecznego u�ytkowania samolotu w locie, 
b�d� u�ywa� tlenu do oddychania w sposób ci�g�y zawsze wtedy, kiedy wyst�puj� okoliczno�ci, w których u�ycie tlenu jest 
wymagane zgodnie z pkt. 2.2.3.8. 

2.2.4.6   Zabezpieczenie personelu pok�adowego oraz pasa�erów
 w samolotach z kabin� hermetyzowan� na wypadek dehermetyzacji 

Zalecenie. — Cz�onkowie personelu pok�adowego powinni zosta	 zabezpieczeni na wypadek dehermetyzacji kabiny w 
sposób daj�cy uzasadnione prawdopodobie�stwo, �e nie utrac� oni �wiadomo�ci podczas schodzenia awaryjnego, które mo�e si�
okaza	 konieczne w takiej sytuacji, oraz, dodatkowo, �e cz�onkowie tego personelu zabezpieczeni zostan� w sposób umo�liwiaj�cy im 
udzielenie pasa�erom pierwszej pomocy po ustabilizowaniu si� lotu.  Pasa�erowie powinni zosta	 zabezpieczeni przy u�yciu takich 
urz�dze� oraz wykorzystaniu takich procedur operacyjnych, jakie daj� uzasadnione prawdopodobie�stwo, �e prze�yj� oni efekty 
niedotlenienia w przypadku wyst�pienia dehermetyzacji kabiny. 

Uwaga. — Nie zak�ada si�, �e personel pok�adowy b�dzie zawsze zdolny udzieli	 pomocy pasa�erom podczas schodzenia 
awaryjnego, które mo�e okaza	 si� konieczne w przypadku dehermetyzacji kabiny samolotu. 

2.2.4.7   Procedura podej�cia instrumentalnego  

 2.2.4.7.1 Dla ka�dej drogi startowej lub lotniska wykorzystywanego do lotów wg wskaza� przyrz�dów zatwierdzona i 
opublikowana zostanie, przez pa�stwo, w którym znajduje si� to lotnisko, jedna lub wi�cej procedur podej�cia instrumentalnego 
opracowanych zgodnie z klasyfikacj� operacji podej�� i l�dowa�.

 2.2.4.7.2 W stosunku do samolotów u�ytkowanych zgodnie z przepisami o lotach wg wskaza� przyrz�dów przestrzegane 
b�d� procedury podej�cia instrumentalnego zatwierdzone przez pa�stwo, na którego terytorium jest po�o�one dane lotnisko.  

Uwaga 1. -- Definicje dotycz�ce klasyfikacji operacji podej�cia i l�dowania instrumentalnego zawiera rozdzia� 1.1. 

Uwaga 2.— Informacje skierowane do pilotów, a dotycz�ce parametrów procedur w locie oraz procedur operacyjnych 
zawiera dokument PANS-OPS, Tom I. Kryteria do opracowywania procedur lotów z widoczno�ci� oraz lotów wg wskaza�
przyrz�dów zawiera dokument PANS-OPS, Tom II. Kryteria oraz procedury dotycz�ce przewy�szenia nad przeszkodami stosowane w 
niektórych pa�stwach mog� ró�ni	 si� od tych wskazanych w dokumencie PANS-OPS, a znajomo�	 tych ró�nic ma istotne znaczenie 
dla bezpiecze�stwa operacji.

2.2.5  Obowi
zki pilota-dowódcy 

2.2.5.1 Pilot-dowódca jest odpowiedzialny za u�ytkowanie i bezpiecze�stwo samolotu oraz za bezpiecze�stwo 
wszystkich cz�onków za�ogi, pasa�erów oraz �adunków przewo�onych na pok�adzie samolotu. 
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2.2.5.2 Pilot-dowódca jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby lot: 

a)   nie zosta� rozpocz�ty, je�eli którykolwiek z cz�onków za�ogi jest niezdolny do pe�nienia obowi�zków z jakiegokolwiek 
powodu, takiego jak obra�enie cia�a, choroba, zm�czenie, skutek u�ycia substancji psychoaktywnej; oraz 

b) nie by� kontynuowany poza najbli�sze odpowiednie lotnisko, gdy zdolno�� cz�onków za�ogi do pe�nienia obowi�zków
jest znacznie zmniejszona w zwi�zku z pogorszeniem si� w�adz umys�owych z powodu zm�czenia, choroby lub niedobór 
tlenu. 

2.2.5.3 Pilot-dowódca odpowiedzialny jest za jak najszybsze powiadomienie najbli�szego w�a�ciwego organu o ka�dym 
wypadku z udzia�em samolotu, w skutek którego jakakolwiek osoba ponios�a �mier� lub powa�ne obra�enie cia�a lub w skutek, 
którego znacznemu uszkodzeniu uleg� samolot lub mienie. 

Uwaga. — Definicj� okre�lenia „powa�ne obra�enie cia�a” zawiera Za��cznik 13. 

2.2.6   Baga� w kabinie samolotu (start i l
dowanie) 

Pilot-dowódca zadba, aby baga� wniesiony na pok�ad samolotu i umieszczony w kabinie pasa�erskiej zosta� stosownie 
rozmieszczony i zabezpieczony. 

___________________________________
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ROZDZIA� 2.3   OGRANICZENIA OPERACYJNE 
SAMOLOTU

2.3.1 Postanowienia ogólne 

2.3.1.1 Samolot b�dzie u�ytkowany: 

a) zgodnie z warunkami �wiadectwa zdatno�ci do lotu lub innego równorz�dnego zatwierdzonego dokumentu; 

b) w ramach ogranicze� operacyjnych ustanowionych przez organ certyfikuj�cy w pa�stwie rejestracji; oraz 

c) w stosownych przypadkach, w ramach ogranicze� masy na�o�onych stosownymi normami certyfikacji ha�asu, 
zawartymi w Za��czniku 16, Tom I, chyba �e, w szczególnych okoliczno�ciach, posiada upowa�nienie w odniesieniu 
do okre�lonego lotniska lub drogi startowej, gdzie nie wyst�puj� problemy zwi�zane z zak�óceniami z powodu ha�asu, 
wydane przez w�a�ciwy organ pa�stwa, na terenie którego jest po�o�one dane lotnisko 

 2.3.1.2 Na pok�adzie samolotu rozmieszczone b�d� tabliczki, wykazy, oznakowania przyrz�dów oraz ich kombinacje, 
zawieraj�ce te ograniczenia operacyjne, które, zgodnie z wymaganiami organu certyfikuj�cego w Pa�stwie Rejestracji, podlegaj�
prezentacji wizualnej. 

 2.3.1.3 Pilot-dowódca okre�li czy osi�gi samolotu pozwol� na bezpieczne wykonanie startu oraz l�dowania.
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ROZDZIA� 2.4   PRZYRZ�DY, WYPOSA�ENIE SAMOLOTU  
I DOKUMENTACJA LOTNICZA 

Uwaga. -  Specyfikacje wymaga� dotycz�cych wyposa�enia ��czno�ci i wyposa�enia nawigacyjnego zawiera 
rozdzia� 2.5. 

2.4.1 Postanowienia ogólne 

Obok wyposa�enia minimalnego, niezb�dnego do wydania �wiadectwa zdatno�ci do lotu, na pok�adzie samolotu zamontowane lub 
przewo�one b�d� przyrz�dy, wyposa�enie oraz dokumenty lotnicze wymagane przepisami kolejnych paragrafów, stosownie do 
wykorzystywanego samolotu oraz warunków w jakich b�dzie wykonywany lot. Wymienione przyrz�dy i wyposa�enie oraz sposób 
ich instalacji podlega� b�d� zatwierdzeniu przez Pa�stwo Rejestracji. 

2.4.2    Samoloty we wszystkich lotach 

2.4.2.1 Samolot wyposa�ony b�dzie w przyrz�dy, które umo�liwi� za�odze lotniczej kontrolowanie toru lotu samolotu, 
wykonanie wymaganych procedurami manewrów oraz przestrzeganie ogranicze� operacyjnych samolotu w przewidywanych 
warunkach operacyjnych. 

 2.4.2.2 Samoloty, bez wzgl�du na rodzaj wykonywanego lotu, wyposa�one b�d� w: 

a) apteczk� pierwszej pomocy umieszczon� w �atwo dost�pnym miejscu; 

b) przeno�ne ga�nice takiego typu, którego u�ycie nie spowoduje niebezpiecznego ska�enia powietrza na pok�adzie 
samolotu; co najmniej jedna ga�nica umieszczona b�dzie w: 

1) kabinie pilotów; oraz 

2) w ka�dym pomieszczeniu pasa�erskim, które jest oddzielone od kabiny pilota i nie jest �atwo dost�pne
dla pilota lub drugiego pilota; 

c) 1) fotel lub koj� dla ka�dej osoby powy�ej wieku okre�lonego przez Pa�stwo Rejestracji; oraz 

2) pasy bezpiecze�stwa przy ka�dym fotelu oraz pasy podtrzymuj�ce przy ka�dej koi; 

d) nast�puj�ce instrukcje, mapy i informacje: 

1) instrukcj� u�ytkowania w locie lub inne dokumenty albo informacje dotycz�ce wszystkich ogranicze�
operacyjnych ustalonych dla okre�lonego typu samolotu przez organ certyfikuj�cy Pa�stwa Rejestracji, 
wymagane ze wzgl�du na stosowanie rozdzia�u 2.3; 

2) aktualne mapy stosowne dla trasy planowanego lotu oraz dla wszystkich ewentualnych tras, wobec 
których mo�na oczekiwa�, �e lot, w razie konieczno�ci, zostanie na nie skierowany, 

3) procedury dla pilota-dowódcy przechwytywanego statku powietrznego, zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w Za��czniku 2; oraz 
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4) sygna�y wizualne u�ywane przez przechwytywane i przechwytuj�ce statki powietrzne, zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w Za��czniku 2; 

5) dziennik podró�y samolotu; 

e) zapasowe bezpieczniki elektryczne o odpowiedniej charakterystyce w celu wymiany tych, które s� w locie 
dost�pne.

 2.4.2.3 Zalecenie — Samoloty, bez wzgl�du na rodzaj wykonywanego lotu, powinny by	 wyposa�one w znaki sygna�ów
ziemia-powietrze dla celów poszukiwawczo-ratowniczych.

 2.4.2.4 Zalecenie — Samoloty, bez wzgl�du na rodzaj wykonywanego lotu, powinny by	 wyposa�one w uprz��e
bezpiecze�stwa przy ka�dym fotelu cz�onka za�ogi lotniczej. 

Uwaga. -- Uprz�� bezpiecze�stwa sk�ada si� z pasa barkowego (pasów barkowych) i pasa bezpiecze�stwa, które mog� by	
u�ywane oddzielnie. 

2.4.2.5 Oznakowanie punktów dost�pu zewn�trznego 

 2.4.2.5.1 Je�eli na kad�ubie samolotu oznaczone s� miejsca przystosowane do wyci�cia przez za�ogi ratownicze w 
przypadku sytuacji awaryjnej, b�d� one oznakowane zgodnie ze wzorem przedstawionym poni�ej (patrz rysunek). Oznakowania te 
b�d� koloru czerwonego lub �ó�tego, oraz — wówczas, gdy jest to konieczne — obrysowane zostan� kolorem bia�ym w celu 
wyró�nienia na tle kad�uba samolotu. 

 2.4.2.5.2 Je�eli przeciwleg�e oznakowania naro�ne znajduj� si� w odleg�o�ci wi�kszej ni� 2 m od siebie, pomi�dzy nimi 
dodane zostan� linie wewn�trzne o wymiarach 9x3 cm tak, by odleg�o�� mi�dzy s�siednimi znakami nie by�a wi�ksza ni� 2 m. 

Uwaga. -- Powy�sza norma nie wymaga, aby ka�dy samolot posiada� punkty dost�pu zewn�trznego.

OZNAKOWANIE PUNKTÓW DOSTPU ZEWNTRZNEGO  (patrz pkt. 2.4.2.5
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2.4.3   Samoloty u�ytkowane w lotach wg VFR 

 2.4.3.1 Samoloty u�ytkowane w lotach wg VFR wyposa�one b�d� w: 

 a) urz�dzenia do pomiaru i wskazywania: 

1) kursu magnetycznego; 

2) czasu podawanego w godzinach, minutach i sekundach; 

3) wysoko�ci ci�nieniowej; 

4) wskazywanej pr�dko�ci; oraz 

b) wszelkie dodatkowe przyrz�dy i wyposa�enie wymagane przez odpowiednie organy. 

2.4.3.2 Zalecenie. — W lotach wg VFR wykonywanych jako loty kontrolowane, wyposa�enie powinno by	 zgodne z 
postanowieniami zawartymi w pkt. 2.4.7. 

2.4.4   Samoloty w lotach nad obszarami wodnymi 

2.4.4.1 Wodnosamoloty 

Wodnosamoloty, niezale�nie od rodzaju wykonywanego lotu, wyposa�one zostan� w: 

a) kamizelki ratunkowe lub równowa�ne urz�dzenia p�ywaj�ce w liczbie wystarczaj�cej dla wszystkich osób na pok�adzie, 
rozmieszczone w miejscach �atwo dost�pnych z fotela lub koi; 

b) wyposa�enie do nadawania sygna�ów d	wi�kowych, wymagane postanowieniami mi�dzynarodowych przepisów o 
zapobieganiu zderzeniom na morzu, w stosownych przypadkach; 

c) jedn� kotwic�;

d) jedn� kotwic� morsk� (dryfkotwa), je�eli to jest konieczne ze wzgl�du na manewrowanie. 

Uwaga. -- Do wodnosamolotów zalicza si� amfibie u�ytkowane jako wodnosamoloty. 

2.4.4.2  Samoloty l�dowe

Samoloty jednosilnikowe 

Zalecenie. — Na pok�adzie wszystkich samolotów jednosilnikowych: 

a) wykonuj�cych lot po trasie nad obszarem wodnym w odleg�o�ci od brzegu wi�kszej ni� wynikaj�ca z mo�liwo�ci
dolotu w locie �lizgowym; lub 

b) startuj�cych b�d� l�duj�cych na lotnisku, gdzie, w ocenie pilota-dowódcy, �cie�ka startu lub podej�cia przebiega nad 
obszarem wodnym w taki sposób, �e, w razie zdarzenia losowego, zachodzi�oby prawdopodobie�stwo wodowania; 
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przewo�one powinny by	 kamizelki ratunkowe lub równowa�ne urz�dzenia p�ywaj�ce dla ka�dej osoby na pok�adzie rozmieszczone w 
miejscach �atwo dost�pnych z fotela lub koi osoby, dla której s� przeznaczone. 

Uwaga. --  Samoloty l�dowe obejmuj� amfibie u�ytkowane jako samoloty l�dowe.

2.4.4.3 Samoloty w lotach nad rozleg�ymi obszarami wodnymi 

 2.4.4.3.1  Samoloty wykonuj�ce loty nad obszarem wodnym wyposa�one b�d� w kamizelki ratunkowe lub równowa�ne
urz�dzenia p�ywaj�ce dla ka�dej osoby na pok�adzie, umieszczone w miejscu �atwo dost�pnym z fotela lub koi osoby, do u�ytku 
,której s� one przeznaczone. 

 2.4.4.3.1  Na dowódcy za�ogi samolotu, wykorzystywanego do lotu nad rozleg�ym obszarem wodnym, spoczywa 
obowi�zek oszacowania zagro�enia dla osób znajduj�cych si� na pok�adzie, zwi�zanego z ewentualnym wodowaniem oraz szans na 
prze�ycie tych osób w razie wodowania. Dowódca uwzgl�dni charakterystyk� �rodowiska operacyjnego oraz warunki, takie jak, 
mi�dzy innymi, stan morza oraz temperatur� morza i powietrza, odleg�o�� od l�du stosown� do wykonania ewentualnego l�dowania 
awaryjnego, jak równie� dost�pno�� zaplecza poszukiwawczo-ratowniczego. Na podstawie oceny wy�ej wymienionych zagro�e�,
dowódca zadba, aby na pok�adzie samolotu, obok wyposa�enia wymaganego postanowieniami zawartymi w pkt.2.4.4.3.1, 
znajdowa�y si�:

a) tratwy ratunkowe w liczbie wystarczaj�cej do pomieszczenia wszystkich osób znajduj�cych si� na pok�adzie 
samolotu, rozmieszczone w taki sposób, aby mo�liwe by�o ich �atwe u�ycie w przypadku zagro�enia, zaopatrzone 
w stosowne dla podejmowanego lotu wyposa�enie ratunkowe obejmuj�ce �rodki podtrzymywania �ycia; oraz 

b) sprz�t do nadawania sygna�ów pirotechnicznych o niebezpiecze�stwie, opisany w Za��czniku 2. 

2.4.5   Samoloty w lotach  
nad oznaczonymi obszarami l
dowymi 

Samoloty u�ytkowane nad obszarami l�dowymi oznaczonymi przez pa�stwo jako obszary, w których prowadzenie operacji 
poszukiwawczo-ratowniczych mog�oby by� szczególnie trudne, b�d� wyposa�one w urz�dzenia sygnalizacyjne i sprz�t ratowniczy (z 
uwzgl�dnieniem �rodków podtrzymywania �ycia) stosowne do obszaru, nad którym ma odbywa� si� lot. 

2.4.6   Samoloty w lotach  
na du�ych wysoko�ciach 

 2.4.6.1 Samoloty, które u�ytkowane maj� by� w lotach na du�ych wysoko�ciach, wyposa�one b�d� w urz�dzenia do 
przechowywania i podawania tlenu, zdolne przechowywa� i podawa� tlen wymagany postanowieniami zawartymi w pkt. 2.2.3.8. 

2.4.6.2 Samoloty, których indywidualne �wiadectwo  
zdatno�ci do lotu zosta�o wydane po raz pierwszy  

1 stycznia 1990r. lub pó	niej 

Samoloty z kabin� hermetyzowan�, przeznaczone do u�ytkowania w lotach na wysoko�ciach, gdzie warto�� ci�nienia 
atmosferycznego jest mniejsza ni� 376 hPa, wyposa�one b�d� w urz�dzenie ostrzegaj�ce za�og� lotnicz� o ka�dej niebezpiecznej 
utracie hermetyzacji. 

2.4.6.3   Samoloty, których �wiadectwo
zdatno�ci do lotu zosta�o wydane po raz pierwszy  

przed 1 stycznia 1990r. 

Zalecenie. — Samoloty z kabin� hermetyzowan�, przeznaczone do u�ytkowania w lotach na wysoko�ciach, gdzie warto�	
ci�nienia atmosferycznego jest mniejsza ni� 376 hPa, wyposa�one b�d� w urz�dzenie ostrzegaj�ce za�og� lotnicz� o ka�dej
niebezpiecznej utracie hermetyzacji. 
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2.4.7 Samoloty u�ytkowane zgodnie z przepisami o 
lotach wg wskaza przyrz
dów 

Samoloty, gdy s� u�ytkowane zgodnie z przepisami o lotach wg wskaza� przyrz�dów lub, gdy samolot nie mo�e by� utrzymany w 
po��danym po�o�eniu przestrzennym bez odczytu wskaza� jednego lub wi�kszej liczby przyrz�dów pok�adowych, wyposa�one b�d�
w:

a) urz�dzenia do pomiaru i odczytu: 

1) kursu magnetycznego (busola zapasowa); 

2) czasu w godzinach, minutach, sekundach; 

3) wysoko�ci ci�nieniowej; 

4) wskazywanej pr�dko�ci, wraz z mechanizmem zapobiegaj�cym b��dnemu funkcjonowaniu warunkach 
kondensacji lub oblodzenia;  

5) zakr�tu i przechylenia; 

6) po�o�enia przestrzennego samolotu; oraz 

7) ustabilizowany kurs statku powietrznego. 

 Uwaga. -- Wymagania zawarte w podpkt. 5), 6) oraz 7) mog� zosta	 spe�nione poprzez zastosowanie kombinacji 
przyrz�dów lub zintegrowanych systemów kierowania lotem pod warunkiem, �e utrzymane s� zabezpieczenia na wypadek 
niesprawno�ci ca�kowitej, w�a�ciwe trzem oddzielnym przyrz�dom.

8) informacj� o tym, czy zasilanie przyrz�dów �yroskopowych jest wystarczaj�ce;

9) temperatur� powietrza zewn�trznego; 

10) tempo wznoszenia i schodzenia; oraz 

b) dodatkowe przyrz�dy lub wyposa�enie wymagane przez stosowne organy. 

2.4.8   Samoloty u�ytkowane w nocy 

Samoloty podczas u�ytkowania w nocy wyposa�one b�d� w: 

a) urz�dzenia wyszczególnione w pkt. 2.4.7; oraz 

b) �wiat�a wymagane w Za��czniku 2 w odniesieniu do statków powietrznych w locie oraz w ruchu po p�aszczy	nie
manewrowej lotniska; 

Uwaga.. --- Specyfikacje o�wietlenia, spe�niaj�cego wymagania zawarte w Za��czniku 2, w odniesieniu do �wiate�
nawigacyjnych, zawiera Za��cznik 2.1. Ogólna charakterystyka �wiate� okre�lona jest w Za��czniku 8. Szczegó�owa charakterystyka 
�wiate� spe�niaj�cych wymagania Za��cznika 2 dla samolotów w locie lub w ruchu w p�aszczy�nie manewrowej lotniska jest zawarta 
w Podr�czniku zdatno�ci do lotu (Dokument 9760). 

c) �wiat�o l�dowania;

d) o�wietlenie wszystkich wykorzystywanych przez za�og� lotnicz� przyrz�dów pok�adowych i wyposa�enia, maj�cych 
zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego u�ytkowania samolotu; 
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e) �wiat�a we wszystkich pomieszczeniach pasa�erskich; oraz 

f) niezale�ne przeno�ne 	ród�o �wiat�a przy ka�dym stanowisku cz�onka za�ogi.

2.4.9   Samoloty spe	niaj
ce normy certyfikacji ha	asu

zawarte w Za	
czniku 16, Tom I  

Na pok�adzie samolotu przewo�ony b�dzie dokument potwierdzaj�cy certyfikacj� ha�asu.

Uwaga. -- Potwierdzenie mo�e by	 zawarte w dowolnym dokumencie przewo�onym na pok�adzie samolotu, zatwierdzonym 
przez Pa�stwo Rejestracji. 

2.4.10   Wska�nik liczby Macha 

Samoloty posiadaj�ce ograniczenia pr�dko�ci wyra�one w postaci liczby Macha wyposa�one b�d� w stosowny wska	nik tej liczby. 

2.4.11   Samoloty wymagaj
ce wyposa�enia  

w system ostrzegania o blisko�ci ziemi (GPWS) 

 2.4.11.1 Samoloty z turbinowym zespo�em nap�dowym, o maksymalnej certyfikowanej masie do startu przekraczaj�cej 
5.700 kg albo dopuszczone do przewo�enia pasa�erów w liczbie wi�kszej ni� dziewi�ciu, wyposa�one b�d� w system ostrzegania o 
blisko�ci ziemi, zawieraj�cy funkcj� zbli�eniowego unikania przeszkód terenu. 

 2.4.11.2 Zalecenie. — Samoloty z turbinowym zespo�em nap�dowym oraz maksymaln� certyfikowan� mas� do startu nie 
wi�ksz� ni� 5.700 kg dopuszczone do przewo�enia pasa�erów w liczbie wi�kszej ni� pi�ciu, ale nie wi�kszej ni� dziewi�ciu powinny 
by	 wyposa�one w system ostrzegania o blisko�ci ziemi, zawieraj�cy funkcj� zbli�eniowego unikania przeszkód terenu.

 2.4.11.3 Zalecenie. — Samoloty z t�okowym zespo�em nap�dowym oraz maksymaln� certyfikowan� mas� do startu 
przekraczaj�c� 5.700 kg lub dopuszczone do przewo�enia pasa�erów w liczbie wi�kszej ni� dziewi�ciu powinny by	 wyposa�one w 
system ostrzegania o blisko�ci ziemi, zawieraj�cy funkcj� zbli�eniowego unikania przeszkód terenu. 

  2.4.11.4 System ostrzegania o blisko�ci ziemi b�dzie automatycznie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, przy 
pomocy charakterystycznych sygna�ów ostrzegawczych, informowa� za�og� lotnicz� o potencjalnie niebezpiecznym zbli�aniu si� do 
powierzchni ziemi. 

2.4.11.5 System ostrzegania o blisko�ci ziemi dostarcza� b�dzie sygna�y ostrzegawcze w co najmniej nast�puj�cych 
okoliczno�ciach:

 a) w przypadku nadmiernej pr�dko�ci schodzenia; 

 b) w przypadku nadmiernej utraty wysoko�ci po starcie lub w czasie przej�cia na drugi kr�g; oraz 

 c) w przypadku niebezpiecznie ma�ej wysoko�ci przewy�szenia nad terenem. 

2.4.11.6 Zalecenie. — System ostrzegania o blisko�ci ziemi powinnien dostarczy	 sygna�y ostrzegawcze w co najmniej 
nast�puj�cych okoliczno�ciach:

a) w przypadku nadmiernej pr�dko�ci schodzenia; 
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b) w przypadku nadmiernego tempa zbli�ania do terenu po starcie lub w czasie przej�cia na drugi kr�g; oraz 

c) w przypadku nadmiernej utraty wysoko�ci po starcie lub w czasie przej�cia na drugi kr�g; oraz 

d) w przypadku niebezpiecznie ma�ej wysoko�ci przewy�szenia nad terenem, wówczas gdy samolot nie znajduje si� w 
konfiguracji do l�dowania;

11) podwozie nie zablokowane w pozycji wypuszczonej; 

12) klapy nie przygotowane w pozycji do l�dowania; oraz 

e) w przypadku nadmiernego zej�cia poni�ej �cie�ki schodzenia instrumentalnego.  

2.4.11.7 System ostrzegania o blisko�ci ziemi zainstalowany na pok�adach samolotów z turbinowym zespo�em 
nap�dowym oraz maksymaln� certyfikowan� mas� do startu przekraczaj�c� 5.700 kg albo dopuszczonych do przewo�enia pasa�erów 
w liczbie wi�kszej ni� dziewi�ciu, których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu zosta�o wydane po raz pierwszy po 1 stycznia 
2011, dostarcza� b�dzie, w wersji minimalnej, sygna�y ostrzegawcze przynajmniej w nast�puj�cych okoliczno�ciach: 

a) w przypadku nadmiernej pr�dko�ci schodzenia; 

b) w przypadku nadmiernego tempa zbli�ania do terenu; 

c) w przypadku nadmiernej utraty wysoko�ci po starcie lub w czasie przej�cia na drugi kr�g; oraz 

d) w przypadku niebezpiecznie ma�ej wysoko�ci przewy�szenia nad terenem, wówczas gdy samolot nie znajduje si� w 
konfiguracji do l�dowania; 

1) podwozie nie zablokowane w pozycji wypuszczonej;  

2) klapy nie przygotowane w pozycji do l�dowania; oraz 

e) w przypadku nadmiernego zej�cia poni�ej �cie�ki schodzenia instrumentalnego.  

2.4.12   Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT) 

2.4.12.1 Zalecenie. -- Wszystkie samoloty powinny by	 wyposa�one w awaryjny nadajnik pozycji (ELT)  

2.4.12.2 Z zastrze�eniem postanowie� zawartych w pkt.2.4.12.3, pocz�wszy od dnia 1 lipca 2008, wszystkie samoloty 
wyposa�one b�d� w przynajmniej jeden awaryjny nadajnik pozycji (ELT) dowolnego typu.  

2.4.12.3 Wszystkie samoloty, których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu wydano po raz pierwszy po 1 lipca 
2008 r., wyposa�one b�d� w przynajmniej jeden automatyczny awaryjny nadajnik pozycji ELT. 

2.4.12.4 Wyposa�enie ELT przewo�one w celu spe�nienia wymaga� pkt. 2.4.12.1, 2.4.12.2, 2.4.12.3 dzia�a� b�dzie
zgodnie ze stosownymi postanowieniami Za��cznika 10, Tom III. 

Uwaga. — Dokonanie roztropnego wyboru liczby, rodzaju oraz sposobu rozmieszczenia na pok�adzie samolotu awaryjnych 
nadajników pozycji oraz towarzysz�cego p�ywaj�cego wyposa�enia do podtrzymywania �ycia ma na celu zapewnienie mo�liwie 
najwi�kszych szans, �e nadajnik zostanie uruchomiony w razie wypadku samolotu u�ytkowanego nad obszarem wodnym b�d� l�dem, 
w��cznie z obszarami, w których przeprowadzenie operacji poszukiwawczo-ratowniczych by�yby wyj�tkowo trudne. Sposób 
rozmieszczenia nadajników stanowi istotny czynnik maj�cy wp�yw na zapewnienie ich optymalnego zabezpieczenia na wypadek 
zderzenia i po�aru. Przy planowaniu rozmieszczenia urz�dze� sterowania i uruchamiania (monitorów uruchomienia) 
automatycznego sta�ego awaryjnego nadajnika pozycji (ELT(AF)) oraz przy opracowywaniu stosownych procedur operacyjnych 
uwzgl�dni	 nale�y potrzeb� istnienia funkcji szybkiego wykrywania niezamierzonego uruchomienia nadajnika oraz funkcji 
umo�liwiaj�cej manualne wy��czenie go przez za�og� samolotu w sposób nie nastr�czaj�cy trudno�ci.
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2.4.13   Wymagania dla transponderów przekazujących wysokość ciśnieniową 

 

2.4.13.1 Wszystkie samoloty zostaną wyposażone w transponder informujący o wysokości ciśnieniowej, działający w 

sposób określony w odnośnych postanowieniach zawartych w Załączniku 10, Tom IV. 

 

2.4.13.2 Samoloty wykonujące loty z widocznością, wyposażone będą w transponder informujący o wysokości 

ciśnieniowej, działający w sposób określony w odnośnych postanowieniach zawartych w Załączniku 10, Tom IV, chyba że zostaną 

zwolnione z tego obowiązku przez właściwe organy. 

 

 Uwaga. – Powyższe postanowienia zostały wprowadzone w celu zwiększenia skuteczności systemu ACAS oraz 

usprawnienia pracy służb ruchu lotniczego. 

 

 

2.4.14   Mikrofony 

 

Zalecenie. — Członkowie załogi, podczas pełnienia obowiązków w kabinie pilota, będą utrzymywać łączność przy użyciu 

mikrofonów pałąkowych oraz laryngofonów poniżej poziomu przejściowego/ wysokości przejściowej. 
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ROZDZIA� 2.5.  WYPOSA�ENIE SAMOLOTU W URZ�DZENIA
��CZNO�CI I URZ�DZENIA NAWIGACYJNE 

2.5.1   Wyposa�enie w urz
dzenia 	
czno�ci

2.5.1.1 Samolot, który ma by� u�ytkowany zgodnie z przepisami o lotach wg wskaza� przyrz�dów lub w nocy, 
wyposa�ony b�dzie w sprz�t do ��czno�ci radiowej. Sprz�t ten musi zapewnia� ��czno�� dwustronn� ze stacjami lotniczymi 
wskazanymi przez w�a�ciwe organy i na cz�stotliwo�ciach przez nie wskazanych. 

Uwaga. – Uwa�a si�, �e wymagania zawarte w pkt. 2.5.1.1 s� spe�nione, je�eli mo�liwo�	 prowadzenia ��czno�ci jest 
ustanowiona w warunkach propagacji fal radiowych normalnych dla danej trasy. 

 2.5.1.2 Je�eli przestrzeganie postanowie� zawartych w pkt. 2.5.1.1 oznacza konieczno�� zapost�powania wi�cej ni�
jednego zestawu urz�dze� ��czno�ci, ka�dy taki zestaw b�dzie niezale�ny od pozosta�ych w stopniu zapewniaj�cym, aby uszkodzenie 
któregokolwiek z nich nie skutkowa�o niesprawno�ci� pozosta�ych. 

 2.5.1.3 Samolot, który ma by� u�ytkowany zgodnie z przepisami o lotach z widoczno�ci�, ale w lotach kontrolowanych, 
o ile nie uzyska stosownego zwolnienia wydanego przez w�a�ciwe organy, wyposa�ony b�dzie w sprz�t do ��czno�ci radiowej. 
Sprz�t ten musi zapewnia� ��czno�� dwustronn� ze stacjami lotniczymi wskazanymi przez w�a�ciwe organy i na cz�stotliwo�ciach 
przez nie wskazanych. 

 2.5.1.4 Samolot, który ma by� u�ytkowany w lotach, do których zastosowanie maja postanowienia pkt. 2.4.4.3.1 lub 
2.4.5, o ile nie uzyska stosownego zwolnienia wydanego przez w�a�ciwe organy, wyposa�ony b�dzie w sprz�t do ��czno�ci radiowej 
zapewniajacy ��czno�� dwustronn� ze stacjami lotniczymi wskazanymi przez w�a�ciwe organy i na cz�stotliwo�ciach przez nie 
wskazanych. 

2.5.1.5 Sprz�t ��czno�ci radiowej wymagany w pkt. 2.5.1.1 do 2.5.1.4  zapewnia� bedzie ��czno�� na lotniczej 
cz�stotliwo�ci awaryjnej 121.5 MHz. 

2.5.1.6 W lotach w wyznaczonych cz��ciach przestrzeni powietrznej albo na trasach, gdzie zosta� wyznaczony rodzaj 
RCP, obok wymaga� okre�lonych w pkt. od 2.5.1.1 do 2.5.1.5, samolot bedzie dodatkowo:  

a) wyposa�ony w systemy ��czno�ci, pozwalajace na wykonywanie operacji zgodnie z wyznaczonym rodzajem RCP; 
oraz

b) posiadac zgod� Pa�stwa Rejestracji na wykonywanie operacji w tej przestrzeni powietrznej. 

Uwaga. -- Informacje dotycz�ce RCP oraz odno�ne procedury, a tak�e wskazówki dotycz�ce procedur zatwierdzania, s�
zawarte w Podr�czniku wymaganej charakterystyki ��czno�ci (RCP) (Dokument 9869). Dokument ten zawiera równie� odwo�ania do 
innych dokumentów dotycz�cych systemów ��czno�ci i RCP, opracowanych przez poszczegolne pa�stwa oraz instytucje 
mi�dzynarodowe.

2.5.2  Wyposa�enie w urz
dzenia nawigacyjne 

2.5.2.1 Samolot wyposa�ony b�dzie w urz�dzenia nawigacyjne umo�liwiajace wykonanie lotu: 

a) zgodnie z planem lotu; oraz 
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 b) zgodnie z wymaganiami s�u�b ruchu lotniczego 

z wyj�tkiem sytuacji, gdy —pod warunkiem, �e w�a�ciwe organy nie wyklucz� takiej mozliwosci -- nawigacja w lotach z 
widoczno�ci� odbywa si� na podstawie wzrokowego odniesienia do punktów terenu. 

 2.5.2.2 Samolot wykorzystywany do prowadzenia operacji lotniczych, wówczas gdy wymagana jest specyfikacja 
nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (PBN), obok spelnienia wymaga� okre�lonych w pkt. 2.5.2.1: 

a) wyposa�ony b�dzie w urzadzenia nawigacyjne umo�liwiajace u�ytkowanie zgodnie z wymagan� specyfikacj�
(specyfikacjami); oraz 

b) posiada� b�dzie zgod� Pa�stwa Rejestracji na wykonywanie operacji tego typu. 

Uwaga. — Informacje o nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów, jak rownie� wskazówki dotyczace procedur 
wprowadzania i zatwierdzenia zawiera Podr�cznik nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (Dokument 9613). Dokument ten 
zawiera równiez pe�n� list� odniesie� do innych dokumentow, dotycz�cych systemów nawigacyjnych opracowanych przez 
poszczególne pa�stwa oraz instytucje miedzynarodowe.

 2.5.2.3 W lotach, w okre�lonym obszarze przestrzeni powietrznej, w którym na podstawie regionalnych uzgodnie�
dotycz�cych �eglugi powietrznej obowi�zuj� specyfikacje minimalnych osi�gów nawigacyjnych (MNPS), samolot wyposa�ony 
bedzie w urz�dzenia nawigacyjne: 

a) dostarczaj�ce za�odze lotniczej w sposób sta�y wskaza�, dotycz�cych utrzymania trasy lub odej�cia od niej z wymagan�
dok�adno�ci� w ka�dym punkcie wzd�u� trasy; oraz 

b) dopuszczone s� do u�ytkowania w przestrzeni  MNPS  przez Pa�stwo Rejestracji . 

Uwaga. -- Wymagane specyfikacje minimalnych osi�gów nawigacyjnych i procedury okre�laj�ce sposób ich post�powania,
opublikowane s� w Regionalnych procedurach uzupe�niaj�cych (Dokument 7030). 

2.5.2.4  W lotach w wyznaczonej cz��ci przestrzeni powietrznej, w której na podstawie regionalnych uzgodnie�
dotycz�cych �eglugi powietrznej, ma zastosowanie zredukowane minimum separacji pionowej (RVSM) 300 m (1000 ft) mi�dzy 
poziomami lotu 290 i 410 w��cznie, samolot 

a)                 b�dzie wyposa�ony w urz�dzenia zdolne: 

1) wskazywa� za�odze utrzymywany poziom lotu; 

2) automatycznie utrzymywa� wybrany poziom lotu; 

3) ostrzega� za�og� lotnicz� o odej�ciu od wybranego poziomu lotu. Próg uruchomienia sygna�u ostrzegawczego nie 
mo�e przekracza� ±90 m (300 ft); oraz 

4) automatycznie przekazywa� informacje o wysoko�ci ci�nieniowej, a tak�e

b) dopuszczony bedzie przez Pa�stwo Rejestracji do uzytkowania w tej przestrzni powietrznej. 

2.5.2.5 Przed wydaniem zezwolenia RVSM, wymaganego zgodnie z postanowieniami pkt. 2.5.2.4b), pa�stwo upewni 
sie, �e: 

a) zdolno�� samolotu do utrzymywania osi�gów nawigacji pionowej spe�nia wymagania wymienione w dodatku 2.2; 

b) w�a�ciciel samolotu/ operator wprowadzi� odpowiednie procedury dotycz�ce dzia�a� i programów w zakresie ci�g�ej
zdatno�ci do lotu (obs�uga techniczna i naprawa); 
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c) w�asciciel samolotu/ operator wprowadzi� dla za�óg odpowiednie procedury u�ytkowania w przestrzeni powietrznej 
RVSM.

Uwaga. -- Zezwolenie RVSM ma zasi�g globalny przy za�o�eniu, �e wszelkie procedury operacyjne oke�lone dla danego 
rejonu zostan� ustanowione w instrukcji operacyjnej lub odpowiednim przewodniku dla za�ogi.

2.5.2.6 Pa�stwo rejestracji zapewni, aby, w odniesieniu do samolotów wymienionych w pkt. 2.5.2.4, istnia�y
odpowiednie ustalenia dotycz�ce: 

a) otrzymywania meldunków o osi�gach utrzymywania wysoko�ci sporz�dzanych przez agencj� monitoruj�c�,
ustanowion� zgodnie z wymaganiami Za��cznika 11, pkt. 3.3.5.1; oraz 

b) podejmowania natychmiastowych dzia�a� naprawczych, zarówno w odniesieniu do pojedy�czego samolotu, jak i grup 
typów samolotów, które, jak wynika ze wskaza� takich meldunków, nie spe�niaj� wymaga� dotyczacych 
utrzymywania wysoko�ci ustanowionych dla operacji w przestrzeni powietrznej, gdzie obowi�zuj� minima RVSM. 

2.5.2.7 Wszystkie pa�stwa odpowiedzialne za przestrze� powietrzn�, w której wprowadzono RVSM lub, które wyda�y
zezwolenie RVSM w�a�cicielowi samolotu/ operatorowi dzia�aj�cemu na ich terenie, ustal� przepisy i procedury, które zapewni�
podj�cie odpowiednich dzia�a� w stosunku do statków powietrznych oraz w�a�cicieli/ operatorów, wykonuj�cych operacje lotnicze w 
przestrzeni RVSM bez wa�nego zezwolenia. 

 Uwaga 1. -- Postanowienia te oraz procedury musz� obejmowa	 zarówno sytuacje, w których statek powietrzny wykonywa�
w przestrzeni danego pa�stwa operacje lotnicze bez zezwolenia, jak i sytuacje, w których w�a�ciciel samolotu/ operator, nad którym 
dane pa�stwo sprawuje nadzór, wykonuje loty bez wymaganego zezwolenia w przestrzeni innego pa�stwa.  

 Uwaga 2. -- Wskazówki odnosz�ce si� do zezwole� na wykonywanie lotów w przestrzeni RVSM zawarte s� w Podr�czniku 
wprowadzania 300-metrowej (1000-stopowej) minimalnej separacji pionowej mi�dzy poziomami lotu 290 i 410 w��cznie (Dokument 
9574).  

2.5.2.8 Samolot zostanie zaopatrzony w wystarczaj�ce wyposa�enie nawigacyjne w taki sposób, aby w przypadku 
wyst�pienia, w dowolnej fazie lotu, usterki jednego z elementów wyposa�enia pozosta�e wyposa�enie umo�liwia�o prowadzenie 
nawigacji w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.5.2.1 oraz — je�li ma to zastosowanie — pkt. 2.5.2.2, 2.5.2.3 oraz 
2.5.2.4. 

Uwaga 1. -- Powy�sze wymaganie mo�e zosta	 spe�nione metod� inn� ni� poprzez zastosowanie podwójnego wyposa�enia.

Uwaga 2. -- Wskazówki dotycz�ce wyposa�enia statku powietrznego niezb�dnego do wykonywania lotów w przestrzeni, 
gdzie zastosowanie ma 300-metrowa (1000 ft) minimalna separacja pionowa zawarte s� w Podr�czniku wprowadzania 300-
metrowej (1000-stopowej) minimalnej separacji pionowej mi�dzy poziomami lotu 290 i 410 w��cznie (Dokument 9574).  

 2.5.2.9 W lotach, w których l�dowanie odbywa� si� ma w warunkach meteorologicznych dla lotów wg wskaza�
przyrz�dów, samolot wyposa�ony b�dzie w urz�dzenia radiowe zdolne odbiera� sygna�y zapewniaj�ce poprowadzenie samolotu do 
punktu, z którego mo�liwe jest wykonanie l�dowania z widoczno�ci�. Wyposa�enie takie zapewnienia� b�dzie doprowadzenie 
samolotu do ka�dego lotniska, gdzie zamierzone jest l�dowanie w warunkach meteorologicznych dla lotów wg wskaza� przyrz�dów
oraz do dowolnego wyznaczonego lotniska zapasowego. 
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ROZDZIA� 2.6.   OBS�UGA TECHNICZNA SAMOLOTU 

Uwaga 1. -- Na potrzeby niniejszego rozdzia�u okre�lenie „samolot” obejmuje nast�puj�ce elementy: zespo�y nap�dowe,
�mig�a, zespo�y, osprz�t, przyrz�dy, wyposa�enie i aparatur� z uwzgl�dnieniem sprz�tu awaryjnego.  

Uwaga 2. -- Wskazówki dotycz�ce wymaga� w zakresie ci�g�ej zdatno�ci do lotu zawiera Podr�cznik zdatno�ci do lotu 
(Dokument 9760). 

 Uwaga 3. --  Zach�ca si� poszczególne pa�stwa, aby, przy okazji zatwierdzania programu obs�ugi technicznej, który nie 
jest oparty na zaleceniach posiadacza certyfikatu danego typu samolotu, przeprowadzi	 analiz� ryzyka. 

2.6.1   Odpowiedzialno�� operatora  

za obs	ug� techniczn
 samolotu 

2.6.1.1 W�a�ciciel samolotu lub, w przypadku samolotu oddanego w leasing, leasingobiorca zapewni, aby: 

a) utrzymywana by�a zdatno�� samolotu do lotu; 

b) wyposa�enie niezb�dne do u�ytkowania samolotu oraz wyposa�enie awaryjne potrzebne do wykonania 
zamierzonego lotu pozostawa�o sprawne; oraz 

c) samolot posiada� wa�ne �wiadectwo zdatno�ci do lotu;  

 2.6.1.2 Samolot nie b�dzie u�ytkowany, je�eli nie jest obs�ugiwany i oddawany do u�ytkowania na podstawie systemu 
akceptowalnego dla Pa�stwa Rejestracji.  

 2.6.1.3 Wówczas, gdy po�wiadczenie wykonania obs�ugi technicznej nie jest wystawiane przez zatwierdzon� organizacj�
obs�ugi technicznej, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Za��czniku 6, Cz��� I, pkt. 8.7, osoba po�wiadczaj�ca wykonanie 
obs�ugi, posiada� musi licencj� wydan� zgodnie z postanowieniami Za��cznika 1. 

 2.6.1.4 W�a�ciciel samolotu lub leasingobiorca zapewni, aby obs�uga techniczna samolotu wykonywana by�a w sposób 
zgodny z programem obs�ugi technicznej uznanym przez Pa�stwo Rejestracji. 

2.6.2   Rejestry czynno�ci obs	ugi technicznej 

 2.6.2.1 W�a�ciciel samolotu, lub -- wówczas gdy samolot oddany zosta� w leasing -- leasingobiorca, zapewni, aby 
nast�puj�ce dokumenty by�y przechowywane przez okresy podane w pkt. 2.6.2.2: 

a) udokumentowanie ca�kowitego okresu u�ytkowania samolotu oraz wszelkich poszczególnych cz��ci tego 
samolotu maj�cych ograniczony czas u�ytkowania (stosownie -- liczba godzin, czas kalendarzowy oraz cykle); 

b) informacje o bie��cym stanie przestrzegania wszelkich obowi�zuj�cych wymaga� dotycz�cych ci�g�ej zdatno�ci 
do lotu; 

c) stosowne szczegó�owe informacje o dokonanych modyfikacjach oraz naprawach; 

d) udokumentowanie czasu u�ytkowania (stosownie – liczb� godzin, czas kalendarzowy i cykle) od ostatniej 
naprawy g�ównej samolotu lub jego cz��ci sk�adowych podlegaj�cych okresowym naprawom g�ównym; 
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e) informacje o bie��cym stanie zgodno�ci samolotu z programem obs�ugi technicznej; oraz 

f) szczegó�owe rejestry obs�ugi technicznej w celu wykazania, �e spe�nione zosta�y wszystkie wymagania dotycz�ce
kwitowania wykonania obs�ugi technicznej. 

2.6.2.2 Dokumenty wymienione w pkt. 2.6.2.1 lit. a) do e), przechowywane b�d� przez okres co najmniej 90 dni od 
wycofania z u�ytkowania, na sta�e, cz��ci, której dotycz�, a rejestry wymienione w pkt. 2.6.2.1 lit. f), przez okres co najmniej roku 
od czasu po�wiadczenia odebrania obs�ugi technicznej. 

 2.6.2.3 W przypadku czasowej zmiany w�a�ciciela samolotu lub leasingobiorcy, takiemu w�a�cicielowi lub 
leasingobiorcy tymczasowemu udost�pnione zostan� wszelkie wy�ej wymienione dokumenty i rejestry. Wówczas, gdy zmiana 
w�a�ciciela b�d	 leasingobiorcy jest zmian� na sta�e, dokumenty i rejestry zostan� mu przekazane na sta�e.  

Uwaga 1: -- Nie ma obowi�zku przewo�enia na pok�adzie samolotu, podczas lotów mi�dzynarodowych, rejestrów 
dotycz�cych obs�ugi technicznej oraz zwi�zanych z nimi dokumentów, innych ni� wa�ne �wiadectwo zdatno�ci do lotu. 

 Uwaga 2: -- W kontek�cie postanowie� punktu 2.6.2.3 Pa�stwo Rejestracji podejmie decyzj� kiedy zmian� w�a�ciciela 
samolotu lub leasingobiorcy uzna	 nale�y za zmian� tymczasow� w �wietle potrzeby sprawowania nadzoru nad dokumentami oraz 
rejestrami, gdzie istotnym czynnikiem b�dzie mo�liwo�	 dost�pu oraz aktualizowania tych dokumentów i rejestrów. 

2.6.3   Modyfikacje i naprawy 

Wszelkie modyfikacje i naprawy dokonane na statku powietrznym spe�nia� b�d� wymagania dotycz�ce zdatno�ci do lotu uznane 
przez Pa�stwo Rejestracji. Ustanowione zostan� procedury maj�ce na celu zapewnienia, aby zachowane zosta�y dane potwierdzaj�ce 
przestrzeganie wymaga� dotycz�cych zdatno�ci do lotu. 

2.6.4   Po�wiadczenie obs	ugi technicznej 

 2.6.4.1 Dokument po�wiadczaj�cy wykonanie obs�ugi technicznej samolotu nale�y wype�ni� oraz podpisa�, zgodnie z 
wymaganiami Pa�stwa Rejestracji, w celu po�wiadczenia, i� czynno�� obs�ugi zosta�a wykonana w sposób zadowalaj�cy i zgodnie z 
danymi oraz procedurami uznanymi przez Pa�stwo Rejestracji. 

 2.6.4.2 Dokument po�wiadczaj�cy wykonanie obs�ugi technicznej samolotu zawiera� b�dzie potwierdzenie 
uwzgl�dniaj�ce nast�puj�ce informacje: 

a) podstawowe elementy wykonanej czynno�ci obs�ugi;

b) dat� uko�czenia obs�ugi;

c) w stosownych przypadkach, nazw� zatwierdzonej organizacji obs�ugi technicznej; oraz 

d) nazwisko osoby (osób) podpisuj�cych dokument.
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ROZDZIA� 2.7   ZA�OGA LOTNICZA 
SAMOLOTU

2.7.1   Sk	ad za	ogi lotniczej 

Liczba cz�onków oraz sk�ad za�ogi lotniczej b�dzie nie mniejszy ni� liczba i sk�ad okre�lony w instrukcji u�ytkowania 
w locie lub innym dokumencie zwi�zanym ze �wiadectwem zdatno�ci do lotu. 

2.7.2   Kwalifikacje 

2.7.2.1. Pilot-dowódca upewni si�, �e: 

a) wszyscy cz�onkowie za�ogi lotniczej posiadaj� wa�ne licencje wydane przez Pa�stwo Rejestracji lub -
- w przypadku licencji wydanych przez inne z Umawiaj�cych si� Pa�stw -- uznane za wa�ne przez 
Pa�stwo Rejestracji; 

b) wszyscy cz�onkowie za�ogi lotniczej posiadaj� odpowiednie uprawnienia; oraz 

c) wszyscy cz�onkowie za�ogi lotniczej utrzymali kompetencje. 

 2.7.2.2. Pilot-dowódca samolotu, wyposa�onego w pok�adowy system unikania kolizji (ACAS II) upewni si�,
�e ka�dy cz�onek za�ogi zosta� w odpowiedni sposób przeszkolony i jest bieg�y w zakresie obs�ugi wyposa�enia ACAS 
II oraz unikania kolizji. 

Uwaga 1. -- Procedury u�ywania wyposa�enia ACAS II s� okre�lone w dokumencie Procedury S�u�b 
eglugi 
Powietrznej — Operacje Statków Powietrznych (PANS — OPS, Doc 8168), Tom I — Procedury Lotu. Wskazówki dla 
pilotów dotycz�ce ACAS II s� zawarte w PANS-OPS, Tom I, Za��cznik do cz��ci III, Dzia� (Cz��	/ Sekcja) 3, Rozdzia� 3. 

Uwaga 2. -- Potwierdzenie odbycia odpowiedniego przeszkolenia w zakresie obs�ugi wyposa�enia ACAS II 
oraz unikania kolizji, uznanego za zadawalaj�ce przez dane pa�stwo, stanowi	 mog�:

a) posiadanie przez pilota upowa�nienia na typ samolotu wyposa�onego w ACAS II, wówczas gdy program 
szkolenia na ten typ zawiera procedury u�ytkowania i wykorzystywania systemu ACAS II; lub 

b) posiadanie przez pilota dokumentu wydanego przez o�rodek szkoleniowy lub osob�, które, na mocy 
stosownego zatwierdzenia wydanego przez pa�stwo, maj� prawo szkoli	 pilotów w zakresie u�ywania
systemu ACAS II, który to dokument potwierdza, i� jego posiadacz zosta� przeszkolony zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w Uwadze 1, a tak�e

c) wszechstronna odprawa przed lotem przeprowadzona przez pilota, który zosta� przeszkolony w zakresie 
u�ywania systemu ACAS II, zgodnie ze wskazówkami okre�lonymi w Uwadze 1.
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ROZDZIA� 2.8   INSTRUKCJE, DZIENNIKI I REJESTRY 

Uwaga. -- Ni�ej wymienione dokumenty pozostaj� w zwi�zku z niniejszym Za��cznikiem lecz nie s� zawarte w 
niniejszym rozdziale: 

Rejestry obs�ugi technicznej – patrz pkt.2.6.2. 

2.8.1   Instrukcja u�ytkowania w locie 

 Uwaga. -- Instrukcja u�ytkowania w locie zawiera informacje okre�lone w Za��czniku 8. 

Instrukcja u�ytkowania samolotu w locie uaktualniana b�dzie poprzez wprowadzanie takich poprawek, jakie zostan�
wskazane jako obowi�zkowe przez Pa�stwo Rejestracji. 

2.8.2   Dziennik podró�y

 2.8.2.1 Ka�dy samolot wykorzystywany do prowadzenia operacji lotniczych w ramach mi�dzynarodowej 
�eglugi powietrznej posiada� b�dzie pok�adowy dziennik podró�y, w którym odnotowywane b�d� dane dotycz�ce
samolotu, za�ogi oraz ka�dego lotu. 

 2.8.2.2 Zalecenie. – Pok�adowy dziennik podró�y zawiera	 powinnien nast�puj�ce elementy: 

a) informacj� o narodowo�ci i rejestracji samolotu; 

b) dat�;

c) nazwiska cz�onków za�ogi oraz przydzia� obowi�zków s�u�bowych;

d) miejsce oraz czas odlotu i przylotu; 

e) cel lotu; 

f) obserwacje dotycz�ce odbytego lotu; oraz 

g) podpis pilota-dowódcy. 

2.8.3   Rejestry przewo�onego wyposa�enia awaryjnego i ratowniczego 

W�a�ciciel samolotu, lub -- wówczas gdy samolot oddany jest w leasing – leasingobiorca, zapewni, aby stosowne 
wykazy zawieraj�ce informacje dotycz�ce wyposa�enia awaryjnego oraz ratunkowego, przewo�onego na pok�adzie 
samolotu u�ytkowanego w ramach mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej, by�y stale dost�pne i gotowe do 
bezzw�ocznego przekazania centrom koordynacji operacji ratowniczych. Informacje te zawiera� b�d� stosownie liczb�,
kolor oraz rodzaj tratew ratunkowych oraz materia�ów pirotechnicznych, informacje o zapasach awaryjnych �rodków 
medycznych, wody oraz rodzaju i cz�stotliwo�ciach przeno�nego awaryjnego wyposa�enia radiowego. 

_____________________ 
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ROZDZIA� 2.9   OCHRONA

2.9.1   Ochrona statku powietrznego 

Odpowiedzialno�� za bezpiecze�stwo statku powietrznego podczas u�ytkowania spoczywa na pilocie-dowódcy. 

2.9.2   Informowanie o aktach bezprawnej ingerencji 

Pilot-dowódca z�o�y wyznaczonemu organowi lokalnemu stosowny raport po ka�dym przypadku bezprawnej 
ingerencji. 

 Uwaga. – W kontek�cie niniejszego rozdzia�u, okre�lenie „ochrona lotnictwa” oznacza zapobieganie aktom 
bezprawnej ingerencji przeciwko lotnictwu cywilnemu. 

_____________________ 
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ZAŁĄCZNIK 2.1.   ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE SAMOLOTÓW 

(Uwaga. -  Patrz rozdział 2.4.8) 

 

1.   Terminologia 

 

Poniżej wymienione terminy wykorzystane w niniejszym dodatku mają następujące znaczenia: 

 

Kąty pokrycia: 

 

a) Kąt pokrycia A tworzą dwie przecinające się pionowe płaszczyzny, tworzące z płaszczyzna pionową, 

przechodzącą przez oś podłużną samolotu, odpowiednio kąty 70 stopni w prawo i 70 stopni w lewo, patrząc 

wzdłuż osi podłużnej samolotu. 

b) Kąt pokrycia F tworzą dwie przecinające się pionowe płaszczyzny tworzące z płaszczyzną pionową, 

przechodzącą przez oś podłużną samolotu, odpowiednio kąty 110 stopni w prawo i 110 stopni w lewo, 

patrząc wzdłuż osi podłużnej samolotu. 

c) Kąt pokrycia L tworzą dwie przecinające się pionowe płaszczyzny, jedna równoległa do osi podłużnej 

samolotu, a druga odchylona o 110 stopni w lewo od pierwszej, patrząc do przodu wzdłuż osi podłużnej. 

d) Kąt pokrycia R tworzą dwie przecinające się pionowe płaszczyzny, jedna równoległa do osi podłużnej 

samolotu, a druga odchylona o 110 stopni w prawo od pierwszej, patrząc do przodu wzdłuż osi podłużnej. 

Płaszczyzna pozioma. Płaszczyzna, na której leży oś podłużna samolotu i jest prostopadła do płaszczyzny symetrii 

samolotu. 

 

Oś podłużna samolotu. Wybrana oś równoległa do kierunku lotu w normalnym locie z prędkością przelotową i 

przechodząca przez środek ciężkości samolotu. 

 

Zostawianie śladu. Samolot „zostawia ślad” na wodzie, gdy jest w ruchu i porusza się z prędkością w odniesieniu do 

wody. 

 

Sterowny. Samolot na powierzchni wody jest „sterowny”, gdy jest możliwe wykonanie manewru wymaganego przez 

międzynarodowe przepisy zapobiegania kolizjom na morzu, w celu ominięcia innych jednostek pływających. 

 

W ruchu. Samolot jest „w ruchu”, gdy nie styka się z ziemią lub nie jest przycumowany do ziemi albo do 

jakiegokolwiek stałego obiektu na lądzie lub wodzie. 

 

Płaszczyzny pionowe. Płaszczyzny prostopadłe do płaszczyzny poziomej. 

 

Widoczny. Widoczne podczas ciemnej nocy przy czystym powietrzu. 

 

2.    Światła nawigacyjne wymagane 

w powietrzu 

 

 Uwaga. -- Światła wyszczególnione w niniejszym punkcie mają spełniać wymagania dotyczące świateł 

nawigacyjnych wskazane w Załączniku 2.
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Zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku nr 1, �wieci� si� b�d� niczym nieprzys�oni�te nast�puj�ce �wiat�a
nawigacyjne: 

a) czerwone �wiat�o widoczne nad i pod p�aszczyzn� poziom� w k�cie pokrycia L; 

b) zielone �wiat�o widoczne nad i pod p�aszczyzn� poziom� w k�cie pokrycia R; 

c) bia�e �wiat�o widoczne nad i pod p�aszczyzn� poziom� z ty�u w k�cie pokrycia A. 

3.    �wiat	a wymagane na obszarze wodnym 

3.1    Ogólne 

Uwaga: -- �wiat�a wyszczególnione w niniejszym punkcie maj� spe�nia	 zawarte w Za��czniku 2 wymagania 
dotycz�ce �wiate� samolotu wymaganych na obszarze wodnym. 

Postanowienia mi�dzynarodowych przepisów o zapobieganiu kolizjom na morzu wymagaj� ró�nych �wiate�, które 
musz� �wieci� na samolocie na obszarze wodnym: 

a) gdy samolot jest w ruchu; 

b)    gdy holuje inn� jednostk� p�ywaj�c� lub samolot; 

c)    gdy jest holowany; 

d) gdy jest nie sterowny lub nie zostawia �ladu; 

e) gdy zostawia �lad, ale jest nie sterowny; 

f) gdy jest zakotwiczony; 

g) gdy jest po��czony z l�dem. 

�wiat�a wymagane na samolocie w ka�dym z wy�ej wymienionych przypadków opisane s� poni�ej.
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3.2    Gdy samolot jest w ruchu 

Zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku nr 2, wymagany jest nast�puj�cy uk�ad sta�ych niezak�óconych �wiate�:

a) czerwone �wiat�o widoczne pod i nad p�aszczyzn� poziom�, w k�cie pokrycia L; 

b) zielone �wiat�o widoczne pod i nad p�aszczyzn� poziom�, w k�cie pokrycia R; 

c) bia�e �wiat�o widoczne pod i nad p�aszczyzn� poziom�, w k�cie pokrycia A, oraz 

d) bia�e �wiat�o widoczne w k�cie pokrycia F. 

�wiat�a opisane w pkt. 3.2 lit. a), b) i c) powinny by� widoczne z odleg�o�ci co najmniej 3,7 km (2 mile morskie). 
�wiat�o opisane w pkt. 3.2. lit. d) powinno by� widoczne z odleg�o�ci 9,3 km (5 mil morskich), wówczas gdy 
zainstalowane jest ono na samolocie o d�ugo�ci 20 i wi�cej metrów, lub z odleg�o�ci 5,6 km (3 mile morskie), wówczas 
gdy zainstalowane jest ono na samolocie o d�ugo�ci mniejszej ni� 20 m. 

3.3    Gdy samolot holuje inn� jednostk� p�ywaj�c�
lub samolot 

Zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr 3, wymagany jest nast�puj�cy uk�ad sta�ych niezak�óconych 
�wiate�:

a) �wiat�a opisane w pkt. 3.2, 

b) drugie �wiat�o o tej samej charakterystyce jak �wiat�o opisane w pkt. 3.2 lit. d) i umieszczone pionowo nad 
lub pod tym pierwszym w odleg�o�ci co najmniej 2 m; oraz 

c) �ó�te �wiat�o o tej samej charakterystyce jak �wiat�o opisane w pkt 3.2. lit. c) i zamontowane pionowo nad 
tym w odleg�o�ci co najmniej 2 m. 

3.4   Gdy samolot jest holowany 

Wymagane s� �wiat�a opisane w pkt. 3.2 lit. a), b) i c) �wiec�ce w sposób sta�y i niezak�ócone. 

ZA� 2.1-3 18/11/10
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3.5    Gdy samolot jest nie sterowny i nie zostawia �ladu 

Zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr 4, dwa sta�e czerwone �wiat�a umiejscowione w taki sposób, aby 
by�y najlepiej widoczne, jedno pionowo nad drugim w odleg�o�ci nie mniejszej ni� 1 m i o takiej charakterystyce, by 
by�y widoczne z ka�dej strony i z odleg�o�ci co najmniej 3,7 km (2 mile morskie). 

3.6   Gdy samolot jest w ruchu, ale nie jest sterowny 

Zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr 5, �wiat�o opisane w pkt. 3.5 razem z opisanymi w pkt. 3.2 lit. a), 
b) i c). 

 Uwaga: -- �wiat�a wymienione w punktach 3.5 i 3.6 odczytane zostan� przez inne statki powietrzne jako 
sygna�y, i� samolot ten pokazuje, i� nie jest sterowny i dlatego nie mo�e ust�pi	 drogi. Nie stanowi� one jednak 
sygna�ów samolotów w niebezpiecze�stwie i wymagaj�cych pomocy. 

3.7    Gdy samolot jest zakotwiczony 

a) Je�eli d�ugo�� kad�uba samolotu wynosi mniej ni� 50 m, bia�e sta�e �wiat�o tam, gdzie jest najlepiej 
widoczne ze wszystkich stron, z odleg�o�ci co najmniej 3.7 km (2 mile morskie) (Rys. nr 6). 

b) Je�li d�ugo�� kad�uba samolotu wynosi 50 m lub wi�cej, sta�e �wiat�o bia�e przednie i sta�e �wiat�o bia�e
tylne (Rys. nr 7) obydwa widoczne ze wszystkich stron i z odleg�o�ci co najmniej 5,6 km (3 mile morskie). 

c) Je�eli rozpi�to�� skrzyde� wynosi 50 m lub wi�cej, bia�e �wiat�a na ko�cach obu skrzyde�, w celu pokazania 
rozpi�to�ci oraz widoczne, na ile to mo�liwe ze wszystkich stron i z odleg�o�ci co najmniej 1,9 km (1 mila 
morska) (Rys. nr 8 i 9). 
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3.8    Gdy samolot jest po��czony z l�dem 

�wiat�a wymienione w pkt. 3.7 i dodatkowo dwa sta�e �wiat�a czerwone pionowo jedno nad drugim w odleg�o�ci nie 
mniejszej ni� 1 m umiejscowione tak, by by�y widoczne ze wszystkich stron. 

_____________________ 
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ZAŁĄCZNIK 2.2   WYMAGANIA DOKŁADNOŚCI SYSTEMU POMIARU 

WYSOKOŚCI W PRZESTRZENI RVSM 

(Uwaga. — Patrz rozdział 2.5.2.5) 

 

 1. W odniesieniu do grup samolotów, które nominalnie są jednakowo zaprojektowane i wykonane z 

uwzględnieniem wszelkich szczegółów, które mogą mieć wpływ na dokładność utrzymywania wysokości, zdolność 

zachowania wysokości będzie taka, żeby całkowity błąd pionowy (TVE) dla tej grupy samolotów miał średnią o 

wartości nieprzekraczającej 25 m (80 ft) oraz standardowe odchylenie nie większe niż 28 — 0.013z
2

 dla 0 ≤ z ≤ 25, 

gdzie z ma wielkość średniego TVE wyrażonego w metrach lub 92 — 0.004 z
2

 dla 0 ≤ z ≤ 80, gdy z jest wyrażone w 

stopach. Dodatkowo, składowe TVE muszą charakteryzować się tym, że: 

 

a) średni błąd systemu pomiaru wysokości (ASE) dla grupy nie przekroczy wartości 25 m (80 ft), 

b) suma całkowitej wartości średniego ASE i trzech standardowych odchyleń ASE nie przekroczy 75 m (245 ft); 

oraz 

c) różnica miedzy przyznanym poziomem lotu i wskazywaną wysokością ciśnieniową, na której  

faktycznie znajduje się samolot będzie symetryczna po obu stronach średniego 0, przy standardowym 

odchyleniu nie większym niż 13,3 m (43,7 ft) oraz dodatkowo, częstotliwość występowania różnic przy 

jednoczesnym wzroście ich wielkości, będzie przynajmniej wykładnicza. 

 

2. W odniesieniu do samolotów, których charakterystyki płatowca i instalacja systemu pomiaru 

wysokości są unikalne i nie mogą być one zakwalifikowane do jednej grupy samolotów, objętych ustaleniami w pkt 1, 

zdolność zachowania dokładności utrzymania wysokości musi być taka, żeby składowe TVE dla danego samolotu 

charakteryzowały się tym, że: 

 

a) ASE danego samolotu nie przekraczy w dowolnych warunkach lotu wartości 60 m (200 ft), 

b) różnica miedzy przyznanym poziomem lotu i wskazywaną wysokością ciśnieniową, na której faktycznie 

znajduje się samolot, będzie symetryczna po obu stronach średniego 0, przy standardowym odchyleniu nie 

większym niż 13.3 m (43.7 ft) oraz, dodatkowo, częstotliwość występowania różnic przy jednoczesnym 

wzroście ich wielkości, będzie przynajmniej wykładnicza. 

_____________________ 
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DODATEK 2.A.   PRZEWÓZ I WYKORZYSTANIE TLENU 
Postanowienia zawarte w niniejszym dodatku stanowi� uzupe�nienie zapisów punktu 2.2.3.8 

Wprowadzenie

Problem wydolno�ci cz�onków za�ogi oraz dobra pasa�erów w czasie lotu na wysoko�ciach, gdzie niedobór tlenu 
móg�by wp�ywa� na pogorszenie zdolno�ci umys�owych, jest problemem szczególnie istotnym. Badania prowadzone w 
komorze niskich ci�nie� albo w warunkach wysokich gór wskazuj�, i� odporno�� cz�owieka na dzia�anie takich 
warunków mo�e by� zwi�zana z wysoko�ci� oraz czasem przebywania na tej wysoko�ci. Zagadnienie to przedstawione 
jest szczegó�owo w Podr�czniku medycyny lotnictwa cywilnego (Dokument 8984). W �wietle powy�szych faktów oraz 
w celu u�atwienia pilotowi-dowódcy zapewnienia zaopatrzenia w tlen, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2.2.3.8 
niniejszego Za��cznika, poni�sze wskazówki uwzgl�dniaj�ce wymagania ustanowione wcze�niej w Za��czniku 6, Cz���
I, uwa�a si� za stosowne. 

1.   Zaopatrzenie w tlen 

 1.1 Nie powinno si� przyst�powa� do lotu, który ma by� wykonywany na wysoko�ci, gdzie ci�nienie 
atmosferyczne w przedzia�ach osobowych b�dzie ni�sze ni� 700 hPa, chyba �e na pok�adzie samolotu przewo�ona jest 
wystarczaj�ca ilo�� tlenu do podania: 

a) wszystkim cz�onkom za�ogi oraz przynajmniej 10% pasa�erów przez czas d�u�szy ni� 30 minut, wówczas 
gdy ci�nienie w zajmowanych przez nich przedzia�ach wynosi pomi�dzy 700 hPa i 620 hPa, oraz 

b) wszystkim cz�onkom za�ogi oraz pasa�erom przez czas, gdy ci�nienie w zajmowanych przez nich 
przedzia�ach spadnie poni�ej 620 hPa. 

 1.2 Nie powinno si� przyst�powa� do lotu, który ma by� wykonywany przy wykorzystaniu samolotu z 
kabin� hermetyzowan�, chyba �e na pok�adzie samolotu przewo�ona jest wystarczaj�ca ilo�� zmagazynowanego tlenu 
pozwalaj�ca na podanie go wszystkim cz�onkom za�ogi i pasa�erom, stosownie do okoliczno�ci podejmowanego lotu, 
w przypadku utraty hermetyzacji, przez czas, kiedy ci�nienie atmosferyczne w zajmowanych przez nich przedzia�ach 
pozostaje ni�sze ni� 700 hPa. Ponadto, je�eli samolot wykonuje lot na wysoko�ciach, gdzie ci�nienie atmosferyczne jest 
ni�sze ni� 376 hPa, albo gdy jest ono wy�sze ni� 376 hPa, ale samolot nie jest w stanie zni�y� si� bezpiecznie w czasie 
czterech minut na tak� wysoko��, na której ci�nienie atmosferyczne wynosi 620 hPa, zapas tlenu b�dzie wystarczaj�cy
do podawania go osobom zajmuj�cym pomieszczenia pasa�erskie przez okres nie krótszy ni� 10 minut. 

2.   U�ycie tlenu 

 2.1 Wszyscy cz�onkowie za�ogi, w czasie wykonywania obowi�zków niezb�dnych dla bezpiecznego 
u�ytkowania samolotu w locie, powinni u�ywa� tlenu w sposób ci�g�y zawsze wtedy, kiedy wyst�puj� okoliczno�ci, w 
których u�ycie tlenu jest wymagane zgodnie z pkt. 1.1 lub 1.2. 

 2.2 Wszyscy cz�onkowie za�ogi lotniczej samolotu z kabin� hermetyzowan� w locie powy�ej wysoko�ci, 
na której ci�nienie atmosferyczne jest ni�sze ni� 376 hPa, powinni mie� dost�p ze stanowisk, gdzie pe�ni� obowi�zki 
lotnicze, do masek tlenowych szybkiego nak�adania (quick-donning masks), przez które tlen podawany b�dzie, w 
sposób �atwy, na ��danie. 

Uwaga. -- Poni�ej podano przybli�one wysoko�ci w atmosferze standardowej, odniesione do poziomu morza, 
odpowiadaj�ce warto�ciom ci�nienia bezwzgl�dnego u�ytego w te�cie:
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Ci�nienie bezwzgl�dne Metry Stopy 

700 hPa 3.000 10.000
620 hPa 4.000 13.000
376 hPa 7.600 25.000

_____________________ 
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ROZDZIA� 3.1   ZASTOSOWANIE 

 3.1.1 Postanowienia dzia�u 2 oraz dzia�u 3 norm i zalecanych metod post�powania maj� zastosowanie do 
wymienionych ni�ej operacji: 

 Mi�dzynarodowe operacje z zakresu lotnictwa ogólnego: 

a) z wykorzystaniem samolotów o maksymalnej certyfikowanej masie do startu przekraczaj�cej 5.700 kg; lub 

b) z wykorzystaniem samolotów wyposa�onych w jeden lub wi�cej silników turboodrzutowych. 

3.1.2 Zalecenie. – Operacje lotnicze prowadzone przy wykorzystaniu samolotów z konfiguracj� miejsc 
pasa�erskich wi�ksz� ni� 9 prowadzone by	 powinny w sposób zgodny z postanowieniami dzia�u 3. 

Uwaga. –  Zakres stosowania postanowie� zawartych w rozdziale 3.1 nie wyklucza mo�liwo�ci spe�nienia 
wymogów dzia�u 3 przez operatora prowadz�cego dzia�alno�	 z zakresu lotnictwa ogólnego, wówczas gdy jest to dla 
niego korzystne. 

_____________________ 
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ROZDZIA� 3.2   OPERACJE Z ZAKRESU LOTNICTWA 
KORPORACYJNEGO

Zalecenie. – Operacje z zakresu lotnictwa korporacyjnego z wykorzystaniem trzech lub wi�kszej liczby statków 
powietrznych u�ytkowanych przez pilotów zatrudnionych w celu wykonywania lotów prowadzone by	 powinny w sposób 
zgodny z postanowieniami dzia�u 3. 

Uwaga. – U�yte powy�ej okre�lenie „statek powietrzny” oznacza, i� operacje z zakresu lotnictwa 
korporacyjnego, wówczas gdy prowadzone s� z wykorzystaniem kombinacji samolotów i �mig�owców, obj�te s�
zakresem stosowania powy�szego zalecenia zawsze wtedy, gdy wykorzystywany jest przynajmniej jeden samolot. 

_____________________
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ROZDZIA� 3.3   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
3.3.1   Stosowanie prawa, przepisów i procedur 

3.3.1.1 Operator zapewni, aby wszyscy pracownicy �wiadomi byli, i� maj� oni obowi�zek przestrzega�
przepisów prawnych, regulaminów oraz procedur obowi�zuj�cych na terenie pa�stw, gdzie prowadzone s� operacje. 

Uwaga. – Potrzebne pilotom informacje dotycz�ce parametrów i procedur operacyjnych, zawarte s� w 
dokumencie PANS-OPS, Tom I. Kryteria tworzenia procedur dla lotów z widoczno�ci� i lotów wg wskaza� przyrz�dów 
zawarte s� w PANS-OPS, Tom II. Procedury i kryteria przewy�szenia nad przeszkodami stosowane w okre�lonych 
pa�stwach mog� si� ró�ni	 od tych okre�lonych w PANS-OPS, a znajomo�	 tych ró�nic jest istotna z punktu widzenia 
bezpiecze�stwa.  

 3.3.1.2 Operator zapewni, aby piloci znali przepisy prawne, regulaminy oraz procedury maj�ce zwi�zek z 
wykonywanymi przez nich obowi�zkami, a okre�lone dla obszarów, na których prowadzone by� maj� operacje, dla 
lotnisk, które maj� zosta� u�yte oraz dla stosownych urz�dze� nawigacyjnych, które maj� by� wykorzystane. Operator 
zapewni, aby pozostali cz�onkowie za�ogi lotniczej znali prawa, przepisy oraz procedury dotycz�ce obowi�zków
wype�nianych przez nich w zwi�zku z u�ytkowaniem samolotu. 

 3.3.1.3 Na pilocie-dowódcy spoczywa obowi�zek sprawowania nadzoru operacyjnego. Operator sporz�dzi i 
umie�ci w instrukcji operacyjnej opis systemu nadzoru operacyjnego wraz ze wskazaniem ról i zakresu 
odpowiedzialno�ci osób zwi�zanych z jego funkcjonowaniem. 

Uwaga. -- Powy�sze postanowienie pozostaje bez wp�ywu na prawa i obowi�zki pa�stwa w odniesieniu do 
u�ytkowania samolotów zarejestrowanych na jego terenie. 

3.3.1.4 Operator zapewni, aby pilot-dowódca posiada� na pok�adzie samolotu dost�p do niezb�dnych 
informacji dotycz�cych s�u�b poszukiwawczo-ratowniczych na obszarach, nad którymi ma odbywa� si� lot. 

Uwaga. – Informacje, o których mowa w punkcie powy�ej, zawarte zostan� w instrukcji operacyjnej lub 
dost�pne b�d� w innej formie uznanej za stosown�.

3.3.1.5 Operator zapewni, aby wszyscy cz�onkowie za�ogi lotniczej wykazali si� umiej�tno�ci� pos�ugiwania 
si� i zrozumienia j�zyka, w którym prowadzona ma by� lotnicza ��czno�� radiotelefoniczna, zgodnie z postanowieniami 
Za��cznika 1. 

3.3.2   System zarz
dzania bezpieczestwem

3.3.2.1 Operator ustanowi i wykorzystywa� b�dzie system zarz�dzania bezpiecze�stwem stosowny do 
rozmiarów oraz stopnia z�o�ono�ci prowadzonych operacji lotniczych. 

 3.3.2.2 Zalecenie. – W wersji minimalnej, system zarz�dzania bezpiecze�stwem zawiera	 powinien: 

a) procedur� identyfikacji rzeczywistych i potencjalnych zagro�e� oraz oceny ryzyka; 

b) procedur� opracowywania oraz wprowadzania w �ycie dzia�a� naprawczych, niezb�dnych dla 
zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpiecze�stwa; oraz 
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c) postanowienia zapewniaj�ce sta�e monitorowanie oraz regularn� ocen� stosowno�ci i efektywno�ci
konkretnych dzia�a� podejmowanych w ramach zarz�dzania bezpiecze�stwem. 

Uwaga. – Wskazówki dotycz�ce systemów zarz�dzania bezpiecze�stwem zawiera dokument zatytu�owany 
Podr�cznik Zarz�dzania Bezpiecze�stwem (Dokument 9859)oraz bran�owe procedury post�powania. 

_____________________
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ROZDZIA� 3.4   OPERACJE LOTNICZE 

3.4.1   Pomoce operacyjne 

Operator zapewni, aby do wykonania lotu przyst�piono wy��cznie po uprzednim stwierdzeniu, przy pomocy wszelkich 
dost�pnych i odpowiednich �rodków, �e dost�pne urz�dzenia naziemne oraz/lub wodne, w��czaj�c urz�dzenia ��czno�ci
i pomoce nawigacyjne, wymagane w sposób bezpo�redni do wykonywania planowanego lotu w celu zapewnienia 
bezpiecznego u�ytkowania samolotu, s� odpowiednie dla danego typu operacji lotniczej. 

Uwaga. -- W rozumieniu powy�szego zapisu okre�lenie „odpowiednie �rodki” oznacza wykorzystanie, w 
miejscu wylotu, informacji dost�pnych dla operatora w formie oficjalnych danych og�oszonych przez lotnicze s�u�by 
informacyjne albo �atwo osi�galnych informacji pochodz�cych z innych �róde�.

3.4.2   Zarz
dzanie operacjami 

3.4.2.1   Powiadomienie sk�adane przez operatora 

 3.4.2.1.1  Wówczas, gdy operator posiada baz� operacyjn� na terenie pa�stwa innego ni� Pa�stwo Rejestracji, 
powiadomi on o tym fakcie pa�stwo, na terenie którego znajduje si� ta baza. 

 3.4.2.1.2  Po z�o�eniu przez operatora powiadomienia wymienionego w punkcie 3.4.2.1.1, pa�stwo, na terenie 
którego znajduje si� baza operacyjna operatora oraz Pa�stwo Rejestracji skoordynuj� mi�dzy sob� funkcje nadzoru nad 
bezpiecze�stwem operacji. 

3.4.2.2   Instrukcja operacyjna 

Operator posiada� b�dzie i przeka�e do u�ytku personelu instrukcj� operacyjn�, zawieraj�c� wszelkie instrukcje i 
informacje niezb�dne personelowi operacyjnemu, do wykonywania obowi�zków s�u�bowych.  W miar� konieczno�ci
do instrukcji operacyjnej wprowadzane b�d� zmiany i poprawki w celu zapewnienia, aby informacje w niej zawarte 
by�y zawsze aktualne. 

Uwaga 1. – Pa�stwa mog� wskaza	 operatorom zaakceptowane i przyj�te bran�owe procedury post�powania 
jako �ród�o, na podstawie którego opracowa	 nale�y instrukcj� operacyjn�.

 Uwaga 2. – Dodatek 2A zawiera wskazówki dotycz�ce zawarto�ci oraz sposobu organizacji tre�ci instrukcji 
operacyjnej. 

3.4.2.3   Instrukcje operacyjne - postanowienia ogólne 

 3.4.2.3.1   Operator zadba, aby ca�y personel operacyjny zosta� stosownie przeszkolony co do swoich 
indywidualnych obowi�zków i zakresu odpowiedzialno�ci oraz wp�ywu ich czynno�ci na ca�o�� operacji. 

 3.4.2.3.2   Zalecenie. – Operator wyda instrukcje operacyjne oraz udost�pni informacje dotycz�ce osi�gów 
samolotu podczas wznoszenia w celu umo�liwienia pilotowi-dowódcy ustalenia gradientu wznoszenia, jaki mo�e by	
osi�gni�ty podczas fazy odlotu w wyst�puj�cych warunkach statru oraz przy uwzgl�dnieniu zamierzonej techniki startu. 
Informacje te powinny zawarte by	 w instrukcji operacyjnej. 
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3.4.2.4   Symulacja sytuacji awaryjnych w locie 

Operator zapewni, aby nie prowadzono symulacji sytuacji awaryjnych lub nienormalnych, wówczas gdy na pok�adzie 
samolotu znajduj� si� pasa�erowie.

3.4.2.5   Listy kontrolne 

Cz�onkowie za�ogi lotniczej korzysta� b�d� z list kontrolnych przed, w trakcie oraz po ka�dej fazie operacji lotniczej, 
jak i w ka�dej sytuacji awaryjnej, w celu zapewnienia przestrzegania procedur operacyjnych zawartych w instrukcji 
operacyjnej statku powietrznego oraz instrukcji u�ytkowania w locie lub w innym dokumencie zwi�zanym ze 
�wiadectwem zdatno�ci do lotu oraz w instrukcji operacyjnej. Projekt listy kontrolnej oraz sposób jej u�ycia 
uwzgl�dnia� b�d� zasady dotycz�ce czynnika ludzkiego (Human Factor principles). 

Uwaga. – Wskazówki odnosz�ce si� do zastosowania zasad dotycz�cych czynnika ludzkiego zawiera
Podr�cznik szkolenia o czynniku ludzkim (Dokument 9683).

3.4.2.6   Minimalne wysoko�ci lotu 

Operator okre�li metody ustalania wysoko�ci przewy�szenia nad przeszkodami dla lotów wg wskaza� przyrz�dów. 

3.4.2.7   Minima operacyjne lotnisk 

Operator zapewni, aby pilot-dowódca nie wykona� lotu z lotniska, ani do lotniska, gdzie minima operacyjne s� ni�sze 
ni� minima jakie mog� by� ustanowione dla tego lotniska przez pa�stwo, na którym jest ono po�o�one, chyba �e
uprzednio uzyska od tego pa�stwa wyra	ne upowa�nienie do wykonania takiej operacji. 

Uwaga. -- W niektórych pa�stwach przyj�te jest, �e, do celów planowania lotu, wy�sze minima ustanawiane s�
dla lotniska wskazanego jako zapasowe ni� dla tego samego lotniska wskazanego jako lotnisko zamierzonego 
l�dowania.

3.4.2.8   Program zarz�dzania zu�yciem 

Operator opracuje i wprowadzi w �ycie program zarz�dzania zm�czeniem zapewniaj�cy, aby �aden cz�onek personelu, 
którego obowi�zki zwi�zane s� z u�ytkowaniem oraz obs�ug� techniczn� statku powietrznego nie pe�ni� ich pod 
wp�ywem zm�czenia. Przy opracowywaniu tego programu uwzgl�dni� nale�y zarówno czas lotu (flight time), jak i czas 
czynno�ci lotniczych (duty time), a sam program zawrze� w instrukcji operacyjnej. 

3.4.2.9   Pasa�erowie

 3.4.2.9.1 Operator zapewni, aby pasa�erowie zostali zapoznani z rozmieszczeniem i sposobem u�ycia:

a) pasów bezpiecze�stwa;

b) wyj�� awaryjnych; 

c) kamizelek ratunkowych, wówczas gdy przewo�enie ich na pok�adzie jest wymagane; 

d) wyposa�enia dostarczaj�cego tlen, je�eli przewo�enie zapasu tlenu do u�ytku pasa�erów jest wymagane, a 
tak�e

e) innego wyposa�enia awaryjnego przeznaczonego do indywidualnego u�ycia, w��czaj�c informacyjne 
karty bezpiecze�stwa. 

 3.4.2.9.2  Operator zapewni, aby wszystkie osoby na pok�adzie samolotu by�y zaznajomione z 
rozmieszczeniem oraz sposobem u�ycia g�ównego wyposa�enia awaryjnego przeznaczonego do wspólnego u�ytku.
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 3.4.2.9.3 Operator zapewni, aby, w przypadku wystąpienia w trakcie lotu sytuacji awaryjnej, pasażerowie 

zostali poinstruowani w zakresie działań awaryjnych stosownych do zaistniałych okoliczności. 

 

 3.4.2.9.4  Operator zapewni, aby podczas startu i lądowania oraz zawsze wtedy, gdy jest to wymagane ze 

względu na turbulencje lub sytuacje awaryjną podczas lotu, pasażerowie przebywający na pokładzie samolotu byli 

zabezpieczeni pasami lub uprzężami bezpieczeństwa. 

 

 

3.4.3   Przygotowanie do lotu 

 

 3.4.3.1 Operator opracuje stosowne procedury w celu zapewnienia, aby do wykonania lotu przystępiono, 

jedynie wówczas, gdy: 

 

a) samolot jest zdatny do lotu, należycie zarejestrowany, a na jego pokładzie znajdują się stosowne certyfikaty; 

b) przyrządy i wyposażenie zainstalowane na pokładzie samolotu są odpowiednie w odniesieniu do 

przewidywanych warunków lotu; 

c) zostały wykonane wszystkie niezbędne czynności obsługi technicznej, zgodnie z rozdziałem 3.8; 

d) masa samolotu i położenie środka ciężkości są takie, że lot może być wykonany w sposób bezpieczny, przy 

uwzględnieniu przewidywanych warunków lotu; 

e) przewożony ładunek jest poprawnie rozmieszczony i dobrze zabezpieczony; oraz 

f)     nie zostaną przekroczone ograniczenia operacyjne samolotu, wykazane w instrukcji użytkowania w locie lub 

w innym równorzędnym dokumencie. 

 3.4.3.2 Zalecenie. — Operator powinien udostępnić wystarczające informacje, dotyczące osiągów samolotu 

w czasie wznoszenia z wszystkimi silnikami pracującymi, w celu umożliwienia określenia gradientu wznoszenia, który 

może zostać osiągnięty podczas odlotu w występujących warunkach startu oraz przy uwzględnieniu zamierzonej 

techniki startu. 

 

3.4.3.3   Operacyjne planowanie lotu 

 

W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych, operator określi procedury planowania lotów przy 

uwzględnieniu osiągów samolotu innych niż ograniczenia operacyjne oraz odnośnych warunków spodziewanych na 

zamierzonej trasie lotu oraz wyznaczonych lotniskach. 

 

3.4.3.4   Lotniska zapasowe 

 

3.4.3.4.1  Lotniska zapasowe dla lotniska docelowego 

 

3.4.3.4.1.1 Lotnisko zapasowe dla lotniska startu zostanie wybrane oraz wskazanie w planie lotu, jeżeli 

warunki pogodowe na lotnisku startu są równe lub niższe niż wartości mających zastosowanie minimów operacyjnych, 

lub gdy powrót na lotnisko startu nie byłby możliwy z innych powodów. 

 

3.4.3.4.1.2  Lotnisko zapasowe dla lotniska startu dzielić będą od tego lotniska nasępujące odległości: 

 

a) w przypadku samolotów posiadających dwa zespoły napędowe -- odległość nie większa niż odległość 

odpowiadająca godzinie lotu z prędkością przelotową przy jednym silniku pracującym; oraz  

b) w przypadku samolotów posiadających trzy lub więcej zespołów napędowych, odległość nie większa niż 

odległość odpowiadająca dwóm godzinom lotu z prędkością przelotową przy jednym silniku 

niepracującym. 
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3.4.3.4.1.3 Lotnisko mo�e zosta� wybrane jako lotnisko zapasowe jedynie wówczas, gdy dost�pne informacje 
wskazuj�, i�, w przewidywanym czasie korzystania z tego lotniska, warunki pogodowe b�d� równe lub wy�sze ni�
warto�ci minimów operacyjnych przewidzianych dla danego typu operacji lotniczej. 

3.4.3.5   Uzupe�nianie paliwa z pasa�erami na pok�adzie 

3.4.3.5.1  Nie b�dzie si� uzupe�nia� si� paliwa w czasie, kiedy pasa�erowie znajduj� si� na pok�adzie albo 
kiedy wchodz� na pok�ad samolotu lub z niego schodz�, chyba �e obecny jest przy tym wykwalifikowany cz�onek 
personelu, gotowy do rozpocz�cia i pokierowania ewakuacj� pasa�erów z pok�adu samolotu przy zastosowaniu 
najbardziej praktycznych i najszybszych dost�pnych �rodków. 

3.4.3.5.2 Wówczas, gdy paliwo jest uzupe�nianie kiedy pasa�erowie znajduj� si� na pok�adzie samolotu, 
wchodz� na pok�ad b�d	 z niego schodz�, podtrzymana zostanie, przy pomocy systemu ��czno�ci wewn�trznej lub innej 
stosownej metody, obustronna ��czno�� pomi�dzy za�og� naziemn� nadzoruj�c� uzupe�nianie paliwa oraz 
wykwalifikowanym personelem przebywaj�cym na pok�adzie samolotu. 

Uwaga 1. -- Przepisy zawarte w pkt. 3.4.3.5.1 nie wymagaj� roz�o�enia schodów w�asnych samolotu ani 
otwierania wyj�	 awaryjnych jako warunku koniecznego do spe�nienia w celu przeprowadzenia operacji uzupe�niania 
paliwa. 

Uwaga 2. -- Postanowienia dotycz�ce uzupe�niania paliwa zawiera Za��cznik 14, Tom I, natomiast wskazówki 
dotycz�ce procedur bezpiecze�stwa podczas uzupe�niania paliwa zawiera Podr�cznik obs�ugi lotniskowej (Dokument 
9137), Cz��ci 1 oraz 8. 

Uwaga 3. -- Dodatkowe �rodki zapobiegawcze wymagane s� wówczas, gdy uzupe�niane jest paliwo inne ni�
kerazyna lub gdy, w wyniku uzupe�niania paliwa, dochodzi do zmieszania kerazyny z innymi paliwami do silników 
turbinowych lub gdy wykorzystywana jest linia otwarta.

3.4.3.6   Zaopatrzenie w tlen 

3.4.3.6.1 Lot, który ma by� wykonywany na wysoko�ci, gdzie ci�nienie atmosferyczne w przedzia�ach
osobowych b�dzie ni�sze ni� 700 hPa, nie zostanie podj�ty, chyba �e na pok�adzie samolotu przewo�ona jest 
wystarczaj�ca ilo�� tlenu pozwalaj�ca na podanie: 

a) wszystkim cz�onkom za�ogi oraz przynajmniej 10% pasa�erów przez czas d�u�szy ni� 30 minut, wówczas 
gdy ci�nienie w zajmowanych przez nich przedzia�ach wynosi pomi�dzy 700 hPa i 620 hPa, oraz 

b) cz�onkom za�ogi oraz pasa�erom przez czas, gdy ci�nienie atmosferyczne w zajmowanych przez nich 
przedzia�ach spadnie poni�ej 620 hPa. 

3.4.3.6.2 Lot, który ma by� wykonywany przy wykorzystaniu samolotu z kabin� hermetyzowan�, nie zostanie 
podj�ty, chyba �e na pok�adzie samolotu przewo�ona jest wystarczaj�ca ilo�� tlenu, pozwalaj�ca na podanie go 
wszystkim cz�onkom za�ogi i pasa�erom, stosownie do okoliczno�ci podejmowanego lotu, w przypadku utraty 
hermetyzacji, przez czas, kiedy ci�nienie atmosferyczne w zajmowanych przez nich przedzia�ach pozostaje ni�sze ni�
700 hPa. Ponadto, je�eli samolot wykonuje lot na wysoko�ciach, gdzie ci�nienie atmosferyczne jest ni�sze ni� 376 hPa, 
albo, gdy jest ono wy�sze ni� 376 hPa, ale samolot nie jest w stanie zni�y� si� bezpiecznie w czasie czterech minut na 
tak� wysoko��, na której ci�nienie atmosferyczne wynosi 620 hPa, zapas tlenu wystarczy na podanie osobom 
zajmuj�cym pomieszczenia pasa�erskie przez okres nie krótszy ni� 10 minut. 

3.4.4   Procedury w locie 

3.4.4.1   Podej�cie instrumentalne 

Zalecenie. – Operator powinien zawrze	 procedury wykonywania operacji podej�cia instrumentalnego w 
instrukcji operacyjnej zalecanej w pkt. 3.6.1.2. 
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3.4.4.2.   Użycie tlenu 

 

 3.4.4.2.1  Wszyscy członkowie załogi, w czasie wykonywania obowiązków niezbędnych dla bezpiecznego 

użytkowania samolotu w locie będą korzystać z tlenu w sposób ciągły zawsze wtedy, kiedy występują okoliczności, w 

których użycie tlenu jest wymagane zgodnie z pkt. 3.4.3.6.1 lub 3.4.3.6.2. 

 

 

 3.4.4.2.2 Wszyscy członkowie załogi lotniczej samolotu z kabiną hermetyzowaną w locie powyżej wysokości, 

na której ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż 376 hPa, mieć będą, ze stanowisk, na których pełnią czynności 

lotnicze, dostęp do masek tlenowych szybkiego nakładania (quick-donning masks), przez które tlen podawany będzie, w 

sposób łatwy, na żądanie. 

 

3.4.4.3   Operacyjne procedury przeciwhałasowe  

 

 3.4.4.3.1  Zalecenie. – Operacyjne procedury przeciwhałasowe powinny być zgodne z postanowieniami 

dokumentu PANS-OPS (Dokument 8168), Tom I. 

 

 3.4.4.3.2  Zalecenie. – Procedury przeciwhałasowe określone przez operatora dla dowolnego typu samolotu 

powinny pozostawać niezmienne bez względu na wykorzystywane lotnisko. 

 

 Uwaga. – Dla spełnienia wymogów obowiązujących na niektórych lotniskach konieczne może być 

zastosowanie więcej niż jednej procedury. 

 

 

3.4.5   Obowiązki pilota-dowódcy 

 

3.4.5.1 Pilot-dowódca zapewni, aby przestrzegano postępowania list kontrolnych określonych w pkt. 3.4.2.5. 

 

3.4.5.2 Pilot-dowódca odpowiedzialny jest za jak najszybsze powiadomienie najbliższego właściwego organu 

o każdym wypadku z udziałem samolotu, w skutek którego jakakolwiek osoba poniosła śmierć lub poważne obrażenie 

ciała lub wskutek, którego znacznemu uszkodzeniu uległ samolot lub mienie. W przypadku, gdyby pilot-dowódca był 

niezdolny do pracy, obowiązek złożenia wyżej wymienionego powiadomienia spoczywać będzie na operatorze. 

 

Uwaga. — Definicję określenia „poważne obrażenie ciała” zawiera Załącznik 13. 

 

3.4.5.3 Pilot-dowódca odpowiedzialny jest za zgłaszanie operatorowi, po zakończeniu lotu, wszelkich 

stwierdzonych oraz podejrzewanych usterek samolotu. 

 

3.4.5.4 Pilot-dowódca odpowiedzialny jest za pokładowy dziennik podróży lub ogólne przedstawienie 

informacji (general declaration) wymienionych w pkt. 2.8.2. 

 

Uwaga. – Na mocy Postanowienia A10-36 dziesiątej sesji zgromadzenia (Karakas, lipiec-sierpień 1956), 

Umawiające się Państwa mogą uznać „ogólne przedstawienie informacji” [opisane w Załączniku 9] opracowane w 

taki sposób, aby zawierało informacje wymagane postanowieniami art. 34 [Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 

cywilnym] w odniesieniu do pokładowego dziennika podróży, za stanowiące akceptowalną formę takiego dziennika. 

 

 

3.4.6   Bagaż w kabinie (start i lądowanie) 

 

Operator określi procedury, których celem będzie zapewnienie, aby bagaż wniesiony na pokład samolotu i umieszczony 

w kabinie pasażerskiej został stosownie rozmieszczony i zabezpieczony.

_____________________ 
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ROZDZIA� 3.5   OGRANICZENIA OPERACYJNE SAMOLOTU 

3.5.1   Postanowienia ogólne 

Zalecenie. – W odniesieniu do samolotów, wobec których, ze wzgl�du na obj�cie ich zwolnieniem, o którym 
mówi art.41 Konwencji, nie maj� zapost�powania cz��ci IIIA i IIIB Za��cznika 8, Pa�stwo Rejestracji powinno 
zapewni	, aby poziom osi�gów okre�lony w pkt. 3.5.2 przestrzegany by� w jak najwi�kszym stopniu. 

3.5.2   Samoloty certyfikowane na podstawie postanowie
cz��ci IIIA oraz IIIB Za	
cznika 8 

3.5.2.1 Do samolotów, do których zastosowanie maj� postanowienia cz��ci IIIA oraz IIIB Za��cznika 8, 
stosuje si� normy zawarte w punktach od 3.5.2.2 do 3.5.2.9 w��cznie.

Uwaga. – Normy zawarte w Za��czniku 8 – Zdatno�	 samolotu do lotu, Cz�sci IIIA oraz IIIB, maj�
zastosowanie do samolotów, których maksymalna certyfikowana masa do startu przekracza 5.700 kg i które maj� by	
wykorzystywane do przewozu pasa�erów, �adunków lub poczty w ramach mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej. 

 3.5.2.2 Ka�dy samolot u�ytkowany b�dzie zgodnie z warunkami okre�lonymi w �wiadectwie zdatno�ci do 
lotu oraz zgodnie z zatwierdzonymi ograniczeniami operacyjnymi zawartymi w instrukcji u�ytkowania w locie. 

 3.5.2.3 Pa�stwo Rejestracji podejmie wszelkie stosowne dost�pne �rodki zapobiegawcze w celu zapewnienia, 
aby, w odniesieniu do wszystkich mo�liwych warunków operacyjnych, w��cznie z warunkami niewskazanymi w 
sposób bezpo�redni w przepisach niniejszego rozdzia�u, utrzymany zosta� ogólny poziom bezpiecze�stwa operacji 
lotniczych, przewidziany w niniejszych postanowieniach. 

 3.5.2.4 Do lotu przyst�pi si�, jedynie wówczas, gdy z zawartych w instrukcji u�ytkowania w locie informacji, 
dotycz�cych osi�gów, wynika �e podczas zamierzonego lotu mog� zosta� spe�nione normy okre�lone w pkt. od 3.5.2.5 
do 3.5.2.9. 

 3.5.2.5 Stosuj�c normy zawarte w niniejszym rozdziale nale�y uwzgl�dni� wszelkie czynniki maj�ce istotny 
wp�yw na osi�gi samolotu (takie jak: masa, procedury operacyjne, wysoko�� ci�nieniowa odpowiednia dla wzniesienia 
lotniska, temperatura, nat��enie wiatru, stopie� nachylenia drogi startowej, np. przy wyst�powaniu stopnia�ego �niegu, 
wody oraz/ lub lodu – w przypadku do samolotów l�dowych, oraz stan powierzchni wody – w przypadku samolotów 
wodnych). Czynniki takie nale�y uwzgl�dni� w sposób bezpo�redni -- w formie parametrów operacyjnych lub w sposób 
po�redni -- poprzez porównanie z warto�ciami dozwolonymi oraz stosownymi marginesami, które mog� zosta� zawarte 
w wykazie danych osi�gowych lub w szczgó�owym regulaminie osi�gów, zgodnie z którym u�ytkowany jest samolot. 

3.5.2.6   Ograniczenia masy 

a) Masa samolotu w momencie rozpocz�cia startu nie b�dzie przekracza� warto�ci, przy której spe�nione s�
wymogi zawarte w pkt. 3.5.2.7, ani warto�ci, przy której spe�nione s� wymogi zawarte w pkt. 3.5.2.8 oraz 
3.5.2.9, przy uwzgl�dnieniu przewidywanej redukcji masy w miar� up�ywu czasu lotu oraz przy 
uwzgl�dnieniu zrzutu paliwa, jaki mo�e by� konieczny w celu spe�nienia postanowie� pkt. 3.5.2.8 oraz 
3.5.2.9 oraz, w odniesieniu do lotnisk zapasowych, pkt. 3.5.2.6c) i 3.5.2.9. 

b) Masa samolotu w momencie rozpocz�cia startu w �adnym wypadku nie przekroczy warto�ci maksymalnej 
masy do startu, okre�lonej w instrukcji u�ytkowania w locie dla wysoko�ci ci�nieniowej odpowiedniej dla 
wzniesienia lotniska, oraz, wówczas gdy dowolne lokalne warunki atmosferyczne wykorzystywane s�
jako parametr w celu okre�lenia maksymalnej masy do startu.
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c) Szacowana masa samolotu w przewidywanym czasie l�dowania na lotnisku zamierzonego l�dowania lub 
dowolnym lotnisku zapasowym dla lotniska docelowego w �adnym wypadku nie przekroczy warto�ci
maksymalnej masy do l�dowania, okre�lonej w instrukcji u�ytkowania w locie dla wysoko�ci ci�nieniowej 
odpowiedniej do wzniesienia lotniska, oraz – wówczas gdy dowolne lokalne warunki atmosferyczne 
wykorzystywane s� jako parametr w celu ustalenia maksymalnej masy do l�dowania. 

d) Masa samolotu w momencie rozpocz�cia startu lub w przewidywanym czasie l�dowania na lotnisku 
zamierzonego l�dowania oraz na dowolnym lotnisku zapasowym dla lotniska docelowego w �adnym 
wypadku nie przekroczy warto�ci stosownych mas maksymalnych, przy zachowaniu jakich wykazano 
wcze�niej mo�liwo�� osi�gni�cia zgodno�ci z maj�cymi zastosowanie normami certyfikacji ha�asu,
okre�lonymi w Za��czniku 16, Tom I, chyba �e, w zwi�zku z wyst�pieniem okoliczno�ci wyj�tkowych, 
uzyskano stosowne upowa�nienie w odniesieniu do konkretnego lotniska lub okre�lonej drogi startowej, 
gdzie nie wyst�puj� zak�ócenia zwi�zane z nat��eniem ha�asu, wydane przez w�a�ciwy organ pa�stwa, na 
terenie którego po�o�one jest to lotnisko. 

3.5.2.7 Start. W razie wyst�pienia, w dowolnym momencie startu, niesprawno�ci krytycznego zespo�u
nap�dowego, samolot zdolny b�dzie przerwa� start i zatrzyma� si� w odleg�o�ci odpowiadaj�cej dost�pnej d�ugo�ci
przerwanego startu (accelerate-stop distance) lub dost�pnej d�ugo�ci drogi startowej, lub kontynuowa� start i osi�gn��
odpowiednie przewy�szenie (przewy�szenie o odpowiedni� wysoko��/ by an adequate margin) nad wszystkimi 
przeszkodami wyst�puj�cymi na torze lotu a� do momentu, kiedy samolot znajdzie si� w pozycji umo�liwiaj�cej
przestrzeganie postanowie� zawartych w pkt. 3.5.2.8. 

Uwaga. – Wymienione powy�ej „odpowiednie przewy�szenie” ilustruj� stosowne przyk�ady zawarte w dodatku 
C do Za��cznika 6, Cz��	 I. 

3.5.2.7.1 Przy ustalaniu dost�pnej d�ugo�ci drogi startowej, uwzgl�dni� nale�y jej skrócenie ze wzgl�du na 
ustawienie samolotu w lini prostej przed startem. 

3.5.2.8 Przelot – jeden zespó� nap�dowy niepracuj�cy. W razie wyst�pienia, w dowolnym momencie podczas 
przelotu wzd�u� wyznaczonej trasy lotu b�d	 trasy stanowi�cej planowane odchylenie od niej, niesprawno�ci
krytycznego zespo�u nap�dowego, samolot b�dzie zdolny kontynuowa� lot a� do osi�gni�cia lotniska, gdzie mo�liwe 
jest spe�ninenie normy okre�lonej w pkt. 3.5.2.9, bez schodzenia poni�ej minimalnej wysoko�ci przewy�szenia nad 
przeszkodami w �adnym momencie lotu. 

3.5.2.9 L�dowanie. Samolot, na lotnisku zamierzonego l�dowania lub na dowolnym lotnisku zapsowym, po 
wykonaniu bezpiecznego przewy�szenia nad wszystkimi przeszkodami wzd�u� �cie�ki podej�cia, b�dzie w stanie 
wyl�dowa� i zatrzyma� si� lub -- w przypadku wodnolotu -- zwolni� do osi�gni�cia stosownie ma�ej pr�dko�ci,
korzystaj�c z dost�pnej d�ugo�ci drogi startowej tego lotniska. Uwzgl�dni� nale�y mo�liwe planowane ró�nice w 
technikach podej�cia oraz l�dowania, je�eli nie zosta�y one uwzgl�dnione wcze�niej przy opracowywaniu wykazów 
danych osi�gowych.

_____________________
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ROZDZIA� 3.6   PRZYRZ�DY, WYPOSA�ENIE SAMOLOTU 
 I DOKUMENTACJA LOTNICZA 

Uwaga. –  Specyfikacje dotycz�ce wyposa�enia samolotu w urz�dzenia ��czno�ci oraz urz�dzenia nawigacyjne 
zawiera rozdzia� 3.7. 

3.6.1  Postanowienia ogólne 

 3.6.1.1 Wówczas, gdy istnieje g�ówny wykaz wyposa�enia minimalnego (MMEL) ustanowiony dla danego 
typu statku powietrznego, operator zawrze w instrukcji operacyjnej wykaz wyposa�enia minimalnego (MEL) 
zatwierdzony przez Pa�stwo Rejestracji, umo�liwiaj�cy pilotowi-dowódcy ustalenie czy do lotu mo�na przyst�pi� b�d	
czy lot mo�e by� kontynuowany z dowolnego punktu trasy w przypadku wyst�pienia niesprawno�ci jednego z 
przyrz�dów, elementów wyposa�enia lub systemu. 

Uwaga. –  Dodatek 3.B zawiera wskazówki dotycz�ce wykazu wyposa�enia minimalnego. 

 3.6.1.2 Zalecenie. – Operator powinien zaopatrzy	 personel operacyjny oraz za�og� lotnicz� w instrukcj�
operacyjn� statku powietrznego stosown� dla typu u�ytkowanego statku powietrznego i zawieraj�c� procedury maj�ce 
zastosowanie w sytuacjach normalnych oraz w sytuacjach nienormalnych i awaryjnych. Tre�	 instrukcji takiej powinna 
powinna by	 zgodna z zapisami instrukcji u�ytkowania w locie oraz listami kontrolnymi, za� sposób rozmieszczenia jej 
tre�ci uwzgl�dnia	 powinien zasady dotycz�ce czynnika ludzkiego. 

 Uwaga. – Wskazówki odnosz�ce si� do  zastosowania zasad dotycz�cych czynnika ludzkiego zawiera
Podr�cznik szkolenia o czynniku ludzkim (Dokument 9683).

3.6.2   Samoloty we wszystkich lotach 

 3.6.2.1 Obok spe�nienia wymaga� zawartych w pkt. 2.4.2.2, samolot wyposa�ony b�dzie w: 

a) wystarczaj�c� ilo�� przechowywanych w �atwo dost�pnym miejscu zapasów �rodków medycznych, 
stosownie do liczby pasa�erów, jaka mo�e by� przewo�ona na pok�adzie samolotu; 

b) Zalecenie. – Zapasy �rodków medycznych przechowywane by	 powinny w formie jednej lub wi�kszej 
liczby apteczek pierwszej pomocy.

Uwaga. – Wskazówki dotycz�ce rodzajów, liczby, miejsca przechowywania oraz zawarto�ci zapasów �rodków 
medycznych zawiera dodatek B do Za��cznika 6, Cz��	 I. 

c) uprz�� bezpiecze�stwa przy ka�dym fotelu cz�onka za�ogi lotniczej. Uprz�� bezpiecze�stwa przy 
ka�dym fotelu pilota zawiera� b�dzie urz�dzenie automatycznie mocuj�ce, w przypadku gwa�townego 
hamowania, tors osoby zajmuj�cej taki fotel. 

d) Zalecenie. – Uprz�� bezpiecze�stwa przy ka�dym fotelu pilota powinna zawiera	 urz�dzenie 
uniemo�liwiaj�ce pilotowi, który uleg� nag�ej niezdolno�ci do pracy, dost�p do sterów statku 
powietrznego. 

Uwaga. – Uprz�� bezpiecze�stwa sk�ada si� z pasów barkowych i pasa bezpiecze�stwa, które mog� by	
u�ywane oddzielnie. 

e) urz�dzenia umo�liwiaj�ce przekazanie pasa�erom nast�puj�cych informacji: 

1) kiedy nale�y zapi�� pasy bezpiecze�stwa; 
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2) kiedy oraz w jaki sposób u�y� nale�y wyposa�enia podaj�cego tlen, wówczas gdy wymagane jest przewo�enie 
tlenu na pok�adzie samolotu; 

3) informacji o ograniczeniach dotycz�cych palenia na pok�adzie; 

4) informacji o rozmieszczeniu oraz sposobie u�ycia kamizelek ratunkowych lub innych równowa�nych urz�dze�
p�ywaj�cych, wówczas gdy wymagane jest przewo�enie ich na pok�adzie samolotu; 

5) informacji o rozmieszczeniu wyposa�enia awaryjnego; oraz 

6) informacji o rozmieszczeniu oraz sposobie otwierania wyj�� awaryjnych. 

3.6.2.2 Na pok�adzie samolotu przewo�one b�d�:

a) instrukcja operacyjna wymagana w pkt. 3.4.2.2 lub stosowne cz��ci tej instrukcji odnosz�ce si� do operacji lotniczych; 

b) indywidualna dla samolotu instrukcja u�ytkowania w locie lub inne dokumenty zawieraj�ce dane osi�gowe,
wymagane w zwi�zku z zakresem stosowania postanowie� rozdzia�u 3.5, oraz inne informacje niezb�dne dla 
u�ytkowania samolotu w sposób zgodny z warunkami okre�lonymi w �wiadectwie zdatno�ci do lotu, chyba �e dane te 
zawarte s� w instrukcji operacyjnej; oraz 

c) listy kontrolne wymienione w pkt. 3.4.2.5. 

3.6.3   Rejestratory lotu 

Uwaga 1. -- Rejestratory pok�adowe obejmuj� dwa systemy; rejestrator parametrów lotu (FDR) oraz rejestrator rozmów w 
kabinie pilotów (CVR). 

Uwaga 2. -- Rejestratory zespolone (FDR/CVR) mog� by	 wykorzystywane w celu spe�nienia wymaga� w zakresie sprz�tu
rejestruj�cego wy��cznie zgodnie z wyra�nymi wskazaniami niniejszego Za��cznika. 

 Uwaga 3. -- Szczegó�owe materia�y zawieraj�ce wskazówki dotycz�ce rejestratorów lotu s� zawarte w dodatku 3.C. 

3.6.3.1 Typy rejestratorów parametrów lotu (FDR) 

3.6.3.1.1 Rejestrator parametrów lotu typu I zapisywa� b�dzie parametry potrzebne do dok�adnego okre�lenia toru lotu 
samolotu, pr�dko�ci, po�o�enia, mocy zespo�u nap�dowego, konfiguracji oraz dzia�ania. 

 3.6.3.1.2 Rejestrator parametrów lotu typu II zapisywa� b�dzie parametry potrzebne do dok�adnego okre�lenia toru lotu 
samolotu, pr�dko�ci, po�o�enia, mocy zespo�u nap�dowego oraz konfiguracji urz�dze� sterowania no�no�ci� i oporem. 

 3.6.3.1.3 Pos�ugiwanie si� rejestratorami parametrów lotu zapisuj�cymi na folii metalowej zostanie zaprzestane z dniem 1 
stycznia 1995r. 

 3.6.3.1.4 Zalecenie. — Pos�ugiwanie si� analogowymi rejestratorami FDR, wykorzystuj�cymi modulacj� cz�stotliwo�ci 
(FM,) zostanie zaprzestane z dniem 5 listopada 1998r. 

 3.6.3.1.4.1 Pos�ugiwanie si� rejestratorami partametrów lotu zapisuj�cymi dane na kliszy fotograficznej zostanie 
zaprzestane z dniem 1 stycznia 2003 r. 

3.6.3.1.5 Samoloty, których �wiadectwa zdatno�ci do lotu zosta�y wydane po raz pierwszy po 1 stycznia 2005 r., które 
wykorzystuj� przekazy pochodz�ce z cyfrowych ��cz danych i które zgodnie ze stosownymi wymaganiami wyposa�one maj� by� w 
rejestrator rozmów w kabinie (CVR), zapisywa� b�d� przy pomocy rejestratora pok�adowego wszystkie cyfrowe przekazy danych, 
zarówno wychodz�ce jak i przychodz�ce. Minimalny czas nagrywania równy b�dzie czasowi nagrywania rejestratora rozmów w 
kabinie (CVR) i korelowa� b�dzie z nagraniami odg�osów w kabinie za�ogi. 

 3.6.3.1.5.1 Od 1 stycznia 2007r., wszystkie samoloty wykorzystuj�ce przekazy pochodz�ce z cyfrowych ��cz danych oraz 
które, zgodnie z wymaganiami, wyposa�one by� maj� w rejestrator rozmów w kabinie (CVR), zapisywa� b�d�, przy pomocy 
rejestratora pok�adowego, ca�� ��czno�� cyfrow�, zarówno przekazy wychodz�ce, jak i przychodz�ce.  Minimalny czas nagrywania 
równy b�dzie temu wyznaczonemu dla rejestratora rozmów w kabinie (CVR) i korelowa� b�dzie z nagraniami odg�osów w kabinie 
za�ogi.
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3.6.3.1.5.2 Zapisywana b�dzie te� wystarczaj�ca ilo�� informacji pozwalaj�ca na odtworzenie przekazu 
��czno�ci cyfrowej oraz, wówczas gdy jest to mo�liwe, godzina wy�wietlenia si� lub wys�ania go przez za�og�.

Uwaga.  -- 
�czno�	 przy pomocy cyfrowych ��cz danych obejmuje mi�dzy innymi: Automatyczny zale�ny 
system dozorowania/ automatyczne zale�ne dozorowanie - kotrakt (ADS-C), komunikacj� kontroler-pilot (CPDLC), 
po��czenia ze s�u�b� informacji lotniczej (D-FIS) oraz przekazy do lotniczej kontroli operacyjnej (AOC).

 3.6.3.1.6 . Zalecenie — Samoloty o maksymalnej certyfikowanej masie startowej przekraczaj�cej 5.700 kg, 
które zgodnie z wymaganiami wyposa�one by	 maj� w rejestrator parametrów lotu i rejestrator rozmów w kabinie 
pilotów, mog�, alternatywnie, by	 wyposa�one w dwa rejestratory zespolone (FDR/CVR). 

 3.6.3.1.7  Zalecenie. – Samoloty o maksymalnej certyfikowanej masie do startu równej lub mniejszej ni� 5.700 
kg, które zgodnie z wymaganiami wyposa�one by	 maj� w rejestrator parametrów lotu oraz/lub rejestrator rozmów w 
kabinie pilotów, mog�, alternatywnie, by	 wyposa�one w jeden rejestrator zespolony (FDR/CVR).

 3.6.3.1.8   Rejestrator parametrów lotu typu IA musi zapisywa� parametry potrzebne do dok�adnego okre�lenia 
toru lotu samolotu, pr�dko�ci, po�o�enia, mocy zespo�u nap�dowego, konfiguracji i dzia�ania. Dane, które musz� by�
zapisane w celu spe�nienia wymaga� dotycz�cych rejestratora typu IA, wymienione zosta�y poni�ej. Parametry nie 
oznaczone gwiazdk� (*) podlegaj� obowi�zkowemu zapisowi, natomiast parametry oznaczone gwiazdk� (*) 
zapisywane b�d� wówczas, gdy 	ród�o informacji danych (information data source) dotycz�cych tych parametrów jest 
wykorzystywane przez systemy samolotu lub przez za�og� lotnicz� w zwi�zku z jego u�ytkowaniem. 

3.6.3.1.8.1  W celu okre�lenia toru i pr�dko�ci lotu zapisywane b�d� nast�puj�ce parametry: 

– wysoko�� ci�nieniowa 
– pr�dko�� wskazywana lub poprawiona 
– wskazania czujnika powietrze–ziemia na ka�dym podwoziu, o ile jest to mo�liwe
– temperatura ca�kowita lub temperatura powietrza zewn�trznego 
– kurs (wskazania urz�dzenia podstawowego dla za�ogi) 
– przyspieszenie w kierunku normalnym 
– przyspieszenie boczne 
– przyspieszenie wzd�u�ne (wzd�u� osi pod�u�nej) 
– czas lub naliczanie czasu wzgl�dnego 
– dane nawigacyjne*, k�t znoszenia, pr�dko�� wiatru, kierunek wiatru, d�ugo�� i szeroko�� geograficzna 
– pr�dko�� wzgl�dem ziemi*

– wysoko�� wg radiowysoko�ciomierza*

3.6.3.1.8.2 W celu okre�lenia po�o�enia przestrzennego samolotu zapisywane b�d� nast�puj�ce parametry: 
– pochylenie 
– przechylenie  
– odchylenie lub k�t �lizgu*

*– k�t natarcia

3.6.3.1.8.3 W celu okre�lenia mocy zespo�u nap�dowego zapisywane b�d� nast�puj�ce parametry: 
– ci�g/moc silnika: ci�g/moc ka�dego z silników, po�o�enie d	wigni sterowania ci�giem/moc� w kabinie 

*– po�o�enie odwracacza ci�gu
– nastawienie ci�gu silnika*

– docelowy ci�g silnika*

– po�o�enie zaworu upustowego silnika*

*– dodatkowe parametry silnika : stopie� spr��ania - EPR, N1, poziom drga�, N2, temperatura gazów wylotowych 
(EGT), k�t d	wigni sterowania ci�giem (TLA), przep�yw paliwa, po�o�enie d	wigni odcinaj�cej dop�yw paliwa, 
N3

3.6.3.1.8.4  W celu okre�lenia konfiguracji samolotu zapisywane b�d� nast�puj�ce parametry: 
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-- po�o�enie powierzchni wyrównowa�aj�cych pod�u�nie 
-- klapy*: po�o�enie klap na kraw�dzi sp�ywu, po�o�enie d	wigni sterowania klapami w kabinie 
-- sloty*: po�o�enie klap (slotów) na kraw�dzi natarcia, po�o�enie d	wigni sterowania klapami w kabinie  
-- podwozie*: po�o�enie podwozia, po�o�enie d	wigni sterowania podwoziem 

*-- po�o�enie powierzchni wyrównowa�aj�cych kierunkowo
-- po�o�enie powierzchni wyrównowa�aj�cych poprzecznie*

-- po�o�enie w kabinie sterownika wyrównowa�eniem pod�u�nym*

-- po�o�enie w kabinie sterownika wyrównowa�eniem poprzecznym 
-- po�o�enie w kabinie sterownika wyrównowa�eniem kierunkowym 
-- hamulce aerodynamiczne i hamulce*: po�o�enie hamulców i ich sterowników 
-- po�o�enie w��cznika systemu odladzania i/lub systemu przeciwoblodzeniowego*

-- ci�nienie w instalacji hydraulicznej (w ka�dym systemie)*

-- ilo�� paliwa*

-- stan szyny zbiorczej pr�du zmiennego*

-- stan szyny zbiorczej pr�du sta�ego*

-- po�o�enie zaworu upustowego pomocniczego zespo�u nap�dowego (APU)*

-- wyliczone po�o�enie �rodka ci��ko�ci*

3.6.3.1.8.5     W celu okre�lenia poprawno�ci dzia�ania zapisywane b�d� nast�puj�ce parametry: 
– ostrze�enia 
– w��czanie g�ównych uk�adów sterowania powierzchniami i g�ównych uk�adów sterowania samolotem: o�

poprzeczna, o� pod�u�na, o� pionowa 
– przej�cie nad radiolatarni�
– wybór cz�stotliwo�ci ka�dego odbiornika nawigacyjnego 
– r�czne w��czanie nadawania przez radio oraz dostrojenie rejestratorów CVR/FDR 
– nastawianie i w��czanie autopilota/automatu ci�gu/automatycznego kierowania lotem (AFCS) 
– wybrane ustawienia ci�nieniowe*: pilot, pierwszy oficer 
– wybrana wysoko�� (wszystkie dost�pne wybieralne rodzaje dzia�ania)*

– wybrane pr�dko�ci (wszystkie dost�pne wybieralne rodzaje dzia�ania)*

– wybrana liczba Macha (wszystkie dost�pne wybieralne rodzaje dzia�ania)*

– wybrana pr�dko�� pionowa (wszystkie ustawione wybieralne rodzaje dzia�ania)*

– wybrany kurs (wszystkie dost�pne wybieralne rodzaje dzia�ania)*

*– wybrany tor lotu (wszystkie dost�pne wybieralne rodzaje dzia�ania) : k�t drogi/��dana linia drogi, k�t toru lotu  
– wybór wysoko�ci decyzyjnej*

*– wy�wietlana strona systemu elektronicznych przyrz�dów pok�adowych (EFIS) : pilot, pierwszy oficer 
– wy�wietlana strona wielofunkcyjnego urz�dzenia ostrzegawczego dla silnika*

– GPWS/TAWS/GCAS*: wybór sposobu zobrazowania terenu w��cznie z uk�adem stron, sygnalizacja terenu, przestrogi 
i ostrze�enia, rady i polecenia, po�o�enie w��cznika pracy  

*– ostrze�enie o niskim ci�nieniu : ci�nienie hydrauliczne, ci�nienie w instalacji powietrznej 
– uszkodzenie komputera*

– utrata ci�nienia w kabinie*

*– Pok�adowy system ostrzegania i unikania kolizji (TCAS/ACAS)
– wykrywanie oblodzenia*

– ostrze�enie o drganiach ka�dego silnika*

*– ostrze�enie o przekroczeniu temperatur w ka�dym silniku
– ostrze�enie o niskim ci�nieniu oleju w ka�dym silniku*

– ostrze�enie o przekroczeniu pr�dko�ci obrotowej ka�dego z silników*

– ostrze�enie o uskoku wiatru 
– zapobieganie przeci�gni�ciu: uruchomienie wska	nika drga� i d	wigni sterownicy r�cznej 
– si�y na wszystkich sterownicach w kabinie pilotów*: wolant, kolumna, peda�y steru kierunku 
– odchylenie pionowe* �cie�ka schodzenia ILS, wzniesienie MLS, �cie�ka schodzenia wg GNSS 
– odchylenie poziome*: �cie�ka kierunku ILS, azymut MLS, �cie�ka podej�cia GNSS 
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– odleg�o�ci z DME 1 i 2*

– Podstawowy wykorzystywany system nawigacyjny: GNSS, INS, VOR/DME, MLS, Loran C, ILS 
– hamulce*: ci�nienie w hamulcach lewym i prawym, po�o�enie peda�ów lewego i prawego 
– data*

– znacznik zdarze�*

– u�ywany wy�wietlacz przezierny*

– w��czenie wy�wietlacza parawidoczno�ci*

Uwaga. -- Wymagania dotycz�ce parametrów, obejmuj�ce zakres, próbkowanie, dok�adno�	 i rozdzielczo�	 s�
zawarte w Specyfikacji minimów w�a�ciwo�ci u�ytkowych (MOPS), w dokumencie o Systemach rejestratorów 
pok�adowych Europejskiej Organizacji ds. Wyposa�enia Lotnictwa Cywilnego (EUROCAE) lub w dokumentach 
równowa�nych. 

Uwaga 2. -- Liczba parametrów podlegaj�cych zapisowi zale�y od z�o�ono�ci samolotu. Parametry nie oznaczone 
gwiazdk� (*) zapisywane b�d� bez wzgl�du na z�o�ono�	 samolotu. Parametry oznaczone gwiazdk� (*) podlegaj�
zapisowi, wówczas gdy �ród�a informacji dla tych parametrów s� wykorzystywane przez systemy samolotu i/lub przez 
za�og� lotnicz� w zwi�zku z jego u�ytkowaniem.

3.6.3.2 Rejestratory parametrów lotu — czas zapisu 

Rejestratory parametrów lotu typu I i II b�d� przystosowane do zachowywania informacji zapisanych w ci�gu co 
najmniej ostatnich 25 godzin dzia�ania.

3.6.3.3 Rejestratory parametrów lotu — samoloty,  
których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu  

wydano po raz pierwszy  
w dniu 1 stycznia 1989r. lub pó	niej 

3.6.3.3.1  Samoloty o maksymalnej certyfikowanej masie do startu przekraczaj�cej 27.000 kg wyposa�one
b�d� w rejestrator parametrów lotu typu I. 

3.6.3.3.2   Zalecenia. — Samoloty o maksymalnej certyfikowanej masie do startu przekraczaj�cej 5.700 do 
27.000 kg w��cznie powinny by	 wyposa�one w FDR typu II.

3.6.3.4  Rejestratory parametrów lotu — samoloty, których  
indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu  

wydano po raz pierwszy po 1 stycznia 2005 r. 

Samoloty o maksymalnej certyfikowanej masie do startu przekraczaj�cej 5.700 kg wyposa�one b�d� w rejestrator 
parametrów lotu typu IA.  

3.6.3.5   Rejestratory rozmów w kabinie (CVR) — samoloty,  
których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci

do lotu wydano po raz pierwszy  
w dniu 1 stycznia 1987r. lub pó	niej 

Uwaga. -- Wymagania dotycz�ce osi�gów rejestratorów rozmów w kabinie (CVR) s� takie, jak zawarte w 
specyfikacjach minimów u�ytkowych (MOPS), w dokumencie dotycz�cym systemów rejestratorów lotów Europejskiej 
Organizacji ds. Wyposa�enia Lotnictwa Cywilnego (EUROCAE) lub w dokumencie równowa�nym. 

3.6.3.5.1 Wszystkie samoloty o maksymalnej certyfikowanej masie do startu przekraczaj�cej 27.000 kg 
wyposa�one b�d� w rejestrator rozmów w kabinie, którego zadaniem jest zapisywanie t�a d	wi�kowego na kabinie pilotów 
w trakcie lotu. 

3.6.3.5.2   Zalecenie. — Wszystkie samoloty o maksymalej certyfikowanej masie do startu przekraczaj�cej 5.700 
kg do 27.000 kg w��cznie, powinny by	 wyposa�one w rejestrator rozmów w kabinie, którego celem jest zapisywanie t�a
d�wi�kowego w kabinie pilotów w trakcie lotu.
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3.6.3.6   Rejestratory rozmów w kabinie — czas zapisu 

3.6.3.6.1  Rejestrator rozmów w kabinie przystosowany b�dzie do zachowywania informacji zapisanej w czasie 
co najmniej ostatnich 30 minut jego dzia�ania. 

3.6.3.6.2 Zalecenie. — Rejestrator rozmów w kabinie, zainstalowany na pok�adach samolotów o maksymalnej 
certyfikowanej masie do startu wi�kszej ni� 5.700 kg, których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu zosta�o
wydane po raz pierwszy w dniu 1 stycznia 1990r. lub pó�niej, powinien by	 przystosowany do zachowania informacji 
zapisanych podczas co najmniej dwóch ostatnich godzin jego dzia�ania.

3.6.3.6.3  Rejestrator rozmów w kabinie, zainstalowany na pok�adach samolotów o maksymalnej masie do 
startu przekraczaj�cej 5.700 kg, których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu zosta�o wydane po raz pierwszy po 
1 stycznia 2003r., przystosowany b�dzie do zachowywania informacji zapisanych podczas co najmniej dwóch ostatnich 
godzin jego dzia�ania.

3.6.3.7   Rejestratory pok�adowe — konstrukcja  
i instalacja 

Rejestratory pok�adowe b�d� skonstruowane, umiejscowione i zabudowane w taki sposób, aby zapewni� mo�liwie 
najlepsze zabezpieczenie zapisów w celu zachowania, odtworzenia oraz spisania zarejestrowanych informacji. 
Rejestratory pok�adowe spe�nia� b�d� wymagania dotycz�ce ochrony przeciwpo�arowej i odpowiedniej odporno�ci na 
zniszczenie.

Uwaga. – Bran�owe specyfikacje dotycz�ce odporno�ci na zniszczenie i ochrony przeciwpo�arowej zawieraj�
dokumenty Europejskiej Organizacji ds. Wyposa�enia Lotnictwa Cywilnego (EUROCAE) takie jak ED55 i ED56A. 

3.6.3.8   Rejestratory pok�adowe — U�ytkowanie 

3.6.3.8.1 Rejestratory pok�adowe nie b�d� wy��czane w czasie lotu. 

3.6.3.8.2  W celu zabezpieczenia zapisów rejestratorów pok�adowych, rejestratory zostan� wy��czone po 
zako�czniu lotu, wówczas gdy w jego trakcie mia� miejsce wypadek b�d	 zdarzenie lotnicze. Rejestratory pok�adowe 
nie zostan� ponownie w��czone do czasu zadysponowania nimi w sposób okre�lony w Za��czniku 13. 

Uwaga 1. – Decyzja o potrzebie wydobycia zapisów rejestratora pok�adowego ze statku powietrznego 
pozostaje w gestii organu �ledczego pa�stwa prowadz�cego dochodzenie, a przy jej podejmowaniu uwzgl�dni	 nale�y
powag� oraz okoliczno�ci zdarzenia, �acznie z ich wp�ywem na operacj� lotnicz�.

Uwaga 2. – Postanowienia dotycz�ce odpowiedzialno�ci pilota-dowódcy za zachowanie zapisów rejestratorów 
pok�adowych zawarte s� w pkt  3.6.3.9. 

3.6.3.9.   Zapisy rejestratorów pok�adowych 

Wówczas, gdy samolot uczestniczy� w wypadku lub zdarzeniu lotniczym, pilot-dowódca oraz/lub w�a�ciciel samolotu/ 
operator zapewni�, w mo�liwie najszerszym zakresie, zabezpieczenie wszystkich odno�nych zapisów rejestratorów 
pok�adowych i, je�li jest to konieczne, samych rejestratorów oraz przechowanie ich w bezpiecznym miejscu do czasu 
zadysponowania nimi zgodnie z postanowieniami Za��cznika 13. 

3.6.3.10   Rejestratory pok�adowe — zapewnienie ci�g�ej sprawno�ci

W celu zapewnienia ci�g�ej sprawno�ci rejestratorów parametrów lotu oraz rejestratorów rozmów w kabinie, 
przeprowadzane b�d� kontrole ich dzia�ania oraz oceny zapisów.  

Uwaga. -- Procedury sprawdzania systemów rejestratorów parametrów lotu i rejestratorów rozmów w kabinie 
pilotów podane s� w dodatku A. 
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3.6.3.11   Samoloty w lotach nad rozleg�ymi obszarami wodnymi 

 3.6.3.11.1 Operator samolotu u�ytkowanego nad rozleg�ym obszarem wodnym okre�li stopie�
zagro�enia �ycia i szanse na prze�ycie osób znajduj�cych si� na pok�adzie samolotu w razie wodowania. Operator 
uwzgl�dni �rodowisko operacyjne oraz warunki w jakich wykonywany ma by� lot, takie jak, mi�dzy innymi, stan 
morza, temperatur� wody i powietrza, odleg�o�� od obszaru l�dowego stosownego do wykonania l�dowania awaryjnego 
oraz dost�pno�� s�u�b poszukiwawczo-ratowniczych. Na podstawie oceny wy�ej wymieninych zagro�e� operator 
zadba, aby samolot, obok sprz�tu wymaganego przepisami pkt. 2.4.4.3, zosta� stosownie wyposa�ony w: 

a) tratwy ratunkowe w stosownej liczbie, wystarczaj�cej do pomieszczenia wszystkich osób znajduj�cych si�
na pok�adzie samolotu, przechowywane w sposób umo�liwiaj�cy ich �atwe u�ycie w sytuacji awaryjnej i 
wyposa�one w urz�dzenia ratunkowe, w��cznie z �rodkami podtrzymywania �ycia, stosownie do 
podejmowanego lotu; oraz 

b) wyposa�enie s�u��ce do wysy�ania pirotechnicznych sygna�ów o niebezpiecze�stwie, okre�lone w 
Za��czniku 2. 

3.6.3.11.2 Ka�da kamizelka lub stosowne urz�dzenie p�ywaj�ce przeznaczone do u�ytku 
indywidualnego, wówczas kiedy przewo�one s� one na pok�adzie samolotu zgodnie z postanowieniami pkt. 2.4.4.3, 
wyposa�one b�d� w urz�dzenia zapewniaj�ce o�wietlenie elektryczne w celu u�atwienia zlokalizowania rozbitków, z 
wyj�tkiem sytuacji, w której wymagania zawarte w pkt. 2.4.4.3.1 spe�nione s� przez wyposa�enie samolotu w 
urz�dzenia p�ywaj�ce do u�ytku indywidualnego inne ni� kamizelki ratunkowe. 

3.6.3.12   Samoloty, których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu 
 zosta�o wydane po raz pierwszy przed 1 stycznia 1990r. 

 3.6.3.12.1 Samoloty z kabin� hermetyzowan�, które maj� by� wykorzystywane na wysoko�ciach, na 
których ci�nienie atmosferyczne wynosi mniej ni� 376 hPa, wyposa�one b�d� w urz�dzenie informuj�ce za�og� lotnicz�
w formie jednoznacznego ostrze�enia o ka�dym niebezpiecznym przypadku utraty hermetyzacji. 

 3.6.3.12.2 Samoloty, które maj� by� wykorzystywane na wysoko�ciach, na których ci�nienie 
atmosferyczne w przedzia�ach osobowych wynosi mniej ni� 700 hPa, wyposa�one b�d� w urz�dzenie s�u��ce do 
przechowywania oraz podawania tlenu, zdolne przechowywa� i podawa� tlen w ilo�ciach wymaganych 
postanowieniami pkt 3.4.3.6.1. 

 3.6.3.12.3 Samoloty, które maj� by� wykorzystywane na wysoko�ciach, na których ci�nienie 
atmosferyczne wynosi mniej ni� 700 hPa, lecz które wyposa�one s� w urz�dzenia umo�liwiaj�ce zachowanie w 
przedzia�ach osobowych ci�nienia wy�szego ni� 700 hPa, wyposa�ony b�dzie w urz�dzenie s�u��ce do 
przechowywania oraz podawania tlenu, zdolne przechowywa� oraz podawa� tlen w ilo�ciach wymaganych 
postanowieniami pkt 3.4.3.6.2. 

3.6.4   Samoloty w warunkach oblodzenia 

Samoloty, wówczas gdy wykorzystywane s� w meldowanych lub spodziewanych warunkach oblodzenia, wyposa�one 
b�d� w stosowne urz�dzenia do odladzania oraz urz�dzenia przeciwoblodzeniowe. 

3.6.5   Samoloty u�ytkowane zgodnie z przepisami o lotach wg wskaza przyrz
dów

 3.6.5.1 Obok spe�nienia wymaga� wskazanych w pkt. 2.4.7, samoloty wykorzystywane do lotów wg wskaza�
przyrz�dów lub zawsze wtedy, gdy samolot nie mo�e by� utrzymany w po��danym po�o�eniu przestrzennym bez 
odczytu wskaza� jednego lub wi�kszej liczby przyrz�dów, wyposa�one b�d� w dwa niezale�ne systemy pomiaru i 
odczytu wysoko�ci.

3.6.5.2   Samoloty o masie powy�ej 5.700 kg –  
awaryjne 	ród�o zasilania elektrycznych przyrz�dów  
informuj�cych o po�o�eniu przestrzennym samolotu 

 3.6.5.2.1 Samoloty o maksymalnej certyfikowanej masie do startu przekraczaj�cej 5.700 kg, wprowadzone do 
u�ytku po 1 stycznia 1975r., wyposa�one b�d� w urz�dzenie stanowi�ce awaryjne 	ród�o zasilania, dzia�aj�ce 
niezale�nie od g�ównego systemu zasilania, w celu zapewnienia funkcjonowania oraz pod�wietlenia, przez okres nie 
krótszy ni� 30 minut, przyrz�du informuj�cego o
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po�o�eniu przestrzennym samolotu (sztuczny horyzont) w sposób zapewniaj�cy, aby przyrz�d ten pozostawa� wyra	nie 
widoczny dla pilota-dowódcy. W razie ca�kowitej niesprawno�ci g�ównego systemu zasilania, awaryjne 	ród�o zasilania 
uruchamia� si� b�dzie w sposób automatyczny, a na panelu przyrz�dów wy�wietla� si� b�dzie wyra	na informacja, �e
wska	nik (wska	niki) po�o�enia przestrzennego zasilany jest ze 	ród�a awaryjnego. 

 3.6.5.2.2  Zalecenie. – Statek powietrzny wyposa�ony w zaawansowane systemy automatyzacji kabiny pilotów 
(szklany kokpit) posiada	 powinien system zwielokratniaj�cy, zapewniaj�cy za�odze lotniczej, w razie wyst�pienia 
niesprawno�ci systemu podstawowegolub wska�nika g�ównego, wskazania dotycz�ce po�o�enia przestrzennego, kursu, 
pr�dko�ci oraz wysoko�ci lotu.

 3.6.5.2.3  Przyrz�dy, które s� u�ywane przez jednego cz�onka za�ogi lotniczej, b�d� rozmieszczone w sposób 
pozwalaj�cy obserwowa� ich wskazania ze stanowiska danego cz�onka za�ogi, z mo�liwie najmniejszym odchyleniem 
od zajmowanej przez niego pozycji oraz od linii wzroku, któr� cz�onek za�ogi normalnie przyjmuje, kiedy patrzy prosto 
przed siebie na tor lotu.   

3.6.6   Samoloty z kabin
 hermetyzowan
 z pasa�erami na pok	adzie –  
wyposa�enie wykrywaj
ce zjawiska pogodowe 

Samolot z kabin� hermetyzowan�, wówczas gdy na jego pok�adzie znajduj� si� pasa�erowie, posiada� b�dzie
funkcjonuj�ce wyposa�enie do wykrywania zjawisk pogodowych, zdolne wykrywa� burze zawsze wtedy, kiedy 
samolot u�ytkowany jest w obszarach, gdzie oczekiwa� mo�na, �e zjawiska takie wyst�pi� na trasie lotu w nocy lub w 
warunkach meteorologicznych dla lotów wg wskaza� przyrz�dów (IMC). 

3.6.7   Samoloty u�ytkowane na wysoko�ciach powy�ej 15.000 m (49.000 stóp)— 
wska�nik promieniowania 

Zalecenie. – Samolot, który ma by	 u�ytkowany g�ównie powy�ej wysoko�ci 15.000 metrów (49.000 stóp) 
powinien wyposa�ony by	 w urz�dzenia s�u��ce do ci�g�ego pomiaru oraz odczytu dawki odbieranego ca�kowitego 
promieniowania kosmicznego (np. ca�kowitego jonizuj�cego i neutronowego promieniowania pochodzenia 
galaktycznego i s�onecznego) oraz ��cznej dawki w ka�dym locie. Wska�nik urz�dzenia umieszczony b�dzie w taki 
sposób, aby by� �atwo widoczny dla cz�onka za�ogi lotniczej. 

 Uwaga. — Wyposa�enie wyskalowane b�dzie na podstawie za�o�e� zaakceptowanych przez w�a�ciwe organy 
pa�stwowe. 

3.6.8   Samoloty wymagaj
ce wyposa�enia w system ostrzegania o blisko�ci ziemi (GPWS) 

Wszystkie samoloty wyposa�one b�d� zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 2.4.11. 

3.6.9   Samoloty z pasa�erami na pok	adzie – fotele personelu pok	adowego 

3.6.9.1   Samoloty, których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu 
 zosta�o wydane po raz pierwszy 1 stycznia 1981r. lub pó	niej 

Samoloty wyposa�one b�d� w fotele skierowane do przodu oraz do ty�u (pod k�tem15 stopni w stosunku do osi 
pod�u�nej samolotu), wyposa�one w uprz�� bezpiecze�stwa przeznaczon� do u�ytku ka�dego cz�onka za�ogi, który 
spe�ni� ma, w odniesieniu do ewakuacji w przypadku wyst�pienia sytuacji awaryjnej, wymagania zawarte w pkt 3.12.1. 
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3.6.9.2   Samoloty, których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu  
zosta�o wydane po raz pierwszy przed 1 stycznia 1981r. 

 3.6.9.2.1 Zalecenie. – Samoloty wyposa�one by	 powinny w fotele skierowane do przodu oraz do ty�u (pod 
k�tem15 stopni w stosunku do osi pod�u�nej samolotu), wyposa�one w uprz�� bezpiecze�stwa przeznaczon� do u�ytku
ka�dego cz�onka za�ogi, który spe�ni	 ma, w odniesieniu do ewakuacji koniecznej w przypadku wyst�pienia sytuacji 
awaryjnej, wymagania zawarte w pkt 3.12.1. 

Uwaga. — Uprz�� bezpiecze�stwa sk�ada si� z pasów barkowych i pasa bezpiecze�stwa, które mog� by	
u�ywane oddzielnie. 

 3.6.9.2.2  Fotele personelu pok�adowego wymagane postanowieniami pkt 3.6.9.1 lub 3.6.9.2.1 rozmieszczone 
b�d� w pobli�u wyj�� awaryjnych na poziomie pod�ogi samolotu oraz w pobli�u innych wyj�� awaryjnych, zgodnie z 
wymaganiami Pa�stwa Rejestracji w odniesieniu do ewakuacji w przypadku wyst�pienia sytuacji awaryjnej.  

3.6.10   Samoloty wymagaj
ce wyposa�enia  
w system unikania kolizji w powietrzu (ACAS) 

 3.6.10.1 Zalecenie. – Samoloty z turbinowymi zespo�ami nap�dowymi i maksymaln� certyfikowan� mas� do 
startu przekraczaj�c� 15.000 kg, lub posiadaj�ce upowa�nienie do przewo�enia pasa�erów w liczbie wi�kszj ni� 30, 
których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu zosta�o wydane po raz pierwszy po 24 listopada 2005r., 
wyposa�one by	 powinny w pok�adowy system unikania kolizji (ACAS II). 

 3.6.10.2 Samoloty z turbinowymi zespo�ami nap�dowymi i maksymaln� certyfikowan� mas� do startu 
przekraczaj�c� 15.000 kg lub posiadaj�ce upowa�nienie do przewo�enia pasa�erów w liczbie wi�kszj ni� 30, których 
indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu zosta�o wydane po raz pierwszy po 1 stycznia 2007 r., wyposa�one b�d� w 
pok�adowy system unikania kolizji (ACAS II). 

 3.6.10.3 Zalecenie. – Samoloty z turbinowymi zespo�ami nap�dowymi i maksymaln� certyfikowan� mas� do 
startu przekraczaj�c� 5.700 kg, lecz nie wi�ksz� ni� 15.000 kg, lub posiadaj�ce upowa�nienie do przewo�enia 
pasa�erów w liczbie wi�kszej ni� 19, których indywidualne �wiadectwo zdatno�ci do lotu zosta�o wydane po raz 
pierwszy po 1 stycznia 2008 r., wyposa�one by	 powinny w pok�adowy system unikania kolizji (ACAS II). 

3.6.11   Wymagania dla transponderów przekazuj
cych  
wysoko�� ci�nieniow


Samoloty wyposa�one b�d� w transponder informuj�cy o wysoko�ci ci�nieniowej, funkcjonuj�cy zgodnie z odno�nymi 
postanowieniami Za��cznika 10, Tom IV. 

 Uwaga. – Powy�szy przepis zosta� wprowadzony w celu zwi�kszenia skuteczno�ci systemu ACAS oraz 
usprawnienia pracy s�u�b ruchu lotniczego. 

3.6.12   Mikrofony 

Cz�onkowie za�ogi, podczas pe�nienia obowi�zków w kabinie pilota, b�d� utrzymywa� ��czno�� przy u�yciu 
mikrofonów pa��kowych oraz laryngofonów poni�ej poziomu przej�ciowego/ wysoko�ci przej�ciowej. 

_____________________
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ROZDZIA� 3.7   WYPOSA�ENIE SAMOLOTU W URZ�DZENIA
��CZNO�CI

I URZ�DZENIA NAWIGACYJNE

3.7.1   Urz
dzenia 	
czno�ci

Obok spe�nienia wymaga� zawartych w pkt 2.5.1.1 do 2.5.1.5, samolot wyposa�ony b�dzie w urz�dzenia ��czno�ci
radiowej zapewniaj�ce:

a) ��czno�� dwustronn� pomi�dzy za�og� lotnicz� a odpowiednimi s�u�bami; 

b) odbieranie informacji meteorologicznych w ka�dym momencie lotu; 

c) ��czno�� dwustronn� w ka�dym momencie lotu z przynajmniej jedn� stacj� lotnicz� spo�ród stacji 
wskazanych przez w�a�ciwe organy oraz na wyznaczonych przez nie cz�stotliwo�ciach. 

Uwaga. -- Wymagania zawarte w pkt 3.7.1 uwa�a si� za spe�nione, je�eli mo�liwo�	 prowadzenia ��czno�ci jest 
ustanowiona w warunkach propagacji fal radiowych normalnych dla danej trasy. 

3.7.2   Instalacja 

Wyposa�enie ��czno�ci oraz sprz�t nawigacyjny zainstalowane b�d� w taki sposób, aby niesprawno�� jednego 
urz�dzenia nie powodowa�a niesprawno�ci kolejnych, wymaganych dla celów prowadzenia ��czno�ci lub nawigacji. 

3.7.3   Zarz
dzanie elektronicznymi danymi nawigacyjnymi 

 3.7.3.1 Operator nie b�dzie wykorzystywa� produktów zawieraj�cych dane nawigacyjne w formie 
elektronicznej (electronic navigation data products), zatwierdzone do post�powania w powietrzu oraz na ziemi, chyba 
�e Pa�stwo Rejestracji zatwierdzi procedury stosowane przez operatora w celu zapewnienia, aby zarówno zastosowane 
procesy, jak i dostarczone produkty spe�nia�y stosowne normy niezawodno�ci/integralno�ci oraz, aby by�y
kompatybilne z funkcj�, jak� spe�nia� ma wyposa�enie, w ramach którego b�d� wykorzystywane.  Pa�stwo Rejestracji 
zapewni, aby operator kontynuowa� monitorowanie zarówno procedur, jak i samych produktów. 

 Uwaga. – Wskazówki dotycz�ce procesów jakie mog� by	 stosowane przez dostawców danych zawarte s� w 
dokumencie RTCA DO-200A/ EUROCAE ED-76 oraz RTCA DO-201A/EUROCE ED-77. 

 3.7.3.2 Operator wprowadzi do u�ytku procedury maj�ce na celu zapewnienie, aby aktualne dane 
nawigacyjne w formie elektronicznej by�y dostarczane do wszystkich samolotów na czas oraz wprowadzane w formie 
niezmienionej. 

_____________________
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ROZDZIA� 3.8   OBS�UGA TECHNICZNA SAMOLOTU 

3.8.1   Odpowiedzialno�� operatora za obs	ug� techniczn
 samolotu 

 3.8.1.1 Operator spe�ni wymagania zawarte w pkt 2.6.1. 

 3.8.1.2 Zalecenie. – Operator powinien zapewni	, aby personel odpowiedzialny za obs�ug� techniczn�
samolotu odby� szkolenie wst�pne oraz kolejne szkolenia, zakres których podlega	 b�dzie akceptacji Pa�stwa
Rejestracji, stosownie do przydzielonych mu zada� oraz zakresu odpowiedzialno�ci. Zakres takiego szkolenia 
obejmowa	 powinien omówienie tematyki czynnika ludzkiego oraz kwesti� koordynacji dzia�a� z pozosta�ymi cz�onkami 
personelu obs�ugi technicznej oraz z za�og� lotnicz�.

 Uwaga. – Wskazówki odnosz�ce si� do zapost�powania zasad dotycz�cych czynnika ludzkiego zawiera
Podr�cznik szkolenia o czynniku ludzkim (Dokument 9683).

3.8.2   Instrukcja obs	ugi technicznej operatora 

Zalecenie. – Operator dostarczy do u�ytku personelu odpowiedzialnego za obs�ug� techniczn� samolotu oraz 
personelu operacyjnego dziennik nadzoru obs�ugi technicznej, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 3.11.1. 

 Uwaga. – Pa�stwa mog� dostarczy	 materia�y zawieraj�ce wskazówki, zgodnie z sugestiami przedstawionymi 
w pkt 3.11.2, lub wskaza	 uznane bran�owe procedury post�powania. 

3.8.3   Program obs	ugi technicznej 

 3.8.3.1 Operator dostarczy do u�ytku personelu odpowiedzialnego za obs�ug� techniczn� oraz personelu 
operacyjnego, program obs�ugi technicznej, zawieraj�cy wskazówki, którymi personel ten kierowa� si� ma przy 
wykonywaniu obowi�zków, a który to program podlega� b�dzie akceptacji przez Pa�stwo Rejestracji i zawiera� b�dzie
informacje wymagane w pkt 3.11.2.  Sposób rozmieszczenia tre�ci oraz sposób post�powania programu obs�ugi 
technicznej uwzgl�dnia� b�d� zasady dotycz�ce czynnika ludzkiego, zgodnie ze wskazówkami wydanymi przez 
Pa�stwo Rejestracji. 

Uwaga. – Wskazówki odnosz�ce si� zapost�powania zasad dotycz�cych czynnika ludzkiego zawiera
Podr�cznik Szkolenia O Czynniku Ludzkim (Dokument 9683).

 3.8.3.2 Kopie wszelkich poprawek wprowadzonych do programu obs�ugi technicznej przekazywane b�d�
bezzw�ocznie wszystkim organizacjom lub osobom, którym program ten zosta� wydany. 

3.8.4   Informacje o ci
g	ej zdatno�ci do lotu 

Operator samolotu o maksymalnej certyfikowanej masie do startu przekraczaj�cej 5.700 kg zapewni, zgodnie z 
wymaganiami Pa�stwa Rejestracji, aby informacje uzyskane na podstawie do�wiadcze� operatora w zakresie obs�ugi 
technicznej oraz dzia�a� operacyjnych w odniesieniu do ci�g�ej zdatno�ci do lotu by�y przekazywane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Za��czniku 8, Cz��� II, pkt. 4.2.3 podpkt. f) oraz pkt. 4.2.4. 

3.8.5   Po�wiadczenie obs	ugi technicznej 

 3.8.5.1 Dokument po�wiadczaj�cy wykonanie obs�ugi technicznej nale�y wype�ni� oraz podpisa�, zgodnie z 
wymaganiami Pa�stwa Rejestracji, w celu po�wiadczenia, i� czynno�� obs�ugi technicznej zosta�a wykonana w sposób 
zgodny z programem obs�ugi technicznej oraz innymi danymi i procedurami uznanymi przez Pa�stwo Rejestracji.
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3.8.5.2 Dokument po�wiadczaj�cy wykonanie obs�ugi technicznej zawiera� b�dzie potwierdzenie 
uwzgl�dniaj�ce nast�puj�ce informacje: 

a) podstawowe elementy wykonanej czynno�ci obs�ugi; 

b) dat� uko�czenia obs�ugi; 

c) w stosownych przypadkach, nazw� zatwierdzonej organizacji obs�ugi technicznej; oraz 

d) nazwisko osoby lub osób podpisuj�cych dokument. 

_____________________
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ROZDZIA� 3.9   ZA�OGA LOTNICZA SAMOLOTU 

3.9.1   Sk	ad za	ogi lotniczej 

3.9.1.1   Wyznaczenie pilota-dowódcy 

Do ka�dego lotu operator wyznaczy pilota, któremu powierzona b�dzie funkcja pilota-dowódcy. 

3.9.1.2   Mechanik pok�adowy 

Wówczas, gdy na pok�adzie samolotu znajduje si� osobne stanowisko mechanika pok�adowego, w sk�ad za�ogi lotniczej 
wejdzie przynajmniej jeden mechanik pok�adowy, który wyznaczony b�dzie do pe�nienia obowi�zków przy tym 
konkretnym stanowisku, chyba �e mog� by� one wykonywane w sposób zadowalaj�cy przez innego cz�onka za�ogi 
lotniczej, posiadaj�cego licencj� mechanika pok�adowego, tak, aby nie kolidowa�o to z pozosta�ymi, zwyk�ymi 
obowi�zkami tego cz�onka za�ogi. 

3.9.2   Obowi
zki cz	onka za	ogi lotniczej w sytuacji awaryjnej 

Operator wyznaczy cz�onkom za�ogi lotniczej, w odniesieniu do ka�dego typu samolotu, funkje, jakie pe�ni� oni maj� w 
razie wyst�pienia sytuacji awaryjnej lub sytuacji wymagaj�cej przeprowadzenia ewakuacji z pok�adu samolotu.  
Szkolenia okresowe, maj�ce na celu przygotowanie cz�onków za�ogi do pe�nienia tych funkcji, zawarte zostan� w 
stosowanym przez operatora programie szkole� i obejmowa� b�d� sposób u�ycia wszystkich elementów wyposa�enia 
awaryjnego oraz ca�ego sprz�tu ratunkowego, którego przewo�enie na pok�adzie samolotu jest wymagane oraz 
�wiczenie czynno�ci, które wykonane by� maj� w przypadku ewakuacji. 

3.9.3   Programy szkolenia cz	onków za	ogi lotniczej 

 3.9.3.1 Operator wprowadzi i stosowa� b�dzie program szkole�, opracowany w celu zapewnienia, aby ka�da 
osoba odbywaj�ca szkolenie zdoby�a i utrzyma�a kompetencje w zakresie powierzonych jej obowi�zków.  Programy 
szkole� naziemnych oraz szkole� w powietrzu wprowadzone zostan� poprzez opracowanie programów wewn�trznych 
albo poprzez zaanga�owanie zewn�trznej instytucji organizuj�cej szkolenia oraz zawiera� b�d� wykaz zagadnie�
omawianych w ramach szkole� lub znajd� si� w nich odniesienia do takiego wykazu zawartego w instrukcji operacyjnej 
firmy. W programie szkole� zawarte b�d� szkolenia maj�ce na celu zdobycie sprawno�ci w obs�udze ca�ego
zainstalowanego na pok�adzie samolotu wyposa�enia.

 3.9.3.2 Zalecenie. – Symoulatory lotu wykorzystywane by	 powinny w mo�liwie najszerszym zakresie dla 
celów szkolenia pocz�tkowego oraz corocznych szkole� okresowych. 

3.9.4   Kwalifikacje 

3.9.4.1   Licencjonowanie cz�onków za�ogi lotniczej 

3.9.4.1.1Operator: 

a) zapewni, aby ka�dy cz�onek za�ogi lotniczej wyznaczony do wykonywania czynno�ci lotniczych 
posiada� wa�n� licencj� wydan� przez Pa�stwo Rejestracji lub, wówczas gdy licencja wydana zosta�a
przez inne z Umawiaj�cych si� Pa�stw, uznan� za wa�n� przez Pa�stwo Rejestracji;
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b) zapewni, aby wszyscy cz�onkowie za�ogi lotniczej posiadali odpowiednie uprawnienia; oraz 

c) upewni si�, �e wszyscy cz�onkowie za�ogi lotniczej posiadaj� kompetencje do wykonywania 
powierzonych im czynno�ci.

3.9.4.1.2 Operator samolotu wyposa�onego w pok�adowy system unikania kolizji (ACAS II) zapewni, aby 
wszyscy cz�onkowie za�ogi lotniczej odbyli szkolenie, a tak�e zdobyli kompetencje i umiej�tno�ci w zakresie obs�ugi 
wyposa�enia systemu ACAS II oraz w unikaniu kolizji. 

Uwaga 1. -- Procedury obs�ugi wyposa�enia ACAS II s� okre�lone w dokumencie Procedury S�u�b 
eglugi
Powietrznej — Operacje Statków Powietrznych (PANS — OPS, Doc 8168), Tom I — Procedury Lotu. Wskazówki dla 
pilotów dotycz�ce ACAS II s� zawarte w PANS-OPS, Tom I, Za��cznik do cz��ci III, Cz��	 (Dzia�/ Sekcja) 3, Rozdzia� 3. 

Uwaga 2. -- Potwierdzenie odbycia odpowiedniego przeszkolenia w zakresie obs�ugi wyposa�enia ACAS II 
oraz procedur unikania kolizji, uznanego za zadawalaj�ce przez dane pa�stwo, stanowi	 mog�:

a) posiadanie przez pilota upowa�nienia na typ samolotu wyposa�onego w ACAS II, wówczas, gdy program 
szkolenia na ten typ samolotu zawiera procedury u�ytkowania i wykorzystywania systemu ACAS II; lub 

b) posiadanie przez pilota dokumentu wydanego przez o�rodek szkoleniowy lub osob�, które, na mocy 
zatwierdzenia przez pa�stwo, maj� prawo szkoli	 pilotów w zakresie u�ywania systemu ACAS II, który to 
dokument potwierdza, i� jego posiadacz zosta� przeszkolony zgodnie ze wskazówkami zawartymi w uwadze 
1, a tak�e

c) wszechstronna odprawa przed lotem, przeprowadzon� przez pilota, który zosta� przeszkolony w zakresie 
u�ywania systemu ACAS II, zgodnie ze wskazówkami okre�lonymi w uwadze 1. 

3.9.4.2   Ci�g�o�� praktyki zawodowej – pilot-dowódca 

Operator nie wyznaczy do pe�nienia obowi�zków dowódcy za�ogi samolotu pilota, który w okresie ostatnich 90 dni nie 
wykona� przynajmniej trzech startów i trzech l�dowa� samolotem tego samego typu albo na odpowiadaj�cym mu 
symulatorze lotu zatwierdzonym w tym celu. 

3.9.4.3   Ci�g�o�� praktyki zawodowej – drugi pilot 

Operator nie wyznaczy drugiego pilota do wykonywania czynno�ci lotniczych przy sterach samolotu podczas startu 
oraz l�dowania, je�eli w ci�gu ostatnich 90 dni nie pe�ni� on obowi�zków przy sterach podczas startu i l�dowania na 
samolocie tego samego typu albo na odpowiednim dla niego symulatorze lotu zatwierdzonym w tym celu. 

3.9.4.4   Sprawdziany umiej�tno�ci

Operator zapewni, aby technika pilota�u pilota oraz jego umiej�tno�� wykonywania procedur awaryjnych podlega�y
okresowej weryfikacji, odbywaj�cej si� w sposób umo�liwiaj�cy sprawdzenie kompetencji tego pilota.  Wówczas, gdy 
operacja lotnicza prowadzona ma by� wg wskaza� przyrz�dów, operator zapewni, aby znajomo�� pilota przepisów o 
lotach wg wskaza� przyrz�dów oraz umiej�tno�� ich post�powania zosta�y sprawdzone przez pilota kontroluj�cego 
(check pilot), b�d�cego pracownikiem operatora lub b�d�cego przedstawicielem pa�stwa, które wyda�o licencj� pilota. 

Uwaga. – Cz�stotliwo�	 sprawdzianów umiej�tno�ci, o których mówi pkt 3.9.4.4 zale�y od stopnia z�o�ono�ci
zarówno samolotu, jak i podejmowanych operacji lotniczych.

_____________________
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ROZDZIA� 3.10   PRACOWNIK NADZORUJ�CY OPERACJE LOTNICZE/ 
DYSPOZYTOR LOTNICZY 

Zalecenie. – Operator powinien zapewni	, aby ka�da osoba, której powierzono funkcj� nadzoru nad 
przebiegiem operacji/ funkcj� dyspozytora lotniczego, odby�a szkolenie oraz by�a zaznajomiona ze wszelkimi aspektami 
operacji maj�cymi zwi�zek z jej obowi�zkami, w��czaj�c wiedz� oraz umiej�tno�ci zwi�zane z zagadnieniem czynnika 
ludzkiego. 

_____________________
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ROZDZIA� 3.11   INSTRUKCJE, DZIENNIKI POK�ADOWE I REJESTRY 

Uwaga. – Ni�ej wymieniony dokument pozostaje w zwi�zku z niniejszym Za��cznikiem, lecz nie jest zawarty w 
niniejszym rozdziale: 

Operacyjny plan lotu – patrz pkt 3.4.3.3 

3.11.1   Instrukcja obs	ugi technicznej operatora 

Zalecenie.  –  Prowadzony przez operatora dziennik nadzoru obs�ugi technicznej, wymagany w pkt 3.8.2, który 
mo�e by	 wydany w formie oddzielnych cz��ci, opracowany by	 powinien zgodnie z bran�owymi procedurami 
post�powania lub z zawieraj�cymi wskazówki materia�ami wydanymi przez Pa�stwo Rejestracji i zawiera	 powinien, w 
wersji minimalnej, informacje o: 

 a) sposobie przestrzegania procedur wymaganych w pkt 3.8.1.1; 

b) sposobie rejestrowania nazwiska osoby lub osób wymienionych w pkt 3.8.1.1 oraz powierzonych jej 
lub im obowi�zków; 

 c) programie obs�ugi technicznej samolotu, wymaganym w pkt 3.8.3.1; 

d) metodach wype�niania oraz przechowywania prowadzonych przez operatora rejestrów obs�ugi 
technicznej samolotu, wymaganych w pkt 3.8.5; 

e) procedurach spe�niania wymaga� dotycz�cych informacji obs�udze (service) zawartych w Za��czniku 
8, Cz��	 II, pkt 4.2.3 podpkt f) oraz pkt 4.2.4. 

f) procedurach podejmowania dzia�a� wynikaj�cych z informacji dotycz�cych obowi�zkowej ci�g�ej
zdatno�ci do lotu; 

g) systemie analizowania oraz sta�ego monitorowania skuteczno�ci oraz wydajno�ci programu obs�ugi 
technicznej w celu usuni�cia jakichkolwiek wykrytych brakówi niedoskona�o�ci tego programu; 

 h) typach oraz modelach samolotów do których program ma zastosowanie; 

i) procedurach, których celem jest zapewnienie, aby niesprawno�ci maj�ce wp�yw na zdatno�	 do lotu 
by�y rejestrowane i naprawiane; oraz 

j) procedurach zawiadamiania Pa�stwa Rejesracji o wszelkich istotnych zdarzeniach maj�cych miejsce 
w czasie u�ytkowania samolotu. 

3.11.2   Program obs	ugi technicznej 

 3.11.2.1 Program obs�ugi technicznej dla ka�dego samolotu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 3.8.3, 
zawiera� b�dzie nast�puj�ce informacje: 

a) zadania obs�ugi technicznej oraz cz�stotliwo�� ich wykonywania, z uwzgl�dnieniem przewidywanego 
u�ytkowania samolotu; 

b) w stosownych przypadkach, program ci�g�ej integralno�ci/sprawno�ci strukturalnej (continuing 
structural integrity programme);

c) procedury wprowadzania poprawek lub odst�powania od stosowania postanowie� punktów a) oraz b) 
powy�ej, pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia Pa�stwa Rejestracji; oraz
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d) wówczas, gdy ma to zastosowanie oraz pod warunkiem zatwierdzenia przez Pa�stwo Rejestracji, 
opisy programu monitorowania stanu oraz niezawodno�ci systemów statku powietrznego, ich cz��ci
sk�adowych oraz zespo�ów nap�dowych. 

3.11.2.2 Wskaza� nale�y oraz oznaczy� jako obowi�zkowe te zadania obs�ugi technicznej oraz tak�
cz�stotliwo�� ich wykonywania, jakie zosta�y okre�lone jako obowi�zkowe w zatwierdzeniu projektu danego typu 
samolotu lub zatwierdzonych zmianach wprowadzonych do programu obs�ugi technicznej.  

3.11.2.3 Zalecenie. -- Program obs�ugi technicznej opracowany by	 powinien w oparciu o informacje 
dotycz�ce programu obs�ugi, udost�pnione przez Pa�stwo Projektu lub organizacj� odpowiedzialn� za opracowanie 
projektu danego typu samolotu oraz w oparciu o dodatkowe stosowne do�wiadczenie w zakresie obs�ugi technicznej.

3.11.3   Zapisy rejestratorów lotu 

W�a�ciciel samolotu, lub – w przypadku samolotu oddanego w leasing -- leasingobiorca, zapewni, w mo�liwie 
najszerszym zakresie, aby, wówczas gdy samolot bierze udzia� w wypadku lub zdarzeniu lotniczym, zachowane zosta�y
wszystkie odno�ne zapisy pochodz�ce z rejestratorów pok�adowych oraz, je�eli jest to konieczne, same rejestrtory oraz 
aby przechowywane by�y one w bezpiecznym miejscu a� do momentu zadysponowania nimi w sposób zgodny z 
postanowieniami Za��cznika 13. 

_____________________
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ROZDZIA� 3.12   PERSONEL POK�ADOWY

3.12.1   Przydzia	 obowi
zków w niebezpieczestwie

Operator okre�li, w odniesieniu do ka�dego typu samolotu i w oparciu o liczb� miejsc pasa�erskich na jego pok�adzie 
lub liczb� przewo�onych pasa�erów, wymagania wobec personelu pok�adowego oraz ich funkcje na wypadek sytuacji 
awaryjnej lub sytuacji wymagaj�cej przeprowadzenia ewakuacji oraz okre�li zadania cz�onków tego personelu, które 
wykonane by� maj� w celu przeprowadzenia, w sposób sprawny i bezpieczny, ewakuacji pasa�erów z pok�adu 
samolotu.  Operator okre�li te funkcje w odniesieniu do ka�dego typu samolotu. 

3.12.2   Personel pok	adowy na stanowiskach 

Wówczas, gdy w�a�ciwe organy danego pa�stwa wymagaj�, aby na pok�adzie samolotu znajdowa� si� personel 
pok�adowy, ka�dy cz�onek takiego personelu, któremu wyznaczono zadania na wypadek ewakuacji, zajmowa� b�dzie 
fotel na pok�adzie samolotu, wymagany postanowieniami zawartymi w pkt 3.6.9, podczas startu oraz l�dowania oraz 
zawsze wtedy, kiedy tak zarz�dzi pilot-dowódca. 

3.12.3   Zabezpieczenie personelu pok	adowego podczas lotu 

Ka�dy z cz�onków personelu pok�adowego b�dzie zabezpieczony w pozycji siedz�cej pasem bezpiecze�stwa lub – 
wówczas, gdy taka istnieje -- uprz��� bezpiecze�stwa, podczas startu i l�dowania oraz zawsze wtedy, gdy tak zarz�dzi 
pilot-dowódca. 

3.12.4   Szkolenie 

 3.12.4.1 Operator zapewni, aby wszystkie osoby uko�czy�y stosowny program szkole� zanim wyznaczone 
zostan� do wykonywania czynno�ci personelu pok�adowego. 

 3.12.4.2 Zalecenie. – Operator powinien wprowadzi	 i utrzyma	 w u�yciu program szkole� personelu 
pok�adowego, opracowany w sposób zapewniaj�cy, aby wszystkie osoby bior�ce w nim udzia� zdoby�y sprawno�	 w 
zakresie wykonywania przydzielonym ich zada�.  Program zawiera	 powinien wykaz tematów omawianych w ramach 
szkole� lub odniesienia do takiego wykazu zawartego w instrukcji operacyjnej firmy. W�ród szkole� obi�tych
programem  znale�	 si� powinno szkolenie dotycz�ce czynnika ludzkiego. 

 Uwaga. – Wskazówki odnosz�ce si� zastosowania zasad dotycz�cych czynnika ludzkiego zawiera Podr�cznik 
szkolenia o czynniku ludzkim (Dokument 9683).

_____________________
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ROZDZIA� 3.13   OCHRONA

3.13.1 Program ochrony lotnictwa 

Zalecenie. – Ka�de z Umawiaj�cych si� Pa�stw powinno zapewni	, aby ka�da jednostka prowadz�ca
operacje z zakresu lotnictwa ogólnego, w��czaj�c operatorów lotnictwa korporacyjnego, wykorzystuj�ca statki 
powietrzne o maksymalnej masie do startu przekraczaj�cej 5.700 kg, opracowa�a w formie pisemnej, wprowadzi�a i 
utrzyma�a w u�yciu program ochrony, spe�niajacy wymagania krajowego programu ochrony lotnictwa 
wykorzystywanego przez dane pa�stwo. 

 Uwaga. — Program ochrony mo�e by	 opracowany przez operatora na podstawie zaakceptowanych 
bran�owych procedur post�powania. 

_____________________
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DODATEK 3.A   INSTRUKCJA OPERACYJNA 

Postanowienia zawarte w niniejszym dodatku stanowi� uzupe�nienie zapisów punktu 3.4.2.2 

Poni�sza lista stanowi sugerowan� zawarto�� instrukcji operacyjnej firmy.  Instrukcja mo�e zosta� wydana w formie 
oddzielnych cz��ci, odpowiadaj�cych poszczególnym aspektom dzia�alno�ci lotniczej.  Zawiera� ona powinna 
instrukcje oraz informacje umo�liwiaj�ce personelowi wykonywanie obowi�zków w sposób bezpieczny.  W wersji 
minimalnej w�ród informacji tych znale	� si� powinny nast�puj�ce:

a) spis tre�ci;

b) wykaz kolejnych poprawek wprowadzanych do tre�ci instrukcji operacyjnej wraz z informacj� o 
datach ich wej�cia w �ycie, chyba �e nowa wersja ca�ego dokumentu wydawana jest po wprowdzeniu 
ka�dej kolejnej poprawki i za ka�dym razem opatrzona jest stosown� dat� wej�cia w �ycie;

c) obowi�zki, zakres odpowiedzialno�ci oraz schemat zarz�dzania firm� oraz personelem operacyjnym; 

d) wykorzystywany przez operatora system zarz�dzania bezpiecze�stwem; 

e) system nadzoru operacyjnego; 

f) procedury dotycz�ce wykazu MEL (w stosownch przypadkach); 

g) normalne operacje lotnicze; 

h) standardowe procedury operacyjne; 

i) ograniczenia pogodowe; 

j) ograniczenia czasu lotu oraz czasu czynno�ci lotniczych; 

k) sytuacje awaryjne; 

l) wypadki/ zdarzenia lotnicze; 

m) kwalifikacje i szkolenie personelu; 

n) prowadzenie rejestrów; 

o) opis systemu nadzoru obs�ugi technicznej; 

p) procedury ochrony lotnictwa (w stosownych przypadkach); 

q) ograniczenia osi�gowe; 

r) wykorzystywanie/ zabezpieczanie zapisów rejestratorów FDR/ CVR (w stosownych przypadkach); 
oraz

s) post�powania z materia�ami niebezpiecznymi.

_____________________
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DODATEK 3.B   WYKAZ WYPOSA�ENIA MINIMALNEGO (MEL) 
Postanowienia zawarte w niniejszym dodatku stanowi� uzupe�nienie zapisów punktu 3.6.1.1. 

     1.  W przypadku, gdyby odst�pstwa od wymaga� wprowadzonych przez pa�stwa w odniesieniu do certyfikacji 
statków powietrznych nie by�y dozwolone, statek powietrzny móg�by by� u�ytkowany wy��cznie wówczas, gdyby 
wszystkie systemy pok�adowe oraz ca�e wyposa�enie statku powietrznego by�o sprawne.  Do�wiadczenie pokazuje, i�
pewne niesprawno�ci czy usterki mog� by� zaakceptowane, je�eli utrzymuj� si� przez krótki czas, wówczas gdy 
pozosta�e sprawne systemy i urz�dzenia zapewniaj� ci�g�e prowadzenie operacji w sposób bezpieczny. 

     2.  Pa�stwo wskaza� powinno, na drodze zatwierdzenia wykazu wyposa�enia minimalnego, które z sytemów 
pok�adowych oraz elementów wyposa�enia mog� pozostawa� niesprawne w pewnych warunkach lotu, w celu 
zapewnienia, aby �aden lot nie by� prowadzony z niesprawnymi systemami b�d	 uszkodzonym wyposa�eniem, poza 
tymi, których niesprawno�� jest dozwolona. 

     3.  W zwi�zku z powy�szym, koniczne jest posiadanie wykazu wyposa�enia minimalnego, zatwierdzonego przez 
Pa�stwo Operatora, dla ka�dego statku powietrznego, opartego na g�ównym wykazie wyposa�enia minimalnego 
opracowanym dla ka�dego typu statku powietrznego przez organizacj� odpowiedzialn� za projekt typu samolotu 
wspólnie z Pa�stwem Projektu. 

     4.  Pa�stwo Operatora powinno wymaga�, aby operator przygotowa� wykaz wyposa�enia minimalngo, opracowany 
w taki sposób, aby przewidywa�, pod warunkiem zachowania akceptowalnego poziomu bezpiecze�stwa operacji, 
mo�liwo�� u�ytkowania statku powietrznego z niektórymi systemami pok�adowymi i elementami wyposa�enia 
niesprawnymi. 

    5.  Celem wprowadzenia wykazu wyposa�enia minimalnego nie jest umo�liwienie wykorzystywania statku 
powietrznego z niesprawnymi systemami pok�adowymi lub elementami wyposa�enia przez nieokre�lony okres czasu. 
Podstawowym jego celem jest umo�liwienie bezpiecznego u�ytkowania statku powietrznego, wówczas gdy niektóre z 
jego systemów pok�adowych lub urz�dze� pozostaj� niesprawne, w ramach podlegaj�cego nadzorowi i solidnego 
programu napraw i wymian cze�ci wyposa�enia.

     6.  Zadaniem operatora jest zapewnienie, aby do lotu nie przyst�piono z niesprawnymi licznymi urz�dzeniami 
spo�ród tych wymienionych w wykazie wyposa�enia minimalnego, bez wcze�niejszego stwierdzenia czy powi�zania 
mi�dzy niesprawnymi systemami lub cz��ciami sk�adowymi nie spowoduj� niedopuszczalnego obni�enia poziomu 
bezpiecze�stwa oraz/ lub zbyt du�ego obci��enia za�ogi lotniczej dodatkowymi obowi�zkami. 

     7.  Przy ustalaniu czy mo�liwe jest utrzymanie dopuszczalnego poziomu bezpiecze�stwa nale�y uwzgl�dni� równie�
nara�enie na wyst�pienie dodatkowych niesprawno�ci w czasie u�ytkowania statku powietrznego z niesprawnymi 
systemami b�d	 wyposa�eniem.  Wykaz wyposa�enia minimalnego nie mo�e odbiega� od tre�ci dzia�u instrukcji 
u�ytkowania w locie po�wi�conego ograniczeniom oraz od tre�ci procedur awaryjnych i wymaga� zdatno�ci do lotu 
wprowadzonych przez Pa�stwo Rejestracji lub Pa�stwo Operatora, chyba �e w�a�ciwa organizacja do spraw zdatno�ci
do lotu (airworthiness authority) lub instrukcja u�ytkowania w locie przewiduj� inaczej. 

     8.  Systemy pok�adowe oraz elementy wyposa�enia samolotu, które zgodnie z wykazem wyposa�enia minimalnego 
mog� pozostawa� niesprawne w danym locie, powinny zosta� odpowiednio oznakowane oraz wpisane do dziennika 
technicznego statku powietrznego w celu poinformowania za�ogi lotniczej oraz personelu zajmuj�cego si� obs�ug�
techniczn� o niesprawno�ci tych elementów. 

    9. W celu dopuszczenia niesprawno�ci danego systemu lub elementu wyposa�enia, konieczne by� mo�e ustanowienie 
procedury obs�ugi technicznej, która wykonywana by�aby przed lotem, i która mia�aby na celu wy��czenie b�d	
wyizolowanie niesprawnego systemu lub urz�dzenia.  Konieczne mo�e by� równie� wprowadzenie analogicznej 
stosownej procedury do stosowania przez za�og� lotnicz�.

     10. Obowi�zki pilota-dowódcy w odniesieniu do przyj�cia do u�ytkowania samolotu z niesprawno�ciami
pozwalaj�cymi, zgodnie z wykazem wyposa�enia minimalnego, na dopuszczenie do lotu okre�lone s� w pkt 2.2.3.1.  

_____________________
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DODATEK 3.C   REJESTRATORY LOTU 
Postanowienia zawarte w niniejszym dodatku stanowi� uzupe�nienie zapisów punktu 3.6.3. 

Wprowadzenie 

Materia� zawarty w niniejszym dodatku dotyczy rejestratorów pok�adowych, które zainstalowane zosta� maj� na 
pok�adach samolotów wykorzystywanych w ramach mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej. Rejestratory pok�adowe 
obejmuj� dwa systemy — rejestrator parametrów lotu oraz rejestrator rozmów w kabinie pilotów. Rejestratory lotu 
sklasyfikowane s� jako rejestratory typu I, typu II oraz typu IIA w zale�no�ci od liczby parametrów, które maj� one za 
zadanie zarejestrowa� oraz wymaganego czasu przechowywania zapisanych informacji. 

1. Rejestrator danych o locie (FDR) 

1.1  Wymagania ogólne 

1.1.1 Rejestrator FDR ma na celu prowadzenie ci�g�ego zapisu w czasie lotu. 

1.1.2 Pojemnik rejestratora FDR musi: 

a) by� pomalowany na wyró�niaj�cy pomara�czowy lub �ó�ty kolor; 

b) posiada� materia� odblaskowy, u�atwiaj�cy jego lokalizacj�; oraz 

c) posiada� dobrze zamocowane urz�dzenie do lokalizacji podwodnej ulegaj�ce automatycznemu 
uruchomieniu. 

1.1.3 Rejestrator FDR zainstalowany ma by� w taki sposób, aby: 

a) zminimalizowane zosta�o prawdopodobie�stwo uszkodzenia jego zapisów; w celu spe�nienia tego 
wymagania rejestrator zainstalowany powinien by� mo�liwie najdalej w tylnej cz��ci samolotu. W 
przypadku samolotów z kabin� hermetyzowan� umieszczony by� powinnien w pobli�u tylnej wr�gi kabiny 
ci�nieniowej; 

b) pobiera� zasilanie elektryczne z szyny zbiorczej, zapewniaj�cej maksymaln� niezawodno�� dzia�ania
rejestratora bez nara�ania jego pracy na obci��enie zasadnicze i awaryjne; oraz 

c) istnia�y zarówno d	wi�kowe, jak i wizualne metody sprawdzenia przed lotem czy rejestrator funkcjonuje 
w�a�ciwie.

1.2  Parametry podlegaj�ce zapisowi 

1.2.1 Rejestrator FDR typu I. Rejestrator przystosowany b�dzie do zapisywania, stosownie do samolotu, co 
najmniej 32 parametrów zestawionych w Tabeli 3.C-1. Jednak�e inne parametry mog� by� uwzgl�dnione zamiennie w 
zale�no�ci od typu samolotu i charakterystyki wyposa�enia rejestruj�cego. 

1.2.2 Rejestrator FDR typu II oraz IIA. Rejestratory przystosowane b�d� do zapisywania, stosownie do typu 
samolotu, co najmniej pierwszych 15 parametrów podanych w Tabeli 3.C-1. Jednak�e inne parametry mog� by�
uwzgl�dnione zamiennie w zale�no�ci od typu samolotu i charakterystyki wyposa�enia rejestruj�cego.
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1.3  Informacje dodatkowe 

1.3.1 Rejestrator FDR typu IIA, obok 30-minutowego czasu prowadzenia zapisów, zachowywa� ma dla 
celów kalibracji wystarczaj�ce informacje z poprzedniego startu.   

1.3.2 Sprawdzenia zakresu pomiarowego, przedzia�u czasowego zapisywania i dok�adno�ci zapisu 
parametrów dokonuje si� zwykle przy u�yciu metod zatwierdzonych przez odpowiedni organ certyfikuj�cy.

1.3.3 Producent zwykle dostarcza pa�stwowemu organowi certyfikuj�cemu nast�puj�ce informacje w 
odniesieniu do rejestratora FDR: 

a) instrukcje operacyjne producenta, ograniczenia sprz�towe i procedury monta�owe; 

b) parametr pocz�tkowy lub 	ród�o, które wskazuje przeliczenia jednostek pomiaru; oraz 

c) sprawozdanie z prób przeprowadzonych u producenta. 

1.3.4 Operator powinien zachowa� dokumentacj� dotycz�c� przydzia�u parametrów, równa�
przekszta�cenia, okresowego skalowania oraz innych informacji zwi�zanych ze sprawno�ci� sprz�tu lub jego obs�ug�
techniczn�. Dokumentacja musi by� wystarczaj�ca do zapewnienia, aby w�adze badaj�ce wypadek lotniczy otrzyma�y
niezb�dne informacje, które b�d� mog�y zosta� odczytane w jednostkach technicznych (in�ynieryjnych). 

2.  Rejestrator g	osów w kabinie (CVR) 

2.1  Wymagania ogólne 

2.1.1 Rejestrator CVR zaprojektowany ma by� w taki sposób, aby rejestrowa� co najmniej: 

a) prowadzon� przez radio korespondencj� g�osow�, zarówno przekazy przychodz�ce, jak i wychodz�ce z 
samolotu; 

b) t�o d	wi�kowe w kabinie pilotów; 

c) ��czno�� g�osow� cz�onków za�ogi lotniczej w kabinie pilotów prowadzon� przez radiotelefon pok�adowy; 

d) sygna�y g�osowe lub akustyczne, identyfikuj�ce pomoce nawigacyjne lub na podej�ciu, wprowadzone do 
s�uchawek lub do g�o�nika; 

e) ��czno�� g�osow� cz�onków z�ogi lotniczej poprzez system korespondencyjny z pasa�erami (passenger 
address system), je�li jest on zainstalowany na pok�adzie samolotu; oraz 

f) po��czenia w systemie cyfrowym ze s�u�bami ruchu lotniczego (ATS), chyba �e zapisywane s� one przez 
rejestrator FDR. 

2.1.2 Pojemnik rejestratora musi: 

a) by� pomalowany na wyró�niaj�cy pomara�czowy lub �ó�ty kolor; 

b) posiada� materia� odblaskowy, u�atwiaj�cy jego lokalizacj�; oraz 

c) posiada� dobrze zamocowane urz�dzenie do lokalizacji podwodnej ulegaj�ce automatycznemu 
uruchomieniu. 

2.1.3 W celu u�atwienia odró�nienia odg�osów rozmów od t�a d	wi�kowego, mikrofony w kabinie pilotów 
umiesci� nale�y w mo�liwie najlepszym po�o�eniu umo�liwiaj�cym rejestrowanie ��czno�ci g�osowej wychodz�cej ze 
stanowisk pilota lub drugiego pilota oraz przekazów g�osowych innych cz�onków za�ogi, kierownych do tych 
stanowisk. Najlepszym sposobem osi�gni�cia tego celu jest pod��czenie odpowiednich mikrofonów pa��kowych 
przystosowanych do prowadzenia ci�g�ego zapisu d	wi�ku na oddzielnych kana�ach.
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2.1.4 Rejestrator zainstalowany ma by� w taki sposób, aby: 

a) zminimalizowane zosta�o prawdopodobie�stwo uszkodzenia jego zapisów; w celu spe�nienia tego 
wymagania rejestrator zainstalowany powinien by� mo�liwie najdalej w tylnej cz��ci samolotu. W 
przypadku samolotów z kabin� hermetyzowan� umieszczony by� powinnien w pobli�u tylnej wr�gi kabiny 
ci�nieniowej; 

b) pobiera� zasilanie elektryczne z szyny zbiorczej, zapewniaj�cej maksymaln� niezawodno�� dzia�ania 
rejestratora bez nara�ania jego pracy na obci��enie zasadnicze i awaryjne; oraz 

c) istnia�y zarówno d	wi�kowe, jak i wizualne metody sprawdzenia przed lotem czy rejestrator funkcjonuje 
w�a�ciwie.

d) je�eli rejestrator jest wyposa�ony w urz�dzenie kasuj�ce nadmiar informacji, powinna by� opracowana 
instalacja zapobiegaj�ca pracy tego urz�dzenia w czasie lotu oraz w momencie zderzenia/ impulsu 
niszcz�cego. (Crash impact) 

2.2   Wymagania osi�gowe 

2.2.1 Rejestrator, z wyj�tkiem rejestratora CVR w przypadku sytuacji opisanej w pkt 3.6.3.5.2, zdolny 
b�dzie dokonywa� zapisu na co najmniej czterech �cie�kach jednocze�nie. W celu zapewnienia dok�adnej korelacji 
czasowej pomi�dzy poszczególnymi �cie�kami, rejestrator powinien zapisywa� w formacie swobodnym (in-line). Je�eli
u�yto konfiguracji dwukierunkowej, format ten i po��czenie �cie�ek powinny by� zachowane w obu kierunkach. 

2.2.2 Poni�ej okre�lono preferowane po�o�enie �cie�ek:

�cie�ka 1 -- s�uchawki i mikrofon pa��kowy drugiego pilota 

�cie�ka 2 -- s�uchawki i przeno�ny mikrofon pilota 

�cie�ka 3 -- mikrofon ogólny, lokalny 

�cie�ka 4 -- czas oraz s�uchawki i mikrofony trzeciego i czwartego cz�onka za�ogi (w stosownych 
przypadkach). 

Uwaga 1. -- �cie�ka 1 jest umieszczona najbli�ej podstawy g�owicy rejestruj�cej.

Uwaga 2. -- Preferowane po�o�enie �cie�ek zak�ada u�ycie typowych mechanizmów ci�g�ego przesuwu ta�my
magnetycznej i jest wyszczególnione ze wzgl�du na wi�ksze ryzyko zniszczenia kraw�dzi zewn�trznych ni� �rodkowej 
cz��ci ta�my. Nie wyklucza si� u�ycia innych �rodków rejestruj�cych, w których mog� nie mie	 zastosowania 
wspomnianie wy�ej ograniczenia. 

2.2.3 Podczas testowania rejestratorów przy wykorzystaniu metod zatwierdzonych przez odpowiedni organ 
certyfikuj�cy, nale�y wykaza�, �e rejestrator CVR jest przydatny w extremalnych warunkach otoczenia, do pracy w 
których zosta� zaprojektowany. 

2.2.4 Nale�y podj�� �rodki zapewniaj�ce dok�adn� korelacj� czasow� pomi�dzy rejestratorami FDR i CVR. 

Uwaga. -- Jedn� z metod osi�gni�cia takiej korelacji jest nak�adanie sygna�u czasu z rejestratora FDR na 
CVR.

2.3   Informacje dodatkowe 

Producent zwykle dostarcza pa�stwowemu organowi certyfikuj�cemu nast�puj�ce informacje dotycz�ce rejestratora 
rozmów w kabinie (CVR): 

a) instrukcje operacyjne producenta, ograniczenia sprz�towe i procedury monta�owe; oraz 
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b) sprawozdania z testów przeprowadzonych u producenta. 

3.   Przegl
dy systemów rejestratorów  
danych o locie oraz g	osów w kabinie (FDR i CVR) 

3.1 Przed przyst�pieniem do pierwszego lotu w danym dniu sprawdzone zosta� powinny wskazania 
urz�dze� kontrolnych CVR, FDR i, je�eli jest ono zainstalowane na pok�adzie samolotu, FDAU (urz�dzenie zbieraj�ce 
dane o parametrach lotu), zabudowane.  

3.2 Coroczn� kontrol� rejestratorów nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cy sposób: 

a) odczyt zapisanych przez rejestratory FDR i CVR danych powinien dawa� pewno��, �e rejestrator pracuje 
prawid�owo w nominalnym czasie zapisu; 

b) analiza rejestratora FDR powinna ocenia� jako�� zapisanych danych w celu okre�lenia, czy stosunek bitów 
b��dnych do ca�kowitej liczby bitów przenoszonych mie�ci si� w dopuszczalnym zakresie oraz okre�la�
	ród�a i rozk�ad b��dów; 

c) zapis zako�czonego lotu otrzymany z rejestratora FDR powinien zosta� sprawdzony w jednostkach 
technicznych/ in�ynieryjnych w celu okre�lenia wiarygodno�ci zapisanych parametrów; szczególn� uwag�
nale�y zwróci� na parametry pochodz�ce z czujników wspó�pracuj�cych z rejestratorem FDR; parametry z 
elektrycznego systemu szyn zbiorczych statku powietrznego nie musz� by� sprawdzane; je�eli ich zdatno��
do pracy mo�e by� okre�lona przy pomocy innych systemów statku powietrznego; 

d) urz�dzenie odczytuj�ce powinno posiada� konieczne oprogramowanie w celu dok�adnego przetworzenia 
zapisanych warto�ci na jednostki techniczne (in�ynieryjne) i w celu okre�lenia stanu sygna�ów 
dyskretnych; 

e) coroczne sprawdzenie sygna�ów zapisanych przez rejestrator CVR powinno zosta� wykonane przez 
odtworzenie zapisów tego rejestratora. Wówczas, gdy rejestrator CVR zainstalowany jest na pok�adzie 
statku powietrznego, powinien on zapisywa� sygna�y próbne pochodz�ce z ka�dego 	ród�a na statku 
powietrznym oraz ze stosownych 	róde� zewn�trznych w celu uzyskania pewno�ci, �e wszystkie 
wymagane sygna�y spe�niaj� wymagania norm zrozumia�o�ci; oraz 

f) wówczas, gdy jest to wykonalne, podczas corocznej kontroli sprawdzona powinna zosta� próbka zapisów 
rejestratora CVR dokonanych w czasie lotu w celu wykazania, �e zrozumia�o�� sygna�u jest akceptowalna. 

3.3 Systemy rejestratorów lotu powinny zosta� uznane za niezdatne do pracy, je�eli stwierdzone zostanie 
wyst�powanie znacznych okresów rejestrowania danych niskiej jako�ci, niezrozumia�ych sygna�ów lub gdy jeden lub 
wi�cej parametrów, podlegaj�cych obowi�zkowemu zapisowi, nie jest rejestrowany w sposób prawid�owy. 

3.4 Sprawozdanie z corocznego przegl�du systemów rejestratorów FDR i CVR powinno by�
udost�pnione na �yczenie pa�stwowemu urz�dowi nadzoruj�cemu, w celu umo�liwienia mu sprawowania funkcji 
monitorowania. 

3.5 Skalowanie systemu FDR: 

a) system rejestratora FDR powinien by� skalowany nie rzadziej ni� co pi�� lat, w celu wykrycia 
ewentualnych niezgodno�ci procedur przekszta�cania technicznego/ in�ynieryjnego (engineering 
conversion) parametrów podlegaj�cych obowi�zkowemu zapisowi oraz w celu upewnienia si�, �e
parametry s� zapisywane w zakresie tolerancji skalowania; oraz 

b) je�eli parametry wysoko�ci i pr�dko�ci lotu s� dostarczane przez czujniki, które kieruj� sygna�y do 
systemu rejestratora FDR, czujniki te powinny by� ponownie skalowane zgodnie z zaleceniami ich 
producenta lub nie rzadziej ni� raz na dwa lata. 
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Tabela 3.C-1 
Parametry zapisywane przez rejestratory danych o locie 

Numer 
kolejny Parametr Zakres pomiarowy 

Cz�sto��
zapisu
(sek.) 

Wymagana dok�adno��
(wej�cie z czujnika porównane z 

odczytem FDR) 

1 Czas (UTC je�li dost�pny, albo czas 
bie��cy)

24 godziny 4 ±0,125% na godzin�

2 Wysoko�� ci�nieniowa -300 m (-1000 stóp) do najwi�kszej
certyfikowanej wysoko�ci lotu samolotu  
+1500 m (+5000 stóp) 

1 ±30 m do ±200 m 
(±100 stóp do ±700 stóp) 

1 ±5%3 Wskazywana pr�dko�� lotu 95 km/godz. (50 w�z�ów) do najwi�kszej  
Vs0 (Uwaga 1)
V (Uwaga 2) do 1.2 Vs0 D

±3%

4 Kurs 360o 01 ±2

0.125 ±1% najwi�kszego zakresu z 
wyj�tkiem b��du odniesienia: ±5% 

5 Przyspieszenia wzd�u� osi pionowej -3 g  do  6 g

o o1 ±26 Pochylenie  ±75

7 Przechylenie ±180o o1 ±2

8 W��czanie nadawania radiowego W��czone-Wy��czone (po�o�enie) 1

9 Moc ka�dego silnika
(Uwaga 3)  

Pe�ny zakres 1/na silnik ±2%

10 Klapy na kraw�dzi sp�ywu lub 
sterownica w kabinie pilota 

Pe�ny zakres lub poszczególne po�o�enia 2 ±5% lub wg wska	nika pilota 

11 Klapy na kraw�dzi natarcia lub 
sterownica w kabinie pilota 

Pe�ny zakres lub poszczególne po�o�enia 2 ±5% lub wg wska	nika pilota 

12 Po�o�enie odwracacza ci�gu Z�o�ony, przej�ciowy, odwrócony 1/na silnik 

13 Przerywacz naziemny/hamulec 
aerodynamiczny 

Pe�ny zakres lub poszczególne po�o�enia 1 ±2% je�li wi�ksza dok�adno�� nie 
jest szczególnie wymagana 

0C14 Temperatura powietrza 
zewn�trznego

Zakres czujnika 2 ±2

15 Pilot automatyczny, automat 
ci�gu/AFCS rodzaj i stan u�ycia

Odpowiednia konfiguracja po�o�e� 1

Uwaga: Wy�ej wymienione 15 parametrów spe�nia wymagania dla rejestratora FDR typu II. 

16 Przyspieszenie wzd�u� osi pod�u�nej ±1 g 0,25 ±1,5% najwi�kszego zakresu z 
wyj�tkiem b��du odniesienia ±5% 

17 Przyspieszenie wzd�u� osi 
poprzecznej

±1 g 0,25 ±1,5% najwi�kszego zakresu z 
wyj�tkiem b��du odniesienia ±5% 

18 Sterowanie przez pilota i/lub 
p�o�enie powierzchni steruj�cych — 
sterowanie g�ówne (pochylenie, 
przechylenie, odchylenie) 

Pe�ny zakres 1 ±2% je�li wi�ksza dok�adno�� nie 
jest szczególnie wymagana 

(Uwaga 4) 
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Numer 
kolejny Parametr Zakres pomiarowy 

Cz�sto��
zapisu
(sek.) 

Wymagana dok�adno��
(wej�cie z czujnika porównane z 

odczytem FDR) 

19 Po�o�enie wyrównowa�enia
pod�u�nego 

Pe�ny zakres 1 ±3% je�li wi�ksza dok�adno�� nie 
jest szczególnie wymagana 

20 Wysoko�� wg 
radiowysoko�ciomierza 

-6 m do 750 m 
(-20 stóp do 2.500 stóp) 

1 ±0,6 m (±2 stopy) albo ±3% co jest 
wi�ksze poni�ej 150 m (500 stóp) i 
±5% powy�ej 150 m (500 stóp) 

21 Odchylenie od �cie�ki schodzenia Zakres sygna�u 1 ±3%

22 Odchylenie lokalizatora Zakres sygna�u 1 ±3%

23 Przej�cie radiolatarni znacznika Stan 1

24 G�ówny system ostrzegawczy Stan 1

25 Wybór cz�stotliwo�ci NAV 1 i 2 
(Uwaga 5)

Pe�ny zakres 4 Jak ustawiono 

26 Wybór wskaza� odleg�o�ci DME 1 i 2 
(Uwaga 5 i 6) 

0÷370 km 4 Jak ustawiono 

27 W��cznik ugi�cia podwozia Po�o�enie 1

28 System ostrzegania o blisko�ci ziemi 
(GPWS) 

Stan 1

29 K�t natarcia Pe�ny zakres 0,5 Jak ustawiono 

30 Ka�dy system hydrauliczny  
(niskie ci�nienie) 

Warto�� 2

31 Dane nawigacyjne 
(d�ugo�� i szeroko�� geograficzna, 
pr�dko�� wzgl�dem ziemi, k�t
znoszenia) (Uwaga 7) 

Jak ustawiono 1 Jak ustawiono 

32 Podwozia lub sterowanie po�o�eniem Po�o�enie 4 Jak ustawiono

Uwaga: Wy�ej wymienione 32 parametry spe�niaj� wymagania dla rejestratora FDR typu I. 

 Uwagi. —  

1) V  -- pr�dko�� przeci�gni�cia lub najmniejsza pr�dko�� lotu ustalonego w konfiguracji do l�dowania. S0

2) V  -- projektowa pr�dko�� nurkowania. D

3) Zapis danych wej�ciowych wystarczaj�cych do okre�lenia mocy. 

4) Stosuje si� „lub” dla samolotów z konwencjonalnym systemem sterowania. Stosuje si� „i” dla samolotów o 
niemechanicznych systemach sterowania. W samolotach o usterzeniu motylkowym jest akceptowany system 
kombinacji sygna�ów wej�ciowych zamiast zapisu sygna�u oddzielnie. 

5) Je�eli dost�pny jest sygna� cyfrowy. 

6) Preferuje si� alternatywnie zapis d�ugo�ci i szeroko�ci bezpo�rednio z systemu nawigacji bezw�adno�ciowej (INS) 
lub z innego systemu nawigacyjnego. 

7) Je�eli sygna�y s� �atwo dost�pne. 
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Je�eli mo�liwa jest dalsza rejestracja, rozwa�y� nale�y zapisanie nast�puj�cych dodatkowych informacji: 

a) informacje operacyjne z systemów wy�wietlaczy elektronicznych, takich jak system elektronicznych przyrz�dów 
pok�adowych (EFIS), elektroniczny scentralizowany monitor statku powietrznego (ECAM), system kontroli 
silnika i alarmowania za�ogi (EICAS). Pos�u�y� si� nale�y nast�puj�c� kolejno�ci� priorytetów; 

1) parametry wybrane przez za�og� w odniesieniu do po��danego toru lotu, tzn. ustawienie ci�nienia 
ci�nieniowego, wybrana wysoko��, wybrana pr�dko�� lotu, wysoko�� decyzyjna, pracuj�cy system lotu 
automatycznego oraz system wskaza�, je�li nie jest zapisany na podstawie innych 	róde�;

2) wybór stanu/systemu wy�wietlania tzn. SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, ETC, 

3) ostrze�enia i alarmy, 

4) identyfikacja wy�wietlonych stron dotycz�cych procedur awaryjnych oraz list kontrolnych, 

b) zatrzymanie informacji z uwzgl�dnieniem korzystania z hamulców w badaniach przej�cia na drugi kr�g i 
przerwanych startów; oraz 

c) dodatkowe parametry dotycz�ce pracy silnika (stopie� spr��ania EPR, pr�dko�� obrotowa turbiny wysokiego 
ci�nienia N1, temperatura gazów wylotowych EGT, przep�yw paliwa itp.). 

------------KONIEC------------
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Dodatek 3.C                                                                                                             Załącznik 6 – Eksploatacja Statków Powietrznych
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PUBLIKACJE TECHNICZNE ICAO 

Poni�sze streszczenie okre�la status oraz opisuje, w 
sposób ogólny, zawarto�	 ró�nych serii publikacji 
technicznych wydawanych przez Organizacj�
Mi�dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Nie obejmuje 
ono publikacji specjalistycznych, które nie mieszcz� si�
dok�adnie w jednej z serii, tak jak np. katalog map 
lotniczych czy tablice meteorologiczne dla 
mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej. 

Mi�dzynarodowe normy i zalecane metody 
post�powania przyjmowane s� przez Rad� zgodnie z 
postanowieniami artyku�ów 54, 37 i 90 Konwencji o 
mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym i s�
przedstawione, dla wygody, w formie za��czników do 
niej. Zgodne stosowanie przez Umawiaj�ce si� Pa�stwa
specyfikacji zawartych w mi�dzynarodowych normach 
uwa�a si� za konieczne w celu zapewnienia 
bezpiecze�stwa i regularno�ci mi�dzynarodowej �eglugi 
powietrznej; natomiast zgodne stosowanie specyfikacji 
zawartych w zalecanych metodach post�powania 
postrzegane jest jako po��dane w interesie 
bezpiecze�stwa, regularno�ci i skuteczno�ci 
mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej. �wiadomo��
wszelkich ró�nic pomi�dzy przepisami pa�stwowymi i 
zakresem ich stosowania, a postanowieniami 
wprowadzonymi przez normy mi�dzynarodowe ma 
znaczenie zasadnicze dla bezpiecze�stwa oraz 
regularno�ci mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej. Na 
ka�dym pa�stwie spoczywa, w �wietle artyku�u 38 
Konwencji, obowi�zek powiadomienia Rady o ka�dym 
przypadku braku zgodno�ci przepisów pa�stwowych z 
normami mi�dzynarodowymi. Znajomo�� ró�nic 
pomi�dzy przepisami wewn�trznymi, a zalecanymi 
metodami post�powania równie� mo�e mie� istotne 
znaczenie dla bezpiecze�stwa �eglugi powietrznej i, 
mimo i� Konwencja nie nak�ada �adnych obowi�zków w 
odniesieniu do zalecanych metod post�powania, Rada 
zach�ca Umawiaj�ce si� Pa�stwa, aby, obok ska�adania 
powiadomie� dotycz�cych braku zgodno�ci przepisów 
wewn�trznych z normami, informowa�y one równie� o 
wszelkich ewentualnych ró�nicach dotycz�cych zalece�.

Procedury dla S	u�b Mi�dzynarodowej �eglugi
Powietrznej (PANS) s� zatwierdzane przez Rad� do 
stosowania w ca�ym �wiecie. Zawieraj� one g�ównie 
procedury operacyjne, które postrzegane s� jeszcze jako 
niewystarczaj�co rozbudowane, aby mog�y zosta�
przyj�te jako mi�dzynarodowe normy i zalecane metody 

post�powania, jak równie� jako stanowi�ce materia� o 
charakterze bardziej trwa�ym, który uznany jest za zbyt 
szczegó�owy, aby móg� zosta� w��czony do za��cznika 
lub ulegaj�cy zbyt cz�stym zmianom, poprzez 
wprowadzanie do� poprawek, w zwi�zku z czym 
stosowanie wobec niego procesów przewidzianych w 
Konwencji by�oby zbyt k�opotliwe. 

Uzupe	niaj
ce Procedury Regionalne (SUPPS) 
posiadaj� status podobny do procedur zawartych w 
PANS w zwi�zku z faktem, i� s� one równie�
zatwierdzane przez Rad�, z t� jednak ró�nic�, �e ich 
zakres stosowania ograniczony jest do okre�lonych 
regionów. S� one przygotowane w formie 
skonsolidowanej, poniewa� niektóre maj� zastosowanie 
w regionach, których granice zachodz� na siebie, albo 
istniej� jako procedury wspólne dla dwóch lub wi�kszej 
liczby regionów. 

Nast�puj�ce publikacje s� przygotowywane przez 
urz�d Sekretarza Generalnego zgodnie z zasadami i 
polityk� zatwierdzonymi przez Rad�.

Instrukcje Techniczne zawieraj� wskazówki oraz 
rozwini�cie informacji o mi�dzynarodowych normach i 
zalecanych metodach post�powania oraz PANS, których 
wprowadzanie w �ycie maj� za zadanie u�atwia�.

Plany �eglugi Powietrznej okre�laj� wymagania 
dotycz�ce urz�dze� oraz us�ug dla mi�dzynarodowej 
�eglugi powietrznej w odniesieniu do Regionów 
eglugi 
Powietrznej ICAO. S� one przygotowane przez urz�d
Sekretarza Generalnego na podstawie zalece� z 
posiedze� dotycz�cych regionalnej �eglugi powietrznej i 
zwi�zanych z nimi dzia�a� Rady. Do planów okresowo 
wprowadzane s� poprawki w celu odzwierciedlenia 
zmian w wymaganiach oraz etapu wdra�ania zalece�
dotycz�cych urz�dze� oraz us�ug.

Okólniki ICAO udost�pniaj� informacje 
specjalistyczne b�d�ce przedmiotem zainteresowania 
Umawiaj�cych si� Pa�stw i obejmuj� one prace studyjne 
w sprawach technicznych. 
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