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Konferencja Lotno – Techniczna INSTRUKTORZY 

Plan Dnia  

 

1. Sprawozdanie z działalności lotniczej Aeroklubu w 2012 roku 

2. Konferencja BL 

 2.1 Omówienie wybranych zdarzeń lotniczych z kraju 

  2.1.1 zdarzenia  samolotowe 

  2.1.2 zdarzenia szybowcowe 

2.1.3 zdarzenia balonowe 

 2.2 Omówienie zdarzeń lotniczych w AN z lat 2011/2012 

3.  Szkolenie doskonalące i unifikacyjne (instrukcje, programy) 

4. Szkolenie z zakresu systemu jakości w FTO Aeroklub Nadwiślański 

5. Zapoznanie z treścią nowej Instrukcji Operacyjnej Lotniska Lisie Kąty 

6. Planowane zmiany w strukturze polskiej przestrzeni powietrznej w 2013 roku 

7. Nowe przepisy szkolenia i licencjonowania personelu lotniczego PART-FCL 

8. Szkolenie z zakresu procedur prowadzenia PDT  
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CZĘŚĆ 1  
 
Działalność 
lotnicza A.N. w 
2012 roku  

Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 

www.lisie.pl 
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Aeroklub Nadwiślański  
Naloty w 2012 roku 

SAMOLOTY 
1126 h 

SZYBOWCE  
2125 h 

BALONY 
58 h 

NALOTY W AEROKLUBIE NADWIŚLAŃSKIM W 2012 ROKU    
[w godzinach lotu] 
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Aeroklub Nadwiślański  
Naloty samolotowe w 2012 roku 

CESSNA 150 
828 h 

CESSNA 172 
35 h 

SOCATA RAYLLE 
253 h 

JAK-12A 
10 h 

NALOTY SAMOLOTOWE W 2012 ROKU  
[w godzinach lotu] 
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Aeroklub Nadwiślański  
Naloty szybowcowe w 2012 roku 

SZD-9bis 
BOCIAN 

322 h 

SZD-50-3 
PUCHACZ 

290 h 

SZD-30 PIRAT 
543 h 

SZD-51-1 
JUNIOR 

310 h 

SZD-36 COBRA  
89 h 

SZD-48 JANTAR 
340 h 

SZD-42 JANTAR 
2B  

88 h 

NALOTY SZYBOWCOWE W 2012 ROKU  
[w godzinach lotu] 



7 

Kalendarz wydarzeń 2013 
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CZĘŚĆ 2  
 
Zdarzenia 
Lotnicze 

Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 

www.mi.gov.pl/pkbwl 
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Zdarzenia Lotnicze 
Statystyka 2012 

Wypadki 89 

Poważne Incydenty  23 

Incydenty 651 

Inne zdarzenia* 966 

Ogółem 1729 zdarzeń lotniczych 

* - zdarzenia nie objęte obowiązkiem badania ani przez ani pod nadzorem PKBWL 
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Zdarzenia Lotnicze 
Statystyka 2012 

 

SAMOLOTY 
1372 

SZYBOWCE I 
MOTOSZYBOWCE 

52 

BALONY  
3 

POZOSTAŁE 
302 
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Zdarzenia  lotnicze które będziemy omawiać 

SAMOLOTY 

SZYBOWCE 

Nr. Data Typ SP Miejsce  Klasyfikacja 

722/08 26 września 2008  Cessna F150L Piastów (EPRP) Wypadek 

1060/09 22 lutego 2009  Zenair Zodiak Watorowo (EPWT) Wypadek 

763/10 23 lipca 2010 Zenair Zodiak Radawiec (EPLR) Wypadek 

1065/11 21 sierpnia 2011 Cessna T182T Pobiednik Wlk (EPKP) Wypadek 

1362/11 22 października 2011 Cessna 182H Żar (EPZR) Wypadek 

Nr. Data Typ SP Miejsce  Klasyfikacja 

743/10 21 lipiec 2010 SZD-9bis Bocian Jeżów Sudecki Wypadek 

1183/10 24 październik 2010  SZD-50-3 Puchacz Łomnica k. Jeleniej G. Wypadek 

653/11 17 czerwiec 2011 SZD-42 Jantar 2B Bielsko Biała (EPBA) Wypadek 

784/11 09 lipiec 2011 SZD-9bis Bocian Dęblin (EPDE) Wypadek 

724/12 03 lipiec 2012 SZD-50-3 Puchacz Babice (EPBC) Poważny Incydent 

740/12 20 lipiec 2012 SZD-9bis Bocian Kielce Masłów (EPKA) Poważny Incydent 

788/12 10 lipiec 2012 SZD-9bis Bocian Białystok Krywlany (EPBK) Wypadek 

BALONY 

Nr. Data Typ SP Miejsce  Klasyfikacja 

341/12 28 kwietnia 2012  Lindstrand 105A Wietrzno k/Krosna Wypadek 



12 

 

 

 

2.1.1  
Wypadki  

samolotowe 

Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 



13 

Cessna F150L SP-KAO 

26 września 2008, Piastów k/Radomia 
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Cessna F150L SP-KAO 

26 września 2008, Piastów k/Radomia 
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Cessna F150L SP-KAO 

26 września 2008, Piastów k/Radomia 
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Cessna F150L SP-KAO 

26 września 2008, Piastów k/Radomia 
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Zentair Zodiak CH 601 XL 

22 lutego 2009, Kiełp k/Watorowa 
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Zentair Zodiak CH 601 XL 

22 lutego 2009, Kiełp k/Watorowa 



19 

Zentair Zodiak CH 601 XL 

22 lutego 2009, Kiełp k/Watorowa 
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 Zenair CH 601 UL Zodiak OK-NUA12  

23 lipca 2010, Radawiec  
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 Zenair CH 601 UL Zodiak OK-NUA12  

23 lipca 2010, Radawiec  
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 Zenair CH 601 UL Zodiak OK-NUA12  

23 lipca 2010, Radawiec  
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Cessna T182T SP-IKE 

21 sierpnia 2011 r., Pobiednik Wielki (EPKP) 



24 

Cessna T182T SP-IKE 

21 sierpnia 2011 r., Pobiednik Wielki (EPKP) 



25 

Cessna T182T SP-IKE 

21 sierpnia 2011 r., Pobiednik Wielki (EPKP) 
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Cessna T182T SP-IKE 

21 sierpnia 2011 r., Pobiednik Wielki (EPKP) 
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Cessna T182T SP-IKE 

21 sierpnia 2011 r., Pobiednik Wielki (EPKP) 
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2.1.2  
Wypadki  

szybowcowe 

Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 



29 

SZD-50-3 Puchacz SP-3203 

24 październik 2010, Jelenia Góra 
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SZD-50-3 Puchacz SP-3203 

24 październik 2010, Jelenia Góra 
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SZD-50-3 Puchacz SP-3203 

24 październik 2010, Jelenia Góra 



32 

SZD-42-2 Jantar 2B SP-3327 

17 czerwiec 2011, Bielsko Biała Aleksandrowice 
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SZD-9bis Bocian SP-2804 

9 lipiec 2011, Dęblin 
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SZD-9bis Bocian SP-2804 

9 lipiec 2011, Dęblin 
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SZD-9bis Bocian SP-2804 

9 lipiec 2011, Dęblin 
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SZD-9bis Bocian SP-2804 

9 lipiec 2011, Dęblin 
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SZD-9bis Bocian SP-2804 

9 lipiec 2011, Dęblin 
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2.1.3  
Wypadki  

balonowe 

Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 
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 Lindstrand 105A SP-BES  

28 kwietnia 2012, Wietrzno k/Krosna 
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 Lindstrand 105A SP-BES  

28 kwietnia 2012, Wietrzno k/Krosna 
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Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 

CZĘŚĆ 3 
. 

Szkolenie 

unifikacyjne i 

doskonalące 
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 Plan Szkolenia 

 

 

1. Wykaz dokumentacji operacyjno – szkoleniowej Aeroklubu 

Nadwiślańskiego 

 

2. Omówienie zmian i przypomnienie istotnych treści w Instrukcji 

Szkolenia Aeroklubu Polskiego  

 

3. Zapoznanie z treścią nowej Instrukcji Operacyjnej AP (w tym normy 

pracy instruktorów i limity dobowe ilości i czasu lotów szkolnych) 

 

4. Zmiany w Programach Szkolenia Samolotowego, Szybowcowego, 

Balonowego.  Przypomnienie procedur szkolenia.  

 

5. Przypomnienie zasad przeszkalania na nowy typ samolotu, w nocy, na 

hol, VFR dzień.  

 

6. Zmienione zasady przyjmowania uczniów-pilotów z innych Ośrodków 
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Wykaz dokumentacji operacyjno – szkoleniowej Aeroklubu 

Nadwiślańskiego 

 

1. Instrukcja Wykonywania Lotów i Skoków AP wyd. 2004, zm.4 

2. Instrukcja Operacyjna AP wyd. 1 z 2012 

3. Instrukcja Jakości AP, wyd. 2008 

4. Instrukcja Szkolenia AP, wyd. 2005, zm.5 

5. Program Szkolenia Samolotowego do Licencji PPL(A) wyd. 2010, zm.2 

6. Program Szkolenia Samolotowego w Lotach Nocnych wyd. 2011 

7. Program Szkolenia Samolotowego na Nowy Typ wyd. 2011 

8. Program Szkolenia Samolotowego w Holowaniu wyd. 2011 

9. Program Szkolenia Szybowcowego AP wyd. 2004, zm.6 

10. Program Szkolenia Balonowego AP wyd. 2004, zm.1 

11. Program Szkolenia w lotach VFR Dzień w różnych warunkach atmosferycznych. 

12. Program Szkolenia Samolotowego AP wyd. 2004 zm. 5 (tylko szkolenia w 

akrobacji). 
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Instrukcja Szkolenia Aeroklubu Polskiego 

Struktura 

 

Instrukcja Szkolenia Aeroklubu Polskiego 

OGÓLNA ORGANIZACJA SZKOLENIA 

ORGANIZACJA SZKOLENIA TEORETYCZNEGO 

ORGANIZACJA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO 

ZASADY KONTROLI WIEDZY TEORETYCZNEJ 

(KWT) I KONTROLI TECHNIKI PILOTAŻU (KTP) 

ZAŁĄCZNIKI 
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Instrukcja Szkolenia Aeroklubu Polskiego 

Zagadnienia 

 

 Dopuszczalne, dobowe ilości i czasy lotów wykonywanych przez osoby szkolone 

na balonach wolnych, samolotach i szybowcach na poszczególnych etapach 

szkolenia są określone w odpowiednich Programach Szkolenia. 

 

 W przypadku, gdy Programy Szkolenia nie określają norm ilości i czasów lotów 

wykonywanych przez szkolonych, decyzję w sprawie określenia liczby i czasów 

lotów podejmuje instruktor szkolący, uwzględniając przy tym takie elementy jak 

etap szkolenia, warunki atmosferyczne, predyspozycje i samopoczucie szkolonego 

oraz z uwzględnieniem zapisów w Instrukcji Operacyjnej AP – Rozdz. A13 i A14. 

 

Obciążenie uczestników szkolenia zajęciami szkoleniowymi 

oraz zapewnienie odpoczynku podczas szkolenie praktycznego 
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Instrukcja Szkolenia Aeroklubu Polskiego 

Zagadnienia 

 

Loty sprawdzające specjalne (LS spec) 

 Loty sprawdzające - specjalne (LS spec) wykonuje się po wystąpieniu przerw w lotach 

samodzielnych danego rodzaju przekraczającej ustalone okresy lub dodatkowo wg. 

decyzji Szefa Szkolenia (HT). 

 

 LS spec stanowią wraz z ważną KTP i wymogami formalnymi, podstawę do korzystania 

z uprawnień i kwalifikacji których dotyczą. 

 

 Loty sprawdzające - specjalne (LS spec) należy wykonać w przypadku wystąpienia 

przerw wykonywaniu lotów samodzielnych danego rodzaju większych niż: 
 

SAMOLOTY  
 

a) 12 miesięcy - dotyczy lotów na akrobacje odwróconą (wyższa, wyczynowa i zespołowa), 

b) 24 miesiące - dotyczą lotów nocnych, lotów połączonych z holowaniem szybowców, lotów na 

wywożenie skoczków, lotów akrobacje normalną (podstawową i średnią) i lotów na 

poszczególnych typach samolotu, 
 

SZYBOWCE 
 

a) 12 miesięcy - dotyczy lotów chmurowych, lotów warunkach silnej turbulencji, lotów na 

akrobacje odwróconą (wyższa, wyczynowa), 

b) 24 miesiące - dotyczą lotów nocnych, lotów na akrobację normalną. 
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Instrukcja Szkolenia Aeroklubu Polskiego 

zaliczenie KTP dla pilotów na podstawie nalotu 

 

KTP na podstawie nalotu 

Pilot samolotowy może ubiegać się o zaliczenie (przedłużenie) ważności Kontroli Techniki Pilotażu (KTP) 

bez obowiązku wykonywania lotów z instruktorem po spełnieniu przez niego wymogów formalnych oraz 

dodatkowo następujących warunków: 

 

a) posiada doświadczenie w lotach na samolotach - nalot jako dowódca 300 godzin, 

b) uzyskał jako pilot dowódca na samolocie klasy SEP(L), MEP(L) lub motoszybowcu w okresie 

ostatnich 12 miesięcy nalot co najmniej 30 godzin oraz wykonał 30 startów i lądowań; 

c) posiada ważną poprzednią kontrolę KTP, zaliczoną na podstawie wykonanych lotów kontrolnych z 

instruktorem na pokładzie. 

SAMOLOT 

SZYBOWCE 

Pilot szybowcowy może wykonać Kontrolę Techniki Pilotażu (KTP) na szybowcu jednomiejscowym 

pod nadzorem instruktora. Oprócz wymogów formalnych musi on dodatkowo spełniać następujące 

warunki: 

 

a) posiadać doświadczenie w lotach na szybowcach - nalot jako dowódca co najmniej 300 godz., 

b) nalot jako pilot dowódca na szybowcach w okresie ostatnich 12 m-cy minimum 30 godzin, 

c) ważna poprzedni kontrolę umiejętności - KTP, zaliczoną na podstawie wykonanych lotów 

kontrolnych z instruktorem na pokładzie. 



48 

 

Instrukcja Szkolenia Aeroklubu Polskiego 

Zmiana nr 5 

 

IS AP – zmiana nr 5 

 Wycofanie wzorów list wzlotów (określenie wymogów formalnych) 

 

 Wprowadzenie wymogu informowania ULC o przeprowadzanych 

szkoleniach 

 

 Odniesienie do Instrukcji Operacyjnej w kwestii dopuszczalnych 

czasów i ilości lotów dla instruktorów i uczniów – pilotów.  

 

 Wprowadzenie wymogu udokumentowania wieku oraz 

wykształcenia uczniów – pilotów w dokumentacji osobistej 

 

 Wprowadzenie nowych wzorów Kart Przebiegu Szkolenia do 

PPL(A), Dzienników Szkoleń Teoretycznych, Protokołów KWT 

 



49 

 

Instrukcja Operacyjna AP 

Struktura 

Instrukcja Operacyjna Aeroklubu Polskiego 

DZIAŁ A – INFORMACJE OGÓLNE 

DZIAŁ B – ZAGADNIENIA TECHNICZNE 

DZIAŁ C – INFORMACJE DOTYCZĄCE TRAS I LOTNISK 

DZIAŁ D – SZKOLENIE PERSONELU OŚRODKA 

Załącznik nr 2 – Loty Samolotowe 

Załącznik nr 3 – Loty Szybowcowe 

Załącznik nr 4 – Loty Balonowe 
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Instrukcja Operacyjna AP 

Szkolenia Personelu Ośrodka 

 Szkolenie wstępne 

 

 Szkolenie doskonalące i wznawiające 

 

 Szkolenie unifikacyjne 

 

 Sprawdziany KWT i KTP 

 

 Szkolenie podnoszące kwalifikacje  

 
 

 

 

 

Szkolenia Kadry Instruktorskiej 

OBOWIĄZKOWE 
Co 12 m-cy 
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Instrukcja Operacyjna AP 

KTP i KWT 

Sprawdziany KWT dla instruktorów 

D.5.1 Instruktorzy w OSL ‐ AR w ramach Kontroli Wiadomości Teoretycznych (KWT) zdają 

standardowy zestaw przedmiotów określonych w PART‐FCL 1 rozszerzony o metodykę 

szkolenia i nadzór nad lotami szkolnymi. 
 

D.5.2 Protokół egzaminu KWT (określony w Instrukcji Szkolenia) zawiera następujące 

przedmioty: 
 

‐ Prawo lotnicze i procedury ruchu lotniczego; 

‐ Ogólna wiedza o statku powietrznym; 

‐ Osiągi i planowanie lotu; 

‐ Człowiek, możliwości, ograniczenia; 

‐ Meteorologia; 

‐ Nawigacja; 

‐ Procedury operacyjne; 

‐ Zasady lotu; 

‐ Łączność; 

‐ Metodyka szkolenia i nadzór nad lotami szkolnymi. 
 

Zakres wiadomości ogólnych zdawanych przez instruktora w ramach KWT odpowiada 

poziomowi egzaminów na licencję pilota zawodowego CPL(A), pilota szybowcowego PL(G) i 

pilota balonu wolnego PL(FB). 
 

D.5.3 Ważność KWT wynosi 12 miesięcy od dnia zaliczenia pierwszego egzaminu. 
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Instrukcja Operacyjna AP 

KTP dla instruktorów 

Sprawdziany KTP dla instruktorów 

D.5.4 Zakres Kontroli Techniki Pilotażu (KTP) dla instruktorów obejmuje zakres wymagany od 

pilotów, określony w Instrukcji Szkolenia AP – Część 4 Rozdział 2 oraz dodatkowo następujące 

elementy: 

 

‐ przygotowanie pokazu; 

‐ synchronizacja objaśnień z pokazem; 

‐ poprawianie błędów; 

‐ pilotowanie statku powietrznego; 

‐ technika instruowania; 

‐ ogólna wiedza lotnicza i bezpieczeństwo; 

‐ określanie pozycji, wykorzystanie przestrzeni powietrznej. 

 

D.5.4. KTP w zakresie umiejętności wymaganych od instruktora wynosi 12 miesięcy. 

 

D.5.5 KTP w zakresie umiejętności wymaganych od instruktora może być przeprowadzone w ramach 

przedłużenia uprawnień instruktorskich. 
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Instrukcja Operacyjna AP 

czasy pracy i wypoczynku personelu latającego 

A.13 Ograniczenia czasu pracy, czasu lotów i wypoczynku – instruktorzy 

szkolący 
 

A.13.1  

Czas pracy instruktorów zatrudnionych w Ośrodku określają przepisy Kodeksu Pracy (D.U. z 1998 r. Nr 

21, poz. 94 dział VI. z późniejszymi zmianami). 

 

A.13.2  

W Ośrodku, ze względu na specyfikę i optymalizację procesu szkolenia oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Kodeksu Pracy, może być przyjęty równoważny system czasu pracy, który polega na 

ograniczeniu zastosowania sztywnej 8 godzinnej normy dobowej czasu pracy. 

Równoważny system czasu pracy w odróżnieniu od systemu podstawowego, w którym czas 

pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy polega, że w przyjętym okresie rozliczeniowym 

nieprzekraczającym 4 miesięcy (art. 129 §1 k.p.) umożliwia się zastosowanie zróżnicowanych 

norm dobowych czasu pracy, a następnie ich uśrednienie. System ten dopuszcza wydłużenie 

dobowego czasu pracy do 12 godzin, w maksymalnie jedno miesięcznym okresie 

rozliczeniowym. Przedłużony dobowy wymiar czasu powinien być równoważony krótszym 

dobowym wymiarem czasu pracy w inne dni, bądź dniami wolnymi od pracy (135 § 1 k.p.), ale 

dopuszczalne jest jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydłużenie okresu 

rozliczeniowego do trzech miesięcy (135 § 2 k.p.). Zgodnie z kodeksem pracy w przypadku prac 

uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być 

przedłużony nawet do 4 miesięcy (135 § 3 k.p.). 
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Instrukcja Operacyjna AP 

czasy pracy i wypoczynku personelu latającego 

A.13 Ograniczenia czasu pracy, czasu lotów i wypoczynku – instruktorzy 

szkolący 
 

A.13.3  

W Ośrodku, oprócz zapisów wynikających bezpośrednio z Kodeksu Pracy powinny być stosowane się 

następujące normy czasu pełnienia czynności lotniczych przez Instruktorów szkolenia praktycznego (FI): 
 

a) 12 godzin czasu wykonywania czynności lotniczych ‐ w ciągu kolejnych 24 godzin, 

b) 8 godzin czasu lotu w ciągu kolejnych 24 godzin, 

c) 40 godzin czasu lotu ‐ w tygodniu kalendarzowym, 

d) 120 godzin czasu lotu ‐ w miesiącu kalendarzowym, 

e) 800 godzin czasu lotu ‐ w roku kalendarzowym. 

 

 

 

 

UWAGA! Czas czynności lotniczych jest to suma czasu lotu i czasu czynności na ziemi. Do czasu czynności na 

ziemi zaliczamy: 
 

 organizowanie lotu, nie mniej jednak niż 1 godzinę przed planowanym startem; 

 oczekiwanie na lot; 

 wykonanie czynności po wylądowaniu lub zakończeniu lotów, nie mniej jednak niż ½ godziny; 

 pełnienie dyżurów i wykonywanie innych czynności lotniczych na ziemi, do których instruktor został 

wyznaczony; 

 prowadzenie wykładów lub szkolenia naziemnego przed lotami. 

A.13.4 Czasem wypoczynku instruktorów w Ośrodku jest nieprzerwany i określony jako czas w którym 

instruktor zwolniony jest od pełnienia wszelkich obowiązków służbowych. 

Czas wypoczynku instruktorów w Ośrodku nie może być krótszy niż 10 godzin. 
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Instrukcja Operacyjna AP 

czasy pracy i wypoczynku personelu latającego 

A.14 Ograniczenia czasu lotów i wypoczynku – szkoleni 

A.14.3 Ze względu na specyfikę i optymalizację procesu szkolenia zaleca się, aby dzienne normy czasu lotu 

i liczby lotów wykonywanych przez szkolonych nie były większe niż: 

 

a) na balonach wolnych na następujących etapach szkolenia: 

 

‐ szkolenie wg zadania AI i AII – 3,5 godz. lotu / 5 lotów, 

‐ szkolenie wg pozostałych zadań – 5 godz. lotu / 8 lotów. 

 

b) na samolotach na następujących etapach szkolenia: 

 

‐ szkolenie do licencji PPL(A) wg Zadania A i D – 3 godz. lotu / 25 lotów, 

‐ szkolenie do licencji PPL(A) wg Zadania B i C – 5 godz. lotu / 10 lotów, 

‐ szkolenie wg pozostałych Programów – 6 godz. lotu / 30 lotów. 

 

c) na szybowcach na następujących etapach szkolenia: 

 

‐ szkolenie wg zadania AI, AII i AIII – 2 godz. lotu / 16 lotów, w tym 8 samodzielnie, 

‐ szkolenie wg pozostałych zadań AIV, AV, AVI, AVII – 6 godz. lotu /15 lotów, 

‐ szkolenie wg pozostałych zadań – 6 godz. lotu /30 lotów. 
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Instrukcja Operacyjna AP 

czasy pracy i wypoczynku personelu latającego 

A.14 Ograniczenia czasu lotów i wypoczynku – szkoleni 

A.13.4  

Czasem wypoczynku szkolonych  w Ośrodku jest nieprzerwany i określony jako czas w którym szkolony 

zwolniony jest od pełnienia wszelkich czynności lotniczych 

 

Czas wypoczynku szkolonych w Ośrodku nie może być krótszy niż 10 godzin. 

UWAGA! Czas czynności lotniczych jest to suma czasu lotu i czasu czynności na ziemi. Do czasu czynności na 

ziemi zaliczamy: 
 

 organizowanie lotu, nie mniej jednak niż 1 godzinę przed planowanym startem; 

 oczekiwanie na lot; 

 wykonanie czynności po wylądowaniu lub zakończeniu lotów, nie mniej jednak niż ½ godziny; 

 pełnienie dyżurów i wykonywanie innych czynności lotniczych na ziemi, do których instruktor został 

wyznaczony; 

 prowadzenie wykładów lub szkolenia naziemnego przed lotami. 
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Programy Szkolenia Samolotowego 

PROGRAMY SZKOLENIA SAMOLOTOWEGO 

AEROKLUBU POLSKIEGO 

PROGRAM SZKOLENIA SAMOLOTOWEGO  

DO LICENCJI PPL(A) 

PROGRAM SZKOLENIA SAMOLOTOWEGO  

NA NOWY TYP 

PROGRAM SZKOLENIA SAMOLOTOWEGO  

W LOTACH NOCNYCH 

PROGRAM SZKOLENIA SAMOLOTOWEGO  

W HOLOWANIU 

PROGRAM SZKOLENIA SAMOLOTOWEGO  

W LOTACH VFR DZIEŃ 
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Program Szkolenia Samolotowego do Licencji PPL(A) 

PROGRAM SZKOLENIA SAMOLOTOWEGO  

DO LICENCJI PPL(A) 

ZADANIE A 

LOTY PO KRĘGU I DO STREFY 

ZADANIE B  

„ŚLEPAKI” 

ZADANIE C 

NAUKA LOTÓW  

NAWIGACYJNYCH VFR 

ZADANIE D 

LOTY NA NOWYM  

TYPIE SAMOLOTU 

KLASY SEP(L) 
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Program Szkolenia Samolotowego na Nowy Typ 

PROGRAM SZKOLENIA SAMOLOTOWEGO  

NA NOWY TYP 

ZADANIE F  

PRZESZKOLENIE NA NOWY  

TYP/WERSJĘ SAMOLOTU KLASY SEP(L) 

W DZIEŃ LUB W NOCY 

ZADANIE G  

PRZESZKOLENIE NA   

TYP SAMOLOTU AN-2 
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Program Szkolenia Samolotowego w Lotach Nocnych 
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Program Szkolenia Samolotowego w Holowaniu 

PROGRAM SZKOLENIA SAMOLOTOWEGO  

W HOLOWANIU 

ZADANIE H 

HOLOWANIE  

SZYBOWCÓW 

ZADANIE I 

HOLOWANIE  

TRANSPARENTÓW 
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Program Szkolenia Szybowcowego 

zmiany nr 5,6 

Zmiana nr 5 (29.06.2012) 

 Zmiana warunków dopuszczenia do szkolenia praktycznego 
 

Do szkolenia praktycznego można dopuścić osobę, która spełnia łącznie warunki: 

 

a) Ukończyła 14 lat lub ukończy 14 lat przed pierwszym lotem samodzielnym, 

b) Posiada uwierzytelnione pisemne zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na odbycie szkolenia praktycznego w 

pilotażu szybowcowym (dotyczy osób niepełnoletnich), 

c) Posiada ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie Klasy 2 lub 1; 

d) Ukończyła z zaliczeniem Teoretyczny Kurs Szybowcowy (TKS), a jeżeli od jego ukończenia upłynęło ponad 12 

miesięcy, posiada aktualne sprawdzenie poziomu wiedzy teoretycznej (KWT) 
 

 Wprowadzenie procedury wznawiania starych licencji 

szybowcowych 
 

 Wprowadzenie procedury przejścia ucznia-pilota z innego Ośrodka 

Szkolenia bez potrzeby zatwierdzania Indywidualnego Toku 

Szkolenia 
 

 Likwidacja wymogu realizacja lotów na korkociągi w przypadku 

przeszkalania na nowy typ startu 
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Program Szkolenia Szybowcowego 

zmiany nr 5,6 

Zmiana nr 5 (29.06.2012) 

Likwidacja wymogu realizacja lotów na korkociągi w przypadku 

przeszkalania na nowy typ startu 

WYCIĄGARKA (WL) HOL (ATTO) 
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Nowe procedury dotyczące uczniów-pilotów szybowcowych 

z innych Ośrodków 

UWAGA! Poniższe zasady można stosować w przypadku, gdy szkolenie praktyczne do licencji 

lub uprawnienia prowadzone jest w różnych Ośrodkach prowadzących szkolenie szybowcowe 

wg różnych Programów, bez obowiązku zatwierdzania „Indywidualnego Toku Szkolenia” przez 

Prezesa ULC. 
 

1. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA W INNYM OŚRODKU 

 

a) Spełnienie wymagań zawartych w pkt. A.3.2 ust.1 Programu. 

b) Skierowanie na szkolenie do innego Ośrodka . 

c) Udokumentowana wcześniejsza praktyka lotnicza (książka lotów). 

d) Dokumentacja przebiegu dotychczasowego szkolenia (poświadczona kopia książki /karty przebiegu szkolenia). 

e) Wyciąg z Programu szkolenia wg. którego prowadzone było dotychczasowe szkolenie. 

 

2. ZASADY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W INNYM OŚRODKU 

 

a) Przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego szkolony jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami 

zawartymi w Instrukcji Szkolenia i Instrukcji Operacyjnej Aeroklubu Polskiego jak i z lokalnymi uwarunkowaniami, 

które Szef Szkolenia (HT) uzna za konieczne. 

b) Po zapoznaniu się z dotychczasową praktyką Szef Szkolenia (HT) wykonuje loty sprawdzające, mające na celu 

ocenę rzeczywistych kwalifikacji lotniczych. 

c) Po analizie dotychczasowej praktyki i kwalifikacji lotniczych szkolonego oraz porównaniu Programów szkolenia 

uwzględniając wynik lotów sprawdzających Szef Szkolenia (HT) sporządza i zatwierdza indywidualny plan szkolenia 

na czas pobytu szkolonego (Kartę Przebiegu Szkolenia) – załącznik nr 5 Instrukcji Szkolenia AP. Ośrodek prowadzi 

dokumentację ucznia-pilota zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Szkolenia. 

d) Po odbyciu szkolenia szkolony otrzymuje poświadczoną przez HT kopię indywidualnej karty przebiegu szkolenia 

wraz z wyciągiem z Programu Szkolenia Szybowcowego AP w celu przekazania jej do macierzystego Ośrodka 

szkolonego. 
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Nowy regulamin zdobywania uprawnień w A.N.  

Pirat  wylaszowany Bocian/Puchacz  

Junior  wymagana Licencja Pilota Szybowcowego (LPS) 

PW-5  wymagana LPS i aktualny trening na Juniorze 

Cobra  wymagana LPS i 100 h nalotu ogólnego 

Jantar Std/2/3  

LPS, zalecany trening na szybowcu z chowanym podwoziem, min. 100 

h nalotu dowódczego, 300 km do złotej odznaki – w uzasadnionych 

przypadkach lot sprawdzający na szybowcu dwumiejscowym 

Jantar 2 B  
LPS, minimum 100 h aktualnego nalotu na Jantarze "krótkim", 300 km 

diamentowe  

Sekcja Szybowcowa - LASZOWANIA 



66 

Nowy regulamin zdobywania uprawnień w A.N.  

Uczeń-pilot 
10 lotów według Zadania A IV/6 i A VI/5 w łącznym czasie 

10h w tym 5 lądowań i 5h na typie, na którym ma być 

wykonywany przelot 

Pilot – nalot ogólny poniżej 50h 
10 lotów według Zadania A IV/6 i A VI/5 w łącznym czasie 

10h w tym 5 lądowań i 5h na typie, na którym ma być 

wykonywany przelot, 

Pilot – nalot ogólny powyżej 50h 
zaleca się wykonanie 3 lądowań i 5 h na typie, na którym 

ma być wykonywany przelot. 

Sekcja Szybowcowa – PIERWSZE PRZELOTY  W SEZONIE 
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Nowy regulamin zdobywania uprawnień w A.N.  

Uczeń-pilot 
Skończone zadanie A VI / 1, przed przelotem 50 km do 

SOS zalecane spełnienie warunku czasowego lub przelotu 

50 km do licencji. 

Pilot 
Przed przelotem 50 km do SOS zalecane spełnienie 

warunku czasowego. 

Sekcja Szybowcowa – Loty do Srebrnej Odznaki Szybowcowej 

Uczeń-pilot 
Spełnione warunki do SOS i aktualny trening w lotach, nalot 

ogólny nie mniejszy niż 25 h 

Pilot Aktualny trening w lotach 

Sekcja Szybowcowa – Przeloty Treningowe 

Pilot – lot z pasażerem 
LPS, minimum 100 h nalotu dowódczego na szybowcach,  

wymagana decyzja instruktora 

Sekcja Szybowcowa – Loty z pasażerami 
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Nowy regulamin zdobywania uprawnień w A.N.  

Socata Raylle 235E Licencja PPL(A) 

Socata Raylle 235C 

 licencję pilota turystycznego PPL(A) 

 co najmniej 20 godzin nalotu dowódczego na 

samolotach 

 

lub 

 

 wylaszowana Socata Raylle 235E 

 

lub 

 

 wylaszowany inny typ w układzie tylnego kółka.  
 

Sekcja Samolotowa - LASZOWANIA 
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Nowy regulamin zdobywania uprawnień w A.N.  

Uprawnienie do holowania szybowców 
 

Do szkolenia w celu uzyskania uprawnień do holowania szybowca w dzień mogą być dopuszczeni 

piloci, którzy: 

 

 posiadają co najmniej licencję pilota turystycznego PPL(A) 

 

 posiadają co najmniej III klasę wyszkolenia szybowcowego. W przypadku, kiedy pilot nie 

odbywał w czasie szkolenia szybowcowego lotów termicznych (wg zadania A VI) musi przez 

rozpoczęciem szkolenia odbyć co najmniej 2 takie loty z instruktorem szybowcowym.  

 

 posiadają co najmniej 30 godzin nalotu dowódczego jako pilot samolotowy 

 

 w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wykonali co najmniej 6 lądowań na 

typie na którym będzie się ono odbywać.  
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Różne 

 Dokumentacja przebiegu szkolenia (karty, książki, tablice planowe, 

zlecenia na lot) 

 

 Procedury zmiany instruktora szkolącego w szkoleniach PPL(A) 

 

 Wpisy do Książek Uprawnień  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dokumentacja w lotach po trasie VFR (lotniska kontrolowane / 

niekontrolowane) 

 
 

HOL III KLASA WYCIĄGARKA TYP 

LOTY PO KRĘGU I DO STREFY 

WG WARUNKÓW VFR 

PRZELOTY NAWIGACYJNE 

W WARUNKACH VFR 

TYP 

DZIEŃ/NOC 

HOL 

JEDNEGO SZYBOWCA W DZIEŃ  

AKROBACJA 

VFR NOC (JAR-FCL) VFR NOC (AP) 
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Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 

CZĘŚĆ 4 
. 

System Jakości w  

FTO Aeroklub 

Nadwiślański 
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System Jakości Aeroklubu Nadwiślańskiego 

 

System Jakości  Aeroklubu Nadwiślańskiego odnosi się do następujących zagadnień: 

 

1. Wymagań przepisów. 

2. Wymagań dodatkowych standardów i procedur operacyjnych. 

3. Polityki jakości. 

4. Struktury organizacyjnej. 

5. Odpowiedzialności za opracowanie, ustanawianie i zarządzanie systemem jakości. 

6. Dokumentacji. 

7. Procedur jakości. 

8. Programu zapewnienia jakości. 

9. Wymagań środków finansowych, materialnych oraz zasobów ludzkich. 

10. Wymagań dotyczących szkoleń. 

11. Wymagań dotyczących obsługi technicznej sprzętu lotniczego. 
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 System Jakości Aeroklubu Nadwiślańskiego 

Badaniu podlegają: 

 

1. Sprawność funkcjonowania obiegu informacji w procesach nadzoru. 

2. Prawidłowość stosowania przyjętych procedur szkolenia. 

3. Stosowanie w praktyce właściwych osiągów statków powietrznych  

(w szczególności masy i wyważania). 

4. Eksploatacja statków powietrznych, zgodna z ich przeznaczeniem  

i wyposażeniem. 

5. Organizacja i realizacja szkolenia teoretycznego. 

6. Organizacja i realizacja szkolenia praktycznego. 

7. Szkolenie oraz wymagania kwalifikacyjne instruktorów szkolenia. 

8. Aktualność oraz prawidłowość prowadzenia i wykorzystywania dokumentacji 

szkoleniowej (instrukcji, programów, dzienników, teczek osobowych, rejestrów, itp.).  

9. Planowanie załóg oraz przestrzeganie norm czasu lotu, pracy i wypoczynku. 

10. Bezpieczeństwo wykonywanych lotów. 

11. Programy obsługowe i utrzymanie ciągłej zdatności. 

12. Wykonanie prac obsługowych. 

13. Zabezpieczenie i ochrona obiektów i infrastruktury. 
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 Audyt Jakości 

AUDYT JAKOŚCI  

OŚRODKA SZKOLENIA 

ZAPLECZE SZKOLENIOWE 

DOKUMENTACJA SZKOLENIOWA 

KADRA  INSTRUKTORSKA 

SYSTEM OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH 

BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW 

SYSTEM JAKOŚCI 

Samoloty 

Szybowce 

Balony 
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 Harmonogram audytów 

AUDYT 

Lista 

Kontrolna 

Lista 

Kontrolna 

Lista  

Kontrolna 

RAPORT 

Działania korygujące 

Sprawdzenie przeprowadzenia  

DK 
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Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów 

CZĘŚĆ 5 
. 

Instrukcja 

Operacyjna 

lotniska 

Lisie Kąty 
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 Instrukcja Operacyjna Lotniska Lisie Kąty 

Dozwolony ruch lotniczy 

 VFR 

 Dzień/Noc 

Budowa kręgu nadlotniskowego 

 Wysokość: 1000 ft (ok. 300 m AGL) 

 Powinien być zbudowany tak, aby w 

przypadku awarii silnika  możliwe było 

lądowanie na lotnisku  

 3 zakręt zaleca się wykonać w momencie, 

gdy statek powietrzny znajduje się w 

punkcie przecięcia się toru lotu z prostą 

poprowadzoną z punktu przyziemienia 

pod kątem 45o 

 Rozpoczęcie zniżania zaleca się wykonać 

w miejscu gwarantującym bezpieczny 

dolot do progu pasa w przypadku awarii 

silnika 
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 Instrukcja Operacyjna Lotniska Lisie Kąty 

Warunki utrzymania łączności 

 W czasie aktywności ATZ 

wszystkie statki powietrzne w 

strefie ATZ muszą utrzymywać 

dwukierunkową łączność radiową 

na częstotliwości 122.800 MHz 

(LISIE KĄTY RADIO) 

 Poza okresami aktywności ATZ 

wszystkie przyloty na lotnisko 

Lisie Kąty należy uzgodnić z 

Aeroklubem Nadwiślańskim z 

wyprzedzeniem 

 Poza granicami ATZ utrzymywać 

łączność z FIS Gdańsk – 127.150 

MHz 
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 Instrukcja Operacyjna Lotniska Lisie Kąty 

Wznowienie orientacji geograficznej 

 rzeka Wisła 

 miasto Grudziądz 

 VOR GRU 

Lotnisko Lisie Kąty leży ponadto 

w zasięgu działania FIS Gdańsk i 

w zasięgu ich osłony radarowej. 

W przypadku utraty orientacji 

nawiązać łączność w GDAŃSK 

INFORMACJA na częstotliwości 

127.150 MHz 
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 Instrukcja Operacyjna Lotniska Lisie Kąty 

Punkty dolotowe/odlotowe lotniska Lisie Kąty 

Punkt Opis 
Długość 

geograficzna 

Szerokość 

geograficzna 

Kierunek do 

lotniska 
Odległość 

ECHO 

PKP Mełno 

(zabudowania starej 

cukrowni) 

18°56'50.10"E 53°26'12.90"N 326O 6.3 NM 

GOLF Miejscowość Gardeja 18°56'46.80"E 53°36'39.90"N 214o 6.3 NM 

MIKE 
Most na  

Wiśle w Grudziądzu 
18°44'20.50"E 53°29'2.70"N 59o 4.7 NM 

OSCAR 
Ujście rzeki Osy do Wisły 

(przy skarpie nadwiślanej) 
18°45'57.10"E 53°33'19.70"N 123o 3.5 NM 

ROMEO 
Miejscowość Rogóźno – 

Zamek (silosy rolnicze) 
18°57'20.30"E 53°31'21.00"N 271o 3.8 NM 
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 Instrukcja Operacyjna  

Lotniska Lisie Kąty 

Punkty dolotowe/odlotowe  

lotniska Lisie Kąty 
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 Instrukcja Operacyjna  

Lotniska Lisie Kąty 

Punkty dolotowe/odlotowe  

lotniska Lisie Kąty 
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 Instrukcja Operacyjna Lotniska Lisie Kąty 

Trasy dolotowe/odlotowe do/z lotniska 

OD PÓŁNOCY 

 

Dolot do lotniska od północy należy wykonać lecąc wzdłuż drogi krajowej nr 50 przez 

punkt dolotowy GOLF (miejscowość Gardeja). Następnie postępować zgodnie z 

instrukcjami nadzorującego loty. Jeżeli nie ma nadzorującego lotami należy włączyć się i 

wykonać krąg nadlotniskowy zgodnie z AIP. Odlot należy wykonać realizując ww. 

czynności w odwrotnej kolejności.  

OD POŁUDNIA 

 

Dolot do lotniska od południa należy wykonać przez punkt ECHO (stacja kolejowa w 

miejscowości Mełno, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań starej cukrowni). 

Następnie postępować zgodnie z instrukcjami nadzorującego loty. Jeżeli nie ma 

nadzorującego lotami należy włączyć się i wykonać krąg nadlotniskowy zgodnie z AIP. 

Odlot należy wykonać realizując ww. czynności w odwrotnej kolejności.  
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 Instrukcja Operacyjna Lotniska Lisie Kąty 

Trasy dolotowe/odlotowe do/z lotniska 

OD ZACHODU 
 

Dolot do lotniska od zachodu należy wykonać wykorzystując jedną z dwóch podanych 

tras i punktów: 

przez punkt dolotowy OSCAR (ujście rzeki Osy do Wisły, bezpośrednio przy wysokiej 

skarpie nadwiślanej) po przeleceniu nad miejscowością Dolna Grupa kierując się wzdłuż 

drogi krajowej nr 16 do punktu MIKE (most na Wiśle w Grudziądzu), następnie wzdłuż 

wschodniego brzegu Wisły do VORa GRU.  

Następnie postępować zgodnie z instrukcjami nadzorującego loty. Jeżeli nie ma 

nadzorującego lotami należy włączyć się i wykonać krąg nadlotniskowy zgodnie z AIP. 

Odlot należy wykonać realizując ww. czynności w odwrotnej kolejności.  

OD WSCHODU  

 

Dolot do lotniska od wschodu należy wykonać lecąc wzdłuż drogi krajowej nr 16 do 

punktu ROMEO (miejscowość Rogóźno - Zamek, kombinat rolniczy z silosami 

zbożowymi). Następnie postępować zgodnie z instrukcjami nadzorującego loty. Jeżeli 

nie ma nadzorującego lotami należy włączyć się i wykonać krąg nadlotniskowy zgodnie z 

AIP. Odlot należy wykonać realizując ww. czynności w odwrotnej kolejności.  
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Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów 

CZĘŚĆ 6 
. 

Zmiany w strukturze 

polskiej przestrzeni 

powietrznej 
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 Wymagania lotnictwa GA odnoście przestrzeni powietrznej 

umożliwienie 

 

 wykonywania lotów szkolnych, rekreacyjnych, usługowych 

 

 wykonywania lotów w przestrzeniach kontrolowanych 

 

zwiększenie 

    

 dostępności do przestrzeni klasy G 

 

wprowadzenie   

 

 ułatwień operacyjnych dotyczących lotów szkolnych, rekreacyjnych 
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 Strefy lotnictwa wojskowego w pobliżu Lisich Kątów 
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 Strefy lotnictwa wojskowego 

RUCH GAT  

(TSA 02 NIEAKTYWNA) 

RUCH GAT  

(TSA 02 AKTYWNA) 
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 Strefy lotnictwa wojskowego 

TSA 02 
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 Strefy lotnictwa wojskowego 

projektowanie 

Projektowanie struktur przestrzeni: 
 

a) Modułowa budowa strefy (aktywowanie 

segmentów odpowiadających potrzebom 

realizacji danego ćwiczenia) 

 

b) Dostosowanie (w miarę możliwości) 

wysokości segmentów strefy do 

przepływu ruchu komunikacyjnego oraz 

potrzeb GA 

 

c) Ograniczenia czasowe w wykorzystaniu 

strefy 
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 Strefy lotnictwa wojskowego 

ograniczenia czasowe 

Segmenty TSA 

z ograniczonym dostępem czasowym 
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 Strefy lotnictwa wojskowego 

ograniczenia czasowe 

OKRES ZIMOWY OKRES LETNI 

      08.00-10.00UTC       08.00-10.00UTC       POZOSTAŁE 22 H        POZOSTAŁE 22 H  

TSA 02 
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 Zmiany w strukturze przestrzeni powietrznej 
CTR/TMA Bydgoszcz 
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 Zmiany w strukturze przestrzeni powietrznej 
ATZ Watorowo 
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 Zmiany w strukturze przestrzeni powietrznej 
ATZ/MATZ Oksywie 
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Przestrzeń klasy D 

Klasa 
Rodzaj 

lotu 
Zapewniana  

służba 
Zapewniana  

służba 
Ograniczenia 

prędkości* 

Wymagana 

łączność 
radiowa 

Konieczność 

uzyskania 

zezwolenia 

ATC 

C 

IFR 
IFR od IFR 
IFR od VFR 

Służba kontroli ruchu lotniczego Nie stosuje się 
Ciągła 

dwukierunkowa 
Tak 

VFR VFR od IFR 

1) służba kontroli ruchu lotniczego dla 

separacji z IFR;  
2) VFR/VFR informacja o ruchu oraz 

rada dla uniknięcia kolizji – na żądanie 

250kt IAS 

poniżej 3050m 

(10000ft) AMSL 

Ciągła 
dwukierunkowa 

Tak 

IFR IFR od IFR 
Służba kontroli ruchu lotniczego, 

informacja o lotach VFR oraz rada dla 

uniknięcia kolizji – na żądanie 

250kt IAS 
poniżej 3050m 
(10000ft) AMSL 

Ciągła 
dwukierunkowa 

Tak 

D 

VFR 
Nie zapewnia 

się 

Informacja o ruchu IFR/VFR i 

VFR/VFR oraz rada dla uniknięcia 

kolizji – na żądanie 

250kt IAS 

poniżej 3050m 

(10000ft) AMSL 

Ciągła 
dwukierunkowa 

Tak 
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Przestrzeń klasy D 

 

 

 Wprowadzenie klasy D oznacza dla GA więcej swobody w 

wykorzystaniu przestrzeni kontrolowanej,  umożliwi pełniejsze 

wykorzystanie charakterystyki lotów VFR. 

 

 Za własną separację względem innego ruchu, odpowiedzialni są piloci 

statków powietrznych wykonujących loty zgodnie z przepisami VFR, 

natomiast znajomość procedur dolotowych i odlotowych (publikacja w 

AIP Polska) dla lotów IFR oraz stała dwukierunkowa łączność radiowa 

z kontrolerem ruchu lotniczego zapewnia bezpieczeństwo 

wykonywania lotów zarówno statkom powietrznym wykonującym loty 

IFR jak i VFR.   
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Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów 

CZĘŚĆ 7 
. 

Nowe przepisy szkolenia i 

licencjonowania 

personelu lotniczego   

PART-FCL  
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Podstawy prawne 

BASIC REGULATION  

(Rozporządzenie Komisji Europejskiej 216/2008) 

Załogi w Lotnictwie Cywilnym 

Implementing Rules  
(Rozporządzenie Komisji EU1178/2011) 

Zał.1 Part-FCL 
 

Zał.2 Konwersja 
 

Zał.3 Uznawanie 
 

Zał.4 Part-MED 
 

Zał.5 Part-CC 
 

Zał.6 Part-ARA 
 

Zał.7 Part-ORA 
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Zmiany 

LICENCJE JAR 
PPL(A/H) 

CPL(A/H) 

ATPL(A/H) 

PART-FCL 

LICENCJE KRAJOWE 
PL(G) 

PL(FB) 

LICENCJE LAPL 
LAPL(A/S/B/PL) 

SPL (Sailplane Pilot Licence) 

BPL (Ballon Pilot Licence) 

MPL (Multi-Crew Pilot Licence) 
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Najważniejsze zmiany 

 Brak wymagań odnośnie wykształcenia kandydata na pilota 
 

 

 Bezterminowość licencji EASA-owskich (PART-FCL) 
 

 

 Nowy wzór licencji EASA-owskiej 
 

 

 Objęcie systemem Part-owskim dotychczasowych krajowych licencji pilota: szybowca, 

balonu i sterowca   
 

 

 Nowe rodzaje/kategorie licencji – LAPL  
 

 

 Zmiany w zasadach prowadzenie egzaminów teoretycznych 
 

 

 Zmiany w zasadach kierowania na egzaminy praktyczne 
 

 

 Nowe uprawnienia uregulowane przepisami Części-FCL: do wykonywania akrobacji, do 

holowania szybowców i banerów,  wykonywania lotów w terenie górzystym, pilota 

doświadczalnego 
 

 

 Obniżone wymagania dla kandydatów na pilota szybowcowego 
 

 

 English Proficiency poziom 4 na 4 lata 
 

 

 Wprowadzenie wymagania wdrożenia SMS w organizacjach szkoleniowych 
 

 

 Objęcie wspólnymi wymaganiami personelu pokładowego 

 

 



102 

 

Licencja SPL (Sailplane Pilot Licence) 

Warunki uzyskania (15 h lotu) 
 

 wiek kandydata – ukończone16 lat 

 

 czynności pilota dowódcy szybowców,  szybowców z napędem oraz motoszybowców turystycznych 

 

  przewóz „pasażerów” po wykonaniu, w okresie po uzyskaniu licencji, co najmniej 10 godzin czasu 

lotu lub 30 startów w charakterze PIC 

Metody startu 

 
 za wyciągarką 

  za samochodem holującym 

  za samolotem holującym 

  z własnym zespołem napędowym 

  z lin gumowych  

 

Uprawnienia licencji SPL ograniczają się do metod startu wykonywanych podczas egzaminu 

praktycznego. 

Ograniczenie może zostać zniesione, a nowe uprawnienia mogą być wykorzystywane po spełnieniu 

przez pilota odpowiednich wymagań. 
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Licencja SPL (Sailplane Pilot Licence) 

Uprawnienia wpisywane do licencji 

 

 do wykonywania akrobacji 

 do holowania szybowców i banerów 

 VFR noc 

 loty w terenie górzystym 

 

Uprawnienia instruktorskie:  

 

 FI-R/FI 

 MI 
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Licencja BPL (Ballon Pilot Licence) 

Warunki uzyskania (16 h lotu) 
  

 wiek kandydata – ukończone17 lat 

 czynności pilota dowódcy balonów i sterowców na ogrzane powietrze 

  pilot jest uprawniony do wykonywania lotów bez wynagrodzenia w operacjach niekomercyjnych do 

czasu:  

  - ukończenia 18 lat 

- wykonania 50 godzin czasu lotu lub 50 startów i lądowań w charakterze PIC 

- zaliczenia kontroli umiejętności przed egzaminatorem na balonie określonej klasy 

Uprawnienia wpisywane do licencji 

 
 VFR noc 

 

instruktorskie:  

 

 FI-R/FI 
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Private Pilot Licence PPL(A) 

Uprawnienia wpisywane do licencji 

 

  IR 

  typ i klasa statku powietrznego 

 

dodatkowe uprawnienia: 

 

  do wykonywania akrobacji 

  do holowania szybowców i banerów 

  VFR noc  

  loty w terenie górzystym 

 

uprawnienia instruktorskie:  

 

 FI-R/FI 

 MI 
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Licencje LAPL 

 uprawnienia do wykonywania bez wynagrodzenia, czynności PIC w operacjach niekomercyjnych 

na odpowiedniej kategorii statków powietrznych  

 uprawnienia wynikające z licencji LAPL ograniczają się do klasy lub wariantu samolotu/ śmigłowca/ 

szybowca/ motoszybowca lub balonu, na którym przeprowadzono egzamin praktyczny (+ wpis 

instruktora do np. książki pilota)  

 kategorie licencji LAPL: 

  LAPL(A) 

  LAPL(H) 

  LAPL(S) 

  LAPL(B) 

Uprawnienia i warunki LAPL(A) 
 

 wiek kandydata – co najmniej 17 lat   

 czynności pilota dowódcy samolotów jedno -   silnikowych tłokowych lądowych lub moto -

szybowców turystycznych  

 maksymalna poświadczona masa startowa statku powietrznego do 2000kg lub mniej, 

przewożący maksymalnie 3 „pasażerów” (nie więcej niż 4 osoby na pokładzie),  

 przewóz „pasażerów” po wydaniu licencji i wykonaniu 10 godzin czasu lotu jako PIC 



107 

 

Licencje LAPL 

Wymagane doświadczenie i zaliczenia 
 

30h szkolenia w locie na samolotach lub motoszybowcach 

turystycznych, w tym: 

 - 15 h szkolenia w locie z instruktorem na klasie 

statku powietrznego, jak będzie wykorzystana do 

przeprowadzenia egzaminu 

 - 6 h czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w 

tym co  najmniej:  

     a) 3h samodzielnego lotu nawigacyjnego 

     b) z czego 1 lot nawigacyjny na odległość co 

najmniej 150km (80NM), podczas którego 

należy wykonać 1 lądowanie z pełnym 

zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko 

odlotu  
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PLAN WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW W POLSCE 

8 kwietnia 2013 
Wszystkie nowe licencje wydawane jako zgodne z PART-FCL  

Rozpoczęcie certyfikacji Ośrodków Szkolenia wg PART-FCL 

8 kwietnia 2015 

Zakończenie działalności JAR-owskich Ośrodków Szkolenia 

(wszystkie Ośrodki muszą przeprowadzić recertyfikację na przepisy 

PART) 

8 kwietnia 2016 

 

Koniec możliwości uzyskania licencji PART-FCL po szkoleniach w 

Ośrodkach JAR-owskich 

8 kwietnia 2018  
Zakończenie procesu konwersji (wszystkie licencje ICAO i JAR tracą 

ważność) 
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Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów 

CZĘŚĆ 8 

 
Procedury 

PDT 



PDT SAMOLOTOWY 

Procedury PDT 

samoloty 

 

 

 

CZĘŚĆ I  
POKŁADOWY DZIENNIK TECHNICZNY 

AN-T-01/01  Nr .................. 
NR zlecenia na lot 

…………..         

AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI   86 – 302 GRUDZIĄDZ, LOTNISKO LISIE KĄTY, tel.: (056) 468-18-32, fax.: (056) 468-18-42 

TYP 
 

CESSNA 

F 150L 

ZNAKI REJ. 
 
 

SP-AAN 

MIEJSCE DATA LOTU 
 

 

..................... 

Startu 

............................... 

LĄDOWANIA 

............................... 

CZĘŚĆ II 

 

ROZLICZENIE MPiS 
 

MPiS 
Ilość MPiS (w litrach) 

Nr dowodu 
pobrania Stan 

początkowy 
Pobrano 

Stan 
do lotu 

Zużycie Zlano 
Stan 

końcowy 

PALIWO AVGAS 100 LL        

uzupełnienie 

I        

II        

III        

IV        

V        

OLEJ AEROSHELL W-100         

uzupełnienie 
I        

II        
 

CZĘŚĆ III                 POŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ ZDATNOŚCI DO LOTU 

1.  Świadectwo zdatności do lotu ważne do dnia:10.05.2012 

2.    Nr CRS z ostatniej obsługi:……………………………… 

3.    Najbliższa obsługa techniczna za…………… godzin lotu lub dnia…………..……Rodzaj prac………………  

 
PRZEGLĄD PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTÓW 

Poświadcza się, że za wyjątkiem jak podano inaczej, 
 wymienione prace zostały wykonane zgodsnie z PART M/F, w 

odniesieniu do tych prac SP jest zdatny do użytkowania 

 

...........………………………….......................... 
(nazwisko - podpis – godzina - nr upoważnienia) 

  
WYKONANIE PRZEGL. PRZEDLOTOWEGO I 

PRZYJĘCIE STATKU POWIETRZNEGO 
 

 
................................................................................ 
(nazwisko – podpis pilota – godzina - nr licencji) 

 
PRZYJĘCIE SP PO LOTACH 

 

 
..................................... 
(nazwisko – godzina- nr 

upoważnienia) 

 
 

CZĘŚĆ III POŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ ZDATNOŚCI DO LOTU NR ................... 

ZNAKI REJ.:  SP-AAN STAN DO LOTU PALIWO: …….…….. LITRÓW OLEJ: …….…….. LITRÓW 

 

1.    Świadectwo zdatności do lotu ważne do dnia: 10.05.2012 

2.    Nr CRS z ostatniej obsługi:……………………………… 

3.    Najbliższa obsługa techniczna za…………… godzin lotu lub dnia…………..……Rodzaj prac……………… 

PRZEGLĄD PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTÓW  
Poświadcza się, że za wyjątkiem jak podano inaczej, 

 wymienione prace zostały wykonane zgodsnie z PART M/F,  
w odniesieniu do tych prac SP jest zdatny do użytkowania 

 
....................................................................... 
(nazwisko - podpis – godzina - nr upoważnienia) 

WYKONANIE PRZEGL. PRZEDLOTOWEGO I PRZYJĘCIE 

STATKU POWIETRZNEGO 

 
……................................................ 

(nazwisko – podpis pilota - godzina - nr licencji) 

CZĘŚĆ IV SPRAWOZDANIE Z LOTU 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA SAMOLOTU I 

WYKONANIE PRZEGLĄDU 

PRZEDLOTOWEGO 

Nr lotu 
Godzin
a startu 

Godzina lądowania 
Czas 

lotu 

Czas pracy 

na ziemi 

Ilość 

lądowań 
Nazwisko Podpis Nr licencji 

  

RAZEM 

CZĘŚĆ V 
 

AWARIE, USTERKI, NIESPRAWNOŚCI 

Opis usterki Podjęte działania Potwierdzenie wykonania czynności 

Nr lotu Opis usterki; Nr licencji, Podpis Podjęte działania  

Nr 

poświadc

zenia 

Data - 

godzina 
Podpis 
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Procedury PDT 

szybowce 

 

 

 

CZEŚĆ I 

 
 
 
 

POKŁADOWY DZIENNIK TECHNICZNY 
SZYBOWCOWY 

 
NR................... 

AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI 86–302 GRUDZIĄDZ, LOTNISKO LISIE KĄTY, tel.:(056)468-18-32, fax.: (056) 468-18-42 

TYP 

 SZD-9bis 

1E „Bocian“ 

ZNAKI REJ. 
 

SP- 2590 
 

Miejsce DATA LOTU 
 

 

.......................... 

STARTU 
 

........................ 

LĄDOWANIA 
 

........................... 
CZĘŚĆ II                                                            SPRAWOZDANIE Z LOTU  

Nr 

lotu 
Imię Nazwisko Pilota Nr lic. Czas lotu: 

Wykonanie przeglądu przedlotowego i przyjęcie SP 

Godzina i podpis: 

    

    

    

    

    

RAZEM:   

CZĘŚĆ III 
 

AWARIE, USTERKI, NIESPRAWNOŚCI 
 

 Opis usterki Sposób usunięcia usterki  Potwierdzenie usunięcia 

Nr 
lotu 

Opis usterki; Nr licencji, Podpis Podjęte działania Nr poświadczenia Data - godzina Podpis 

      

      

      

      

      
 

CZĘŚĆ IV 

1.    Świadectwo zdatności do lotu ważne do dnia: 10.05.2012 

2.    Nr CRS z ostatniej obsługi:……………………………… 

3.    Najbliższa obsługa techniczna za…………… godzin lotu lub dnia…..…………… 
 

PRZEGLĄD PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTÓW  
Poświadcza się, że za wyjątkiem jak podano inaczej, 

 wymienione prace zostały wykonane zgodsnie z PART M/F,  
w odniesieniu do tych prac SP jest zdatny do użytkowania 

 
....................................................................... 
(nazwisko - podpis – godzina - nr upoważnienia) 

WYKONANIE PRZEGL. PRZEDLOTOWEGO I PRZYJĘCIE 

STATKU POWIETRZNEGO 

 
……................................................ 

(nazwisko – podpis pilota - godzina - nr licencji) 

 
 

 

 

CZĘŚĆ IV POŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ ZDATNOŚCI DO LOTU Znaki: SP- 2590 NR ................... 

 

1.    Świadectwo zdatności do lotu ważne do dnia: 10.05.2012 

2.    Nr CRS z ostatniej obsługi:……………………………… 

3.    Najbliższa obsługa techniczna za……………… godzin lotu lub dnia…………..…… 

PRZEGLĄD PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTÓW  
Poświadcza się, że za wyjątkiem jak podano inaczej, 

 wymienione prace zostały wykonane zgodsnie z PART M/F,  
w odniesieniu do tych prac SP jest zdatny do użytkowania 

 
....................................................................... 
(nazwisko - podpis - godzina - nr upoważnienia) 

WYKONANIE PRZEGL. PRZEDLOTOWEGO I PRZYJĘCIE 

STATKU POWIETRZNEGO 

 
……................................................ 

(nazwisko – podpis pilota  - godzina - nr licencji) 
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Procedury PDT 

balony 

 

 

 

PDT BALONOWY 

 

 

 

 

 

CZEŚĆ I 

 
 
 
 

POKŁADOWY DZIENNIK TECHNICZNY 
BALONOWY 

 
NR................... 

AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI 86–302 GRUDZIĄDZ, LOTNISKO LISIE KĄTY, tel.:(056)468-18-32, fax.: (056) 468-18-42 

TYP 
 

Cameron A-105 

.......................... 

ZNAKI REJ. 
 

SP-BAH 
......................... 

Miejsce DATA LOTU 
 

 

.......................... 

STARTU 
 

........................ 

LĄDOWANIA 
 

........................... 

CZĘŚĆ II                                                SPRAWOZDANIE Z LOTU 
Nr 

lotu 
Imię Nazwisko Pilota Nr lic. Czas lotu: 

Wykonanie przeglądu przedlotowego i przyjęcie SP 

Godzina i podpis: 

    

    

    

RAZEM:   

CZĘŚĆ III 
 

AWARIE, USTERKI, NIESPRAWNOŚCI 
 

 Opis usterki Sposób usunięcia usterki  Potwierdzenie usunięcia 

Nr 
lotu 

Opis usterki; Nr licencji, Podpis Podjęte działania Nr poświadczenia Data - godzina Podpis 

      

      

      

 

 

CZĘŚĆ IV 

 
1.    Świadectwo zdatności do lotu ważne do dnia: ........................................... 

 

2.    Nr CRS z ostatniej obsługi:……………………………… 

 
3.    Najbliższa obsługa techniczna za…………… godzin lotu lub dnia…..…………… 
 

 

WYKONANIE PRZEGL. POLOTOWEGO 

 
 

……................................................ 
(nazwisko – podpis pilota - godzina - nr licencji) 
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Dziękujemy 

za uwagę! 
 


