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Konferencja Lotno – Techniczna INSTRUKTORZY 

Plan Dnia 

 

 

1. Sprawozdanie z działalności lotniczej Aeroklubu w 2013 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 roku 2013 

3. Szkolenie doskonalące i unifikacyjne (instrukcje, programy) 

4. Szkolenie z zakresu nadzoru instruktorskiego nad lotami samodzielnymi 

5. Szkolenie z zakresu procedur prowadzenia PDT  
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CZĘŚĆ 1  
 
Działalność 
lotnicza A.N. w 
2013 roku  

Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 

www.lisie.pl 
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Aeroklub Nadwiślański  
Naloty w 2013 roku 

SAMOLOTY 
1080 h 

SZYBOWCE 
2298 h 

BALONY  
8 h 



5 

Aeroklub Nadwiślański  
Naloty samolotowe w 2013 roku 

SOCATA RAYLLE 
235 

234 h 

CESSNA 150 
846 h 



6 

Aeroklub Nadwiślański  
Naloty szybowcowe w 2013 roku 

SZD-9bis BOCIAN 
167 h 

PUCHACZ 
449 h 

PIRAT 
872 h 

JUNIOR 
481 h 

JANTAR std 
103 h 

JANTAR std 2 
100 h 

JANTAR std 3 
61 h 

JANTAR 2B 
56 h 
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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 2013 

Wypadki 106 

Poważne Incydenty  12 

Incydenty 921 

Inne zdarzenia* 944 

Ogółem 1983 zdarzenia lotnicze 

* - zdarzenia nie objęte obowiązkiem badania ani przez ani pod nadzorem PKBWL 
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Zdarzenia Lotnicze 
Statystyka 2013 

 

WYPADKI 
106 POWAŻNE 

INCYDENTY 
12 

 

INNE 
944 

INCYDENTY 
921 
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Zdarzenia Lotnicze 
Statystyka 2013 

 

SAMOLOTY 
1608 

SZYBOWCE I 
MOTOSZYBOWCE 

59 

BALONY  
7 

POZOSTAŁE 
222 
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Zdarzenia  lotnicze które będziemy omawiać 

SAMOLOTY 

SZYBOWCE 

Nr. Data Typ SP Miejsce  Klasyfikacja 

1053/11 18 sierpnia 2011 r. Cessna 152 Częstochowa Rudniki  Wypadek 

400/07 15 września 2007 r. Cessna 150M Warszawa Wypadek 

367/08 19 czerwca 2008 r. Cessna 172 Babice (EPBC) Wypadek 

757/09 11 września 2009 r.  PA-28-181 Góra Popiel Wypadek 

965/13 2 lipca 2013 r. AT-3 Babice (EPBC) Poważny incydent 

Nr. Data Typ SP Miejsce  Klasyfikacja 

794/11 11 lipca 2011 r. SZD-50 Puchacz Nowy Targ  Wypadek 

826/11 5 lutego 2013 r. SZD-30 Pirat Poważny incydent 

840/12 22 lipca 2012 r. SZD-50 Puchacz Krosno (EPKR) Wypadek 

940/13 29 czerwca 2013 r. SZD-48-3 Jantar Lisie Kąty (EPGI) Wypadek 
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2.1.1  
Wypadki  

samolotowe 

Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 
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Cessna 152 SP-AKW 

18 sierpnia 2011r., Częstochowa Rudniki 
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Cessna 152 SP-AKW 

18 sierpnia 2011r., Częstochowa Rudniki 



15 

Cessna 150M SP-KCP 

15 września 2007 r., Warszawa 



16 

Cessna 150M SP-KCP 

15 września 2007 r., Warszawa 



17 

Cessna 150M SP-KCP 

15 września 2007 r., Warszawa 



18 

Cessna 172 SP-FGF 

19 czerwca 2008 r., Babice (EPBC) 



19 

Cessna 172 SP-FGF 

19 czerwca 2008 r., Babice (EPBC) 



20 

Cessna 172 SP-FGF 

19 czerwca 2008 r., Babice (EPBC) 



21 

Piper PA-28-181 Cherokee Archer II SP-GFT 

11 wrzesnia 2009 r., Pastewnik 



22 

Piper PA-28-181 Cherokee Archer II SP-GFT 

11 wrzesnia 2009 r., Pastewnik 
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Piper PA-28-181 Cherokee Archer II SP-GFT 

11 wrzesnia 2009 r., Pastewnik 
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2.1.2  
Wypadki  

szybowcowe 

Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 
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SZD-50-3A Puchacz; SP-3491  

11 lipca 2011 r., Nowy Targ  
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SZD-50-3A Puchacz; SP-3491  

11 lipca 2011 r., Nowy Targ  
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SZD-50-3A Puchacz; SP-3491  

11 lipca 2011 r., Nowy Targ  
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SZD-50-3A Puchacz; SP-3491  

11 lipca 2011 r., Nowy Targ  



29 

  

SZD-50-3A Puchacz; SP-3399  

22 lipca 2012 r., Krosno n/Wisłokiem 
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SZD-50-3A Puchacz; SP-3399  

22 lipca 2012 r., Krosno n/Wisłokiem 
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SZD-50-3A Puchacz; SP-3399  

22 lipca 2012 r., Krosno n/Wisłokiem 
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SZD-50-3A Puchacz; SP-3399  

22 lipca 2012 r., Krosno n/Wisłokiem 
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SZD-48-3 Jantar; SP- 

29 czerwca 2013 r., Lisie Kąty (EPGI) 
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SZD-48-3 Jantar; SP- 

29 czerwca 2013 r., Lisie Kąty (EPGI) 
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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. Przypomnienie struktury programów szkolenia będących w użyciu 

Organizacji FTO 

 

3. Przypomnienie obowiązujących norm pracy i wypoczynku dla 

instruktorów  i uczniów-pilotów. 

 

4. Terminy ważności kontroli oraz dopuszczalne przerwy podczas 

szkolenia samolotowego i szybowcowego.  
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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. 
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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 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 

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 JAR‐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 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 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.). 



44 

 

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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Przerwy w szkoleniach praktycznych 

SZKOLENIE DO PPL(A) 

 

Sytuacje awaryjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loty samodzielne po kręgu 

 

 

Okres ważności kontroli znajomości i umiejętności praktycznych postępowania w 

procedurach awaryjnych ustala instruktor kontrolujący, lecz nie może być dłuższy 

niż 90 dni. 

 

UWAGA! Uczeń-pilot, którego kontrola znajomości i umiejętności stosowania 

procedur awaryjnych utraciła ważność, nie może być dopuszczony do lotów 

samodzielnych przed wznowieniem ważności tej kontroli. 

Loty kontrolne z instruktorem stosuje się gdy: 

 

 po pierwszych dwóch lotach samodzielnych, przed następnymi, jeżeli są 

wykonywane w innym dniu, lub 

 dodatkowe loty sprawdzające po przerwie w lotach, dłuższej niż 2 dni, a po 

wykonaniu co najmniej połowy minimalnej ilości lotów samodzielnych dłuższej 

niż 7 dni, 
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Przerwy w szkoleniach praktycznych 

SZKOLENIE DO PPL(A) 

 

Loty samodzielne po trasie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Pierwsze dwa samodzielne loty nawigacyjne wg. ĆWICZENIA C/6 powinny się 

odbyć nie później niż 14 dni od wykonania lotów sprawdzających wg. 

ĆWICZENIA C/5. 

 

 Pozostałe loty (przeloty) powinny się odbyć nie później niż 30 dni od lotów 

sprawdzających. 

 

 W przypadku przerw dłuższych, przed ponownym dopuszczeniem do lotów 

samodzielnych należy wykonać lot z Instruktorem wg. ĆWICZENIA C/5 (bez 

konieczności wykonywania lądowania na innym lotnisku) a czas lotu może być 

skrócony do 40 minut. Nowe zaliczenie jest ważne również 30 dni. 
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 Przerwy w szkoleniach praktycznych 

SZKOLENIE SZYBOWCOWE DO SPL 

Loty kontrolno-sprawdzające „LS” wykonuje się zgodnie z treścią CWICZEŃ w zależności 

od rodzaju wykorzystywanego startu: 

 

 za wyciągarką (WL): z instruktorem – A/I-7, samodzielnie – A/I-9; 

 za holem (ATTO): z instruktorem – A/II-7, samodzielnie – A/II-9; 

 z własnym napędem (MGTO): z instruktorem – A/III-9, samodzielnie – A/III-11 

 

w przypadku wykonywania lotów z instruktorem wg innych zadań można je traktować jako 

loty kontrolno-sprawdzające po przerwie w lotach. 
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Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Lotno - Techniczna 

CZĘŚĆ 4 
. 

Nadzór 

instruktorski nad 

lotami 

samodzielnymi 
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Nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi  

Wytyczne Prezesa ULC z dn. 21.10.2013 r.   

 

 Na nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi uczniów-pilotów 

składają się czynności dydaktyczne instruktora przeprowadzane podczas 

przygotowania i wykonania lotów samodzielnych przez uczniów-pilotów. 

W trakcie wykonywania lotów samodzielnych przez uczniów-pilotów 

instruktor ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i efektywność 

szkoleniową tych lotów.  
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Nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi  

Wytyczne Prezesa ULC z dn. 21.10.2013 r.   

Czynności instruktora składające się na nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi uczniów-

pilotów obejmują:  

 

 

PRZED LOTAMI 

 

 

 przeprowadzenie bezpośredniego przygotowania naziemnego do lotów, w tym odprawę przed 

lotem (omówienie zadania lotu),  

 instruktaż przed lotem,  

 sprawdzenie osobistego przygotowania ucznia-pilota i wydanie zgody na wykonanie lotu. 

 
 

PODCZAS LOTÓW 

 
 

 czuwanie nad przebiegiem nadzorowanych lotów polegające na:  

 

• obserwowaniu lotu i tych jego faz, które przebiegają w zasięgu wzroku,  

• zbieraniu informacji o locie, drogą radiową i przy wykorzystaniu innych źródeł łączności i 

przekazu,  

• śledzeniu zmian warunków meteorologicznych w rejonie lotów lub na trasie lotów 

samodzielnych,  
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Nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi  

Wytyczne Prezesa ULC z dn. 21.10.2013 r.  

 udzielanie pomocy uczniowi-pilotowi, w razie stwierdzenia utrudnień lub 

zagrożeń tego lotu powodowanych przez ucznia-pilota lub inne czynniki, 

polegającej na: 

 

• przekazywaniu drogą radiową lub innymi środkami łączności odpowiednich 

informacji, rad albo poleceń, a następnie kontrolowaniu stosowania się do 

nich ucznia-pilota, przekazywaniu sygnałami wizualnymi odpowiednich 

informacji i poleceń – jeżeli to konieczne i możliwe. 

 

 zgodnie z przepisami lotniczymi informowanie odpowiednich służb o 

zagrożeniach bezpieczeństwa nadzorowanego przez siebie lotu; 

 

PO ZAKOŃCZENIU LOTÓW 

 

 przeprowadzenie instruktażu i odprawy,  

 wysłuchanie relacji ucznia-pilota,  

 omówienie popełnionych błędów przez ucznia-pilota,  

 dokonanie oceny wykonanych lotów samodzielnych. 
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Nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi  

Wytyczne Prezesa ULC z dn. 21.10.2013 r.  

SZKOLENIE SAMOLOTOWE 

 

 szczególną uwagę należy zwrócić na samodzielny przelot nawigacyjny z 

lądowaniem na lotniskach lub lądowiskach nie będących lotniskiem lub 

lądowiskiem startu (etapowych). Do wykonania tego lotu na lotniskach lub 

lądowiskach etapowych powinien być zapewniony dodatkowy nadzór 

instruktorski na czas lądowania, przygotowania i startu ucznia-pilota do 

kolejnego etapu przelotu, 

 nadzór powinien być ustanowiony na zasadzie uzgodnienia (pisemnego – sms, e-

mail lub podpisane porozumienie)pomiędzy organizacją szkolącą a instruktorem 

posiadającym odpowiednie uprawnienia na lotnisku lub lądowisku etapowym, 

 potwierdzeniem pełnienia nadzoru na lotnisku lub lądowisku etapowym przez 

instruktora jest odpowiedni wpis na zleceniu na lot, 

 instruktor nadzorujący (wypuszczający ucznia-pilota na przelot) powinien 

powiadomić instruktora na lotnisku lub lądowisku etapowym o godzinie startu, 

planowanej trasie i spodziewanej godzinie przylotu ucznia-pilota, 

 instruktorzy na lotniskach lub lądowiskach etapowych informują instruktora 

nadzorującego o godzinie lądowania, godzinie startu oraz uwagach dotyczących 

obserwowanego przylotu i odlotu ucznia-pilota, 

 wszelkie zmiany w planie lotu instruktor etapowy uzgadnia z instruktorem 

nadzorującym, w tym w szczególnych przypadkach przerwanie lotu.  
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Nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi  

Wytyczne Prezesa ULC z dn. 21.10.2013 r.  

Instruktor nadzorujący przed wydaniem zgody na wykonanie przez ucznia-pilota 

lotu trasowego powinien sprawdzić w szczególności:  

 

 przygotowane obliczenia opracowanego nawigacyjnego planu lotu, w tym 

bezpiecznej wysokości lotu;  

 przebieg trasy lotu z uwzględnieniem przestrzeni powietrznej dostępnej i 

możliwej do wykorzystania w czasie wykonywania lotu;  

 planowany czas lotu i godzinę przylotu na lotnisko lub lądowisko (etapowe i 

bazowe) z uwzględnieniem koniecznych przerw na odpoczynek, przygotowanie i 

tankowanie na lotniskach etapowych;  

 rozliczenie paliwa z uwzględnieniem wymaganego zapasuw przypadku zmiany 

trasy lub odejścia na lotnisko lub lądowisko zapasowe;  

 wyważenie statku powietrznego;  

 zasady utrzymania łączności radiowej ze służbami ruchu lotniczego;  

 znajomość czynności ucznia-pilota w przypadku napotkania niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, utraty łączności, utraty orientacji geograficznej 

oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych;  

 znajomość zasad wykonania lądowania zapobiegawczego;  

 wykonanie przeglądu przedlotowego statku powietrznego;  

 aktualne i prognozowane warunki meteorologiczne na trasie przelotu. 
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Nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi  

Wytyczne Prezesa ULC z dn. 21.10.2013 r.  

SZKOLENIE SZYBOWCOWE 

 

 w lotach z wykorzystaniem prądów wznoszących instruktor nadzorujący 

powinien obserwować lot lub w przypadku jednoczesnego nadzoru kilku 

uczniów-pilotów powinien wyznaczyć obserwatora oraz cyklicznie kontrolować 

przez radio pozycję i wysokość szybowca.  

 

 w przypadku przelotu szybowcowego instruktor nadzorujący powinien sprawdzić 

przygotowanie ucznia-pilota do przelotu zgodnie ze wskazówkami, o których 

mowa w ust. 6, stosowanymi odpowiednio oraz sprawdzić znajomość zasad 

wyboru terenu przygodnego do lądowania przez ucznia-pilota.  
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Nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi  

Wytyczne Prezesa ULC z dn. 21.10.2013 r.  

SZKOLENIE BALONOWE 

 

 podczas lotu samodzielnego, instruktor nadzoruje start ucznia-pilota, następnie 

porusza się naziemnym środkiem transportu możliwie najbliżej trasy lotu balonu, 

mając kontakt z uczniem, przynajmniej za pomocą środków łączności i w miarę 

możliwości, powinien być obecny w planowanym miejscu lądowania ucznia. 
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Nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi  

Wytyczne Prezesa ULC z dn. 21.10.2013 r.  

Podczas wykonywania lotów nawigacyjnych uczeń-pilot powinien posiadać na 

pokładzie statku powietrznego:  

 

 dokumenty potwierdzające dopuszczenie do wykonywania lotów samodzielnych 

(książka pilota oraz zlecenie na lot), 

 

 aktualne badania lotniczo-lekarskie,  

 

 dokument tożsamości ze zdjęciem, 

 

 dokumenty pokładowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Nadzór instruktorski nad lotami samodzielnymi  

Instrukcja Szkolenia Aeroklubu Polskiego 

Do nadzorowania samodzielnych lotów szkolnych upoważniony jest Szef 

Wyszkolenia lub wyznaczony przez niego instruktor szkolenia praktycznego. 

Wskazane jest aby był to instruktor szkolący danego ucznia-pilota. 

W celu sprawowania nadzoru instruktorskiego nad lotami samodzielnymi 

szkolących się, instruktor powinien przebywać w czasie ich wykonywania na 

stanowisku kierowania lotami lub w innym miejscu, z którego zapewniona jest 

możliwość obserwacji lotu nadlotniskowego, dwustronnej łączności radiowej z 

wykonującymi samodzielnie loty szkoleniowe, a podczas przelotów 

samodzielnych, w miejscu, w którym dysponuje największym zasięgiem łączności 

radiowej z nadzorowanym pilotem i gdzie może pozyskiwać informacje o przebiegu 

lotu z innych źródeł. 

W przypadku pierwszych lotów samodzielnych lub „laszujących” nie można 

zmieniać instruktora nadzorującego w czasie trwania lotu ucznia-pilota. 
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Aeroklub Nadwiślański 

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów 

CZĘŚĆ 5 

 
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) 

 



64 

 

 

 

 
Dokumentacja na 
pokładzie statku 

powietrznego 
 
 



65 

 

  

Świadectwo rejestracji  
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Świadectwo zdatności do lotu  
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Świadectwo zdatności w zakresie hałasu  
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Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu 
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Polisa ubezpieczeniowa 
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Poświadczenie obsługi CRS 
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Świadectwo Obsługi Technicznej (MS) 
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Pozwolenie radiowe  
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Protokół ważenia 
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Dziękujemy 

za uwagę! 
 


