
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1088 

z dnia 3 lipca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do złagodzenia wymagań 
dotyczących procedur obsługi technicznej statków powietrznych lotnictwa ogólnego 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz 
uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w 
szczególności jego art. 5 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 (2) ustanawia przepisy wykonawcze dotyczące ciągłej zdatności do 
lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także zatwierdzeń udzielanych 
organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania. 

(2)  Konieczne jest ograniczenie złożoności tych przepisów wykonawczych w celu dostosowania ich pod względem 
ryzyka związanego z różnymi kategoriami statków powietrznych i rodzajami działalności oraz, w szczególności, 
niższego ryzyka związanego ze statkami powietrznymi lotnictwa ogólnego, tak aby zapewnić złagodzenie 
wymagań dotyczących procedur obsługi technicznej prowadzące do większej elastyczności i obniżenia kosztów 
dla właścicieli przedmiotowych statków powietrznych. 

(3)  Ponadto z uwagi na to, że niektóre certyfikaty określone w dodatkach do załączników do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 2042/2003 (3) odnoszą się do tego rozporządzenia, które zostało przekształcone rozporządzeniem (UE) 
nr 1321/2014, niezbędna jest aktualizacja tych odniesień. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1321/2014. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego przedłożoną zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu utworzonego na mocy art. 65 
rozporządzenia (WE) nr 216/2008, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1321/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 po lit. k) dodaje się lit. ka) w brzmieniu: 

„ka)  »statek powietrzny ELA2« oznacza załogowy europejski lekki statek powietrzny: 

(i)  samolot o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2 000 kg, który nie jest sklasyfikowany 
jako skomplikowany statek powietrzny z napędem silnikowym; 

(ii)  szybowiec lub motoszybowiec o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2 000 kg; 

(iii)  balon; 

(iv)  sterowiec na ogrzane powietrze; 
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(1) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz 

wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w 
takie zadania (Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1). 

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków 
powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi 
zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L 315 z 28.11.2003, s. 1). 



(v)  sterowiec gazowy posiadający wszystkie z wymienionych poniżej cech: 

—  3 % maksymalnego ciężaru statycznego, 

—  ciąg niewektorowany (poza ciągiem odwróconym), 

—  konwencjonalna i prosta budowa konstrukcji, systemu sterowania oraz układu balonetu, oraz 

—  układ sterowania bez wspomagania; 

(vi)  bardzo lekki wiropłat.”;  

2) w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Programy obsługi technicznej zatwierdzone zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie przed dniem 
27 lipca 2015 r. uznaje się za zatwierdzone zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.”;  

3) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 2 lit. b) datę „28 września 2015 r.” zastępuje się datą „28 września 2016 r.”; 

b)  w ust. 4 słowa „rozporządzenia (WE) nr 2042/2003” zastępuje się słowami „rozporządzenia (UE) nr 1149/2011”; 

c)  dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W drodze odstępstwa od ust. 1: 

a)  właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, organizacje mogą nadal wydawać wcześniejsze wydania 
certyfikatów określonych w dodatku III do załącznika I (część M) lub dodatkach II i III do załącznika IV 
(część 147) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014, obowiązujące przed dniem 27 lipca 2015 r., do dnia 
31 grudnia 2015 r.; 

b)  sertyfikaty wydane przed dniem 1 stycznia 2016 r. pozostają ważne do czasu ich zmiany, zawieszenia lub 
cofnięcia.”;  

4) w załączniku I (część M) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;  

5) w załączniku II (część 145) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;  

6) w załączniku IV (część 147) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku I (część M) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w spisie treści wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  pkt M.A.607 otrzymuje brzmienie: 

„M.A.607  Personel poświadczający oraz personel ds. przeglądu zdatności do lotu”; 

(ii)  pkt M.A.614 otrzymuje brzmienie: 

„M.A.614  Dokumentacja obsługi technicznej i przeglądu zdatności do lotu”;  

2) w pkt M.A.201 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  lit. a) ppkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  obsługa techniczna statku powietrznego nie jest wykonywana zgodnie z programem obsługi technicznej 
określonym w pkt M.A.302.”; 

(ii)  lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e)  w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami lit. a), 

(i)  właściciel statku powietrznego może zlecić zadania związane z zapewnieniem ciągłej zdatności do lotu 
organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, zatwierdzonej na podstawie sekcji A podsekcja G 
niniejszego załącznika (część M). W takim przypadku organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłową realizację tych zadań. W tym przypadku należy 
stosować umowę opisaną w dodatku I; 

(ii)  właściciel, który na własną odpowiedzialność postanawia zarządzać ciągłą zdatnością do lotu, bez 
zawierania umowy zgodnie z dodatkiem I, może mimo to zawrzeć ograniczoną umowę na opracowanie 
programu obsługi technicznej i przygotowanie jego zatwierdzenia zgodnie z pkt M.A.302 z: 

—  organizacją zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, zatwierdzoną zgodnie z sekcją A podsekcja G 
niniejszego załącznika (część M), lub 

—  w przypadku statków powietrznych ELA2, niewykonujących operacji zarobkowych, z organizacją 
obsługi technicznej określoną w części 145 lub M.A. podsekcja F. 

W takim przypadku ograniczona umowa przenosi odpowiedzialność za opracowanie i – z wyjątkiem 
sytuacji, gdy właściciel złoży deklarację zgodnie z pkt M.A.302 lit. h) – przygotowanie zatwierdzenia 
programu obsługi technicznej na tę organizację związaną umową.”;  

3) pkt M.A.301 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  wykonanie całości obsługi technicznej zgodnie z programem obsługi technicznej statku powietrznego 
określonym w pkt M.A.302;”;  

4) w pkt M.A.302 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  w lit. c) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych zarządza organizacja zarządzania ciągłą 
zdatnością do lotu zatwierdzona zgodnie z sekcją A podsekcja G niniejszego załącznika (część M), lub gdy 
właściciel i ta organizacja zawarły ograniczoną umowę zgodnie z pkt M.A.201 lit. e) ppkt (ii), program obsługi 
technicznej statków powietrznych i zmiany do niego mogą zostać zatwierdzone w drodze procedury 
pośredniego zatwierdzenia.”; 

(ii)  dodaje się lit. h) oraz i) w brzmieniu: 

„h)  W przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych zgodność z lit. b), c), d), 
e) i g) może być zastąpiona zgodnością ze wszystkimi następującymi warunkami:  

1. Program obsługi technicznej statku powietrznego jasno określa właściciela oraz konkretny statek 
powietrzny, którego dotyczy, wraz z każdym zamontowanym silnikiem i śmigłem. 
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2. Program obsługi technicznej statku powietrznego jest albo: 

—  zgodny z »minimalnym programem przeglądu«, przedstawionym w lit. i), odpowiednim dla danego 
statku powietrznego, albo 

—  zgodny z lit. d) i e). 

Program obsługi technicznej nie może być mniej restrykcyjny niż »minimalny program przeglądu«.  

3. Program obsługi technicznej statku powietrznego obejmuje wszystkie obowiązkowe wymagania 
dotyczące ciągłej zdatności do lotu, takie jak powtarzające się dyrektywy zdatności do lotu, sekcja 
dotycząca ograniczeń zdatności do lotu w instrukcji zapewnienia ciągłej zdatności do lotu lub określone 
wymagania dotyczące obsługi technicznej zawarte w arkuszu danych certyfikatu typu. 

Ponadto program obsługi technicznej statku powietrznego określa wszelkie dodatkowe zadania obsługi 
technicznej wykonywane ze względu na konkretny typ statku powietrznego, konfigurację i typ statku 
powietrznego oraz specyfikę eksploatacji. Należy uwzględnić co najmniej następujące elementy: 

—  konkretne zainstalowane urządzenia oraz modyfikacje statku powietrznego, 

—  naprawy wykonane w statku powietrznym, 

—  podzespoły o ograniczonym czasie użytkowania i podzespoły krytyczne dla bezpieczeństwa lotu, 

—  zalecenia dotyczące obsługi technicznej, takie jak okresy międzynaprawcze, zalecane w biuletynach 
eksploatacyjnych, listach serwisowych oraz innych nieobowiązkowych informacjach serwisowych, 

—  stosowne dyrektywy/wymagania operacyjne dotyczące okresowego przeglądu niektórych urządzeń, 

—  specjalne zatwierdzenia operacyjne, 

—  korzystanie ze statku powietrznego i środowisko operacyjne, 

—  obsługa techniczna wykonywana przez pilota-właściciela (jeżeli dotyczy).  

4. Jeżeli program obsługi technicznej nie został zatwierdzony przez właściwy organ (bezpośrednio lub 
przez organizację, o której mowa w M.A. podsekcja G, za pomocą procedury pośredniego zatwier
dzania), program obsługi technicznej statku powietrznego zawiera podpisane oświadczenie, w którym 
właściciel deklaruje, że jest to program obsługi technicznej statku powietrznego o konkretnej rejestracji, 
oraz deklaruje pełną odpowiedzialność za jego treść, a w szczególności za wszelkie odstępstwa od 
zaleceń posiadacza zatwierdzenia projektu.  

5. Przegląd programu obsługi technicznej statku powietrznego przeprowadzany jest co najmniej raz w 
roku. Przegląd programu obsługi technicznej statku powietrznego przeprowadza: 

—  osoba przeprowadzająca przegląd zdatności do lotu statku powietrznego zgodnie z pkt M.A.710 
lit. ga), albo 

—  organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego określona w M.A. podsekcja G 
w przypadkach, gdy przeglądu programu obsługi technicznej nie przeprowadza się w powiązaniu z 
przeglądem zdatności do lotu. 

Jeżeli przegląd wykaże rozbieżności dotyczące statku powietrznego związane z brakami w treści 
programu obsługi technicznej, osoba przeprowadzająca przegląd informuje właściwy organ państwa 
członkowskiego rejestracji, a właściciel musi dokonać w programie obsługi technicznej zmian 
uzgodnionych z tym właściwym organem. 

i)  W przypadku statków powietrznych ELA1 innych niż sterowce, niewykonujących operacji zarobkowych, 
»minimalny program przeglądu«, o którym mowa w lit. h), spełnia następujące warunki:  

1. Przewiduje on następującą częstotliwość przeglądów: 

—  dla samolotów ELA1 oraz motoszybowców turystycznych (TMG) ELA1 – co roku lub co 
100 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Dopuszcza się stosowanie tolerancji 
1 miesiąca lub 10 godzin, o ile kolejny okres liczony jest od daty lub liczby godzin pierwotnie 
zaplanowanych, 
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—  dla szybowców ELA1, motoszybowców ELA1 innych niż TMG i balonów ELA1 stosuje się odstępy 
roczne. Dopuszcza się stosowanie tolerancji 1 miesiąca, o ile kolejny okres liczony jest od daty 
pierwotnie zaplanowanej.  

2. Przewiduje on: 

—  czynności serwisowe zgodnie z wymaganiami posiadacza zatwierdzenia projektu, 

—  przegląd oznaczeń, 

—  weryfikację zapisów z ważenia oraz ważenie zgodnie z pkt NCO.POL.105 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 965/2012 (*), 

—  test działania transpondera (jeżeli występuje), 

—  test działania statyki Pitota, 

—  w przypadku samolotów ELA1: 

—  kontrolę eksploatacyjną mocy i obrotów, iskrowników, ciśnienia paliwa i oleju, temperatury 
silnika, 

—  w przypadku silników ze sterowaniem automatycznym – opublikowaną procedurę próby 
silników, 

—  w przypadku silników z suchą miską olejową, z turbodoładowaniem oraz chłodzonych cieczą – 
kontrolę eksploatacyjną pod kątem oznak zakłócenia obiegu cieczy, 

—  przegląd stanu i zamocowania elementów konstrukcji, systemów i podzespołów dotyczących 
następujących obszarów: 

—  w przypadku samolotów ELA1: 

—  płatowiec, 

—  kabina i kokpit, 

—  podwozie, 

—  skrzydła i część centralna, 

—  urządzenia sterowania lotem, 

—  usterzenie ogonowe, 

—  awionika i instalacje elektryczne, 

—  zespół silnikowy, 

—  sprzęgła i przekładnie, 

—  śmigło, 

—  różne systemy, takie jak balistyczny system ratunkowy, 

—  w przypadku szybowców ELA1 i motoszybowców ELA1: 

—  płatowiec, 

—  kabina i kokpit, 

—  podwozie, 

—  skrzydła i część centralna, 

—  usterzenie ogonowe, 

—  awionika i instalacje elektryczne, 

—  zespół silnikowy (w stosownych przypadkach), 

—  różne systemy, takie jak ruchomy balast, spadochron hamujący i elementy sterowania oraz 
system balastu wodnego, 
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—  w przypadku balonów na ogrzane powietrze ELA1: 

—  powłoka, 

—  palnik, 

—  gondola, 

—  zbiorniki paliwa, 

—  urządzenia i przyrządy, 

—  w przypadku balonów gazowych ELA1: 

—  powłoka, 

—  gondola, 

—  urządzenia i przyrządy. 

Do czasu, gdy niniejsze rozporządzenie określi »minimalny program przeglądu« dla sterowców, ich program 
obsługi technicznej musi być zgodny z lit. d) i e).  

(*) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania 
techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 296 z 25.10.2012, s. 1)”;  

5) pkt M.A.604 lit. a) ppkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:  

„5. wykaz personelu poświadczającego oraz, w stosownych przypadkach, personelu ds. przeglądu zdatności do lotu 
oraz personelu odpowiedzialnego za opracowanie i przygotowanie programu obsługi technicznej wraz z 
posiadanym przez ten personel zakresem zatwierdzenia; oraz  

6. wykaz lokalizacji, gdzie prowadzona jest obsługa techniczna, wraz z ich ogólnym opisem; oraz”;  

6) w pkt M.A.606 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e)  Kwalifikacje całego personelu zaangażowanego w obsługę techniczną, przegląd zdatności do lotu i 
opracowanie programów obsługi technicznej muszą być wykazane i rejestrowane.”; 

(ii)  dodaje się lit. i) i j) w brzmieniu: 

„i)  Jeżeli organizacja dokonuje przeglądu zdatności do lotu i wydaje odpowiednie poświadczenie przeglądu 
zdatności do lotu dla statku powietrznego ELA1 niewykonującego operacji zarobkowych, zgodnie z 
pkt M.A.901 lit. l), personel ds. przeglądu zdatności do lotu tej organizacji musi posiadać kwalifikacje i 
upoważnienia określone w pkt M.A.901 lit. l) pkt 1. 

j)  Jeżeli organizacja zajmuje się opracowaniem i przygotowaniem zatwierdzenia programu obsługi technicznej 
dla statku powietrznego ELA2 niewykonującego operacji zarobkowych, zgodnie z pkt M.A.201 lit. e) 
ppkt (ii), musi ona dysponować wykwalifikowanym personelem, którego wiedzę i doświadczenie można 
odpowiednio udokumentować.”;  

7) w pkt M.A.607 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  tytuł otrzymuje brzmienie: 

„M.A.607  Personel poświadczający oraz personel ds. przeglądu zdatności do lotu”; 

(ii)  w lit. b) akapit drugi zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wszystkie takie przypadki muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w ciągu siedmiu dni od daty 
wystawienia takiego upoważnienia do poświadczania obsługi.”; 

(iii)  lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  Zatwierdzona organizacja obsługi technicznej rejestruje wszelkie informacje szczegółowe dotyczące 
personelu poświadczającego i personelu ds. przeglądu zdatności do lotu i prowadzi na bieżąco wykaz 
całego personelu poświadczającego i personelu ds. przeglądu zdatności do lotu z uwzględnieniem 
posiadanego przez niego zakresu zatwierdzenia jako część podręcznika organizacji zgodnie z pkt M.A.604 
lit. a) ppkt 5.”; 
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8) w pkt M.A.614 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  tytuł otrzymuje brzmienie: 

„M.A.614  Dokumentacja obsługi technicznej i przeglądu zdatności do lotu”; 

(ii)  lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  Zatwierdzona organizacja obsługi technicznej rejestruje szczegółowo wszystkie informacje dotyczące 
przeprowadzanych prac. Zachowywana jest dokumentacja niezbędna do wykazania, że zostały spełnione 
wszystkie wymagania konieczne do wystawienia poświadczenia obsługi, łącznie z dokumentami 
podwykonawcy dotyczącymi poświadczenia oraz do wystawienia poświadczenia przeglądu zdatności do 
lotu i zalecenia.”; 

(iii)  lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  Zatwierdzona organizacja obsługi technicznej przechowuje kopię całej dokumentacji obsługi technicznej i 
wszelkich danych związanych z obsługą techniczną przez trzy lata od daty wydania przez tę zatwierdzoną 
organizację obsługi technicznej poświadczenia obsługi statku powietrznego lub podzespołu statku 
powietrznego, którego dotyczą prace. Ponadto organizacja ta przechowuje kopię całej dokumentacji w 
zakresie wystawiania zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności do lotu przez trzy lata od daty 
wystawienia oraz przekazuje ich kopię właścicielowi statku powietrznego.  

1. Dokumentację, o której mowa w niniejszym punkcie, przechowuje się w sposób, który gwarantuje jej 
ochronę przed zniszczeniem, kradzieżą oraz wprowadzeniem w niej zmian.  

2. Cały sprzęt komputerowy służący do wykonywania kopii zapasowych przechowuje się w innym miejscu 
niż ten zawierający dane robocze, w otoczeniu, które zapewnia utrzymanie ich w dobrym stanie. 

3. W przypadku gdy zatwierdzona organizacja obsługi technicznej zamyka swoją działalność, cała przecho
wywana dokumentacja obsługi technicznej obejmująca ostatnie trzy lata jest przekazywana ostatniemu 
właścicielowi lub klientowi danego statku powietrznego lub podzespołu, lub jest archiwizowana w 
sposób określony przez właściwy organ.”;  

9) w pkt M.A.615 dodaje się lit. e) i f) w brzmieniu: 

„e)  jeżeli jest do tego specjalnie zatwierdzona w odniesieniu do statków powietrznych ELA1 niewykonujących 
operacji zarobkowych,  

1. dokonywać przeglądu zdatności do lotu i wydawać stosowne poświadczenie przeglądu zdatności do lotu, na 
warunkach określonych w pkt M.A.901 lit. l); oraz  

2. dokonywać przeglądu zdatności do lotu i wydawać stosowne zalecenia, na warunkach określonych w 
pkt M.A.901 lit. l oraz pkt M.A.904 lit. a) ppkt 2 i lit. b); 

f)  opracować program obsługi technicznej i przygotować jego zatwierdzenie zgodnie z pkt M.A.302 dla statków 
powietrznych ELA2 niewykonujących operacji zarobkowych, na warunkach określonych w pkt M.A.201 lit. e) 
ppkt (ii), przy ograniczeniu do uprawnień dotyczących statków powietrznych wymienionych w certyfikacie 
zatwierdzenia. 

Organizacja dokonuje obsługi technicznej statku powietrznego lub podzespołu, w odniesieniu do których jest 
zatwierdzona, wyłącznie jeżeli dostępne są wszystkie niezbędne zaplecze, urządzenia, narzędzia, materiały, dane 
dotyczące obsługi i personel poświadczający.”;  

10) pkt M.A.617 ppkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  zaplecza, wyposażenia, narzędzi, materiałów, procedur, zakresu prac, personelu poświadczającego i personelu 
ds. przeglądu zdatności do lotu, które mogą mieć wpływ na udzielone zatwierdzenie.”;  

11) pkt M.A.707 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  Personel ds. przeglądu zdatności do lotu nominowany przez zatwierdzoną organizację zarządzania ciągłą 
zdatnością do lotu może otrzymać upoważnienie od tej organizacji wyłącznie wtedy, gdy został formalnie 
zaakceptowany przez właściwy organ, po zadowalającym wykonaniu przeglądu zdatności do lotu pod 
nadzorem właściwego organu lub pod nadzorem personelu ds. przeglądu zdatności do lotu organizacji zgodnie 
z procedurą zatwierdzoną przez właściwy organ.”; 
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12) w pkt M.A.710 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  po lit. g) dodaje się lit. ga) w brzmieniu: 

„ga)  W przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych, dla których program 
obsługi technicznej został opracowany zgodnie z pkt M.A.302 lit. h), program obsługi technicznej statku 
powietrznego jest poddawany przeglądowi w powiązaniu z przeglądem zdatności do lotu. Przegląd ten 
prowadzi osoba, która przeprowadziła przegląd zdatności do lotu.”; 

(ii)  lit. h) otrzymuje brzmienie: 

„h)  W przypadku gdy wyniki przeglądu zdatności do lotu są nierozstrzygające lub w przypadku gdy przegląd 
przeprowadzony zgodnie z pkt M.A.710 lit. ga) wykaże rozbieżności dotyczące statku powietrznego 
związane z brakami w treści programu obsługi technicznej, organizacja informuje o tym fakcie właściwy 
organ najszybciej, jak to możliwe, ale w żadnym razie nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
przez organizację problemu w ramach przeprowadzanego przeglądu. Poświadczenie przeglądu zdatności do 
lotu wydaje się jedynie po usunięciu wszystkich niezgodności.”;  

13) w pkt M.A.901 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu jest wydawane zgodnie z dodatkiem III (formularz 15a, 15b 
lub 15c EASA) po pomyślnym zakończeniu przeglądu zdatności do lotu. Poświadczenie przeglądu zdatności 
do lotu jest ważne jeden rok.”; 

(ii)  dodaje się lit. l) w brzmieniu: 

„l)  W przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych organizacja obsługi 
technicznej, określona części 145 lub pkt M.A. podsekcja F, przeprowadzająca roczny przegląd ujęty w 
programie obsługi technicznej, może – po uzyskaniu odpowiedniego zatwierdzenia – przeprowadzić 
przegląd zdatności do lotu oraz wydać odpowiednie poświadczenie przeglądu zdatności do lotu, zgodnie z 
poniższymi warunkami:  

1. Organizacja wyznacza personel ds. przeglądu zdatności do lotu spełniający wszystkie poniższe 
wymagania: 

a)  personel ds. przeglądu zdatności do lotu posiada zezwolenie dotyczące personelu poświadczającego w 
odniesieniu do danego statku powietrznego; 

b)  personel ds. przeglądu zdatności do lotu posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie jako personel 
poświadczający; 

c)  personel ds. przeglądu zdatności do lotu działa niezależnie od procesu zarządzania ciągłą zdatnością 
do lotu statku powietrznego poddawanego przeglądowi lub ma ogólne uprawnienia w zakresie 
procesu zarządzania ciągłą zdatnością do lotu całego statku powietrznego poddawanego przeglądowi; 

d)  personel ds. przeglądu zdatności do lotu zapoznał się z fragmentami niniejszego załącznika (część M) 
dotyczącymi zarządzania ciągłą zdatnością do lotu; 

e)  personel ds. przeglądu zdatności do lotu posiada udokumentowaną znajomość procedur organizacji 
obsługi technicznej, dotyczących przeglądu zdatności do lotu i wystawiania poświadczenia przeglądu 
zdatności do lotu; 

f)  personel ds. przeglądu zdatności do lotu został formalnie zatwierdzony przez właściwy organ po 
przeprowadzeniu przeglądu zdatności do lotu pod nadzorem właściwego organu lub pod nadzorem 
personelu ds. przeglądu zdatności do lotu organizacji, zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez 
właściwy organ; 

g)  personel ds. przeglądu zdatności do lotu przeprowadził co najmniej jeden przegląd zdatności do lotu 
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.  

2. Przegląd zdatności do lotu przeprowadzany jest w tym samym czasie co roczny przegląd określony w 
programie obsługi technicznej oraz przez tę samą osobę, która zatwierdza taki roczny przegląd, przy 
czym możliwe jest zastosowanie przepisu określonego w pkt M.A.710 lit. d) dotyczącego przyspieszenia 
przeglądu o 90 dni.  

3. Przegląd zdatności do lotu obejmuje pełny udokumentowany przegląd zgodnie z pkt M.A.710 lit. a). 
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4. Przegląd zdatności do lotu obejmuje fizyczny przegląd statku powietrznego zgodnie z pkt M.A.710 lit. b) 
i c).  

5. Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu (formularz 15c EASA) wydaje, w imieniu organizacji obsługi 
technicznej, osoba, która przeprowadziła przegląd zdatności do lotu, po spełnieniu następujących 
warunków: 

a)  przegląd zdatności do lotu został przeprowadzony w całości i z pozytywnym wynikiem; oraz 

b)  program obsługi technicznej został poddany przeglądowi zgodnie z pkt M.A.710 lit. ga); oraz 

c)  nie wykryto niezgodności, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu lotu.  

6. Kopia wystawionego poświadczenia przeglądu zdatności do lotu jest przesyłana właściwemu organowi 
państwa członkowskiego rejestracji statku powietrznego w ciągu 10 dni od daty wystawienia.  

7. W przypadku gdy organizacja ustali, że przegląd zdatności do lotu jest nierozstrzygający lub gdy przegląd 
przeprowadzony zgodnie z pkt M.A.901 lit. l) ppkt 5 lit. b) wykaże rozbieżności dotyczące statku 
powietrznego związane z brakami w treści programu obsługi technicznej, o fakcie tym należy 
powiadomić właściwy organ państwa członkowskiego rejestracji w ciągu 72 godzin.  

8. Podręcznik lub charakterystyka organizacji obsługi technicznej opisują: 

a) procedury przeprowadzania przeglądu zdatności do lotu oraz wystawiania odpowiedniego poświad
czenia przeglądu zdatności do lotu; 

b)  imiona i nazwiska personelu poświadczającego uprawnionego do przeprowadzania przeglądu 
zdatności do lotu oraz wystawiania odpowiedniego poświadczenia przeglądu zdatności do lotu; 

c)  procedury dotyczące przeglądu programu obsługi technicznej.”;  

14) pkt M.A.904 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  Po stwierdzeniu, że statek powietrzny spełnia odpowiednie wymagania, organizacja zarządzania ciągłą 
zdatnością do lotu lub organizacja obsługi technicznej, w stosownych przypadkach, przesyła udokumentowane 
zalecenie państwu członkowskiemu rejestracji dotyczące wydania poświadczenia przeglądu zdatności do lotu.”;  

15) pkt M.B.301 otrzymuje brzmienie: 

„M.B.301  Program obsługi technicznej 

a)  Z wyjątkiem przypadków, w których właściciel wystawił deklarację dotyczącą programu obsługi 
technicznej, zgodnie z pkt M.A.302 lit. h), właściwy organ sprawdza zgodność programu obsługi 
technicznej z pkt M.A.302. 

b)  Z wyjątkiem przypadków, gdy postanowiono inaczej w pkt M.A.302 lit. c) i pkt M.A.302 lit. h), 
program obsługi technicznej i jego zmiany są bezpośrednio zatwierdzane przez właściwy organ. 

c)  W przypadku zatwierdzenia pośredniego procedura programu obsługi technicznej jest zatwierdzana 
przez właściwy organ za pośrednictwem charakterystyki zarządzania ciągłą zdatnością do lotu. 

d)  W celu zatwierdzenia programu obsługi technicznej zgodnie z lit. b) niniejszego punktu właściwy 
organ otrzymuje dostęp do wszelkich danych wymaganych w przepisach pkt M.A.302 lit. d), e), f) 
i h).”;  

16) w dodatku II pkt 5 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  pole 12 Uwagi ppkt (x) otrzymuje brzmienie: 

„(x)  W przypadku organizacji obsługi technicznej zatwierdzonych zgodnie z podsekcją F załącznika I (część M), 
deklaracja poświadczenia obsługi podzespołu, o której mowa w pkt M.A.613: 

»O ile w tym polu nie wskazano inaczej, zaświadcza się, że prace wskazane w polu 11 i opisane w tym 
polu zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji A podsekcja F załącznika I 
(część M) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 oraz że w odniesieniu do tych prac element został uznany 
za gotowy do dopuszczenia do eksploatacji. POWYŻSZE STWIERDZENIE NIE STANOWI POŚWIADCZENIA 
OBSŁUGI NA MOCY PRZEPISÓW ZAŁĄCZNIKA II (CZĘŚĆ 145) DO ROZPORZĄDZENIA (UE) nr 1321/2014.«”; 
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(ii)  pole 14a otrzymuje brzmienie: 

„Należy zaznaczyć odpowiednie pole (pola), wskazując, które przepisy odnoszą się do ukończonych prac. Jeżeli 
zaznaczone zostanie pole »inne przepisy wskazane w polu 12«, wówczas w polu 12 należy określić przepisy 
innego(-ych) organu(-ów) ds. zdatności do lotu. Należy zaznaczyć co najmniej jedno pole, a w razie potrzeby 
można zaznaczyć oba pola. 

W przypadku wszelkich czynności obsługi technicznej realizowanych przez organizacje obsługi technicznej 
zatwierdzone zgodnie z sekcją A podsekcja F załącznika I (część M) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 
należy zaznaczyć pole »inne przepisy wskazane w polu 12«, a w polu 12 wprowadzić oświadczenie o deklaracji 
poświadczenia obsługi. W tym przypadku stwierdzenie zawarte w deklaracji »O ile w tym polu nie wskazano 
inaczej« dotyczy następujących przypadków: 

a)  jeżeli nie można było dokończyć obsługi technicznej; 

b)  jeżeli obsługa techniczna odbiegała od normy wymaganej w załączniku I (część M); 

c)  jeżeli obsługa techniczna została przeprowadzona zgodnie z innym wymaganiem niż określone w 
załączniku I (część M). W tym przypadku w polu 12 należy wskazać konkretny przepis prawa krajowego. 

W przypadku wszelkich czynności obsługi technicznej realizowanych przez organizacje obsługi technicznej 
zatwierdzone zgodnie z sekcją A załącznika II (część 145) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 stwierdzenie 
zawarte w deklaracji »O ile w polu 12 nie wskazano inaczej« dotyczy następujących przypadków: 

a)  jeżeli nie można było dokończyć obsługi technicznej; 

b)  jeżeli obsługa techniczna odbiegała od normy wymaganej w załączniku II (część 145), 

c)  jeżeli obsługa techniczna została przeprowadzona zgodnie z innym wymaganiem niż określone w 
załączniku II (część 145). W tym przypadku w polu 12 należy wskazać konkretny przepis prawa 
krajowego.”;  

17) w dodatku III wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  formularze 15a EASA i 15b EASA otrzymują brzmienie:  

7.7.2015 L 176/13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



„ 
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” 
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(ii)  dodaje się formularz 15c EASA w brzmieniu:  

„ 

” 

7.7.2015 L 176/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



18) w dodatku IV w tabeli w pozycji 13 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  pola odpowiadające klasie „statki powietrzne” otrzymują brzmienie: 

KLASA KATEGORIA OGRANICZENIE 
OBSŁUGA 
HANGA

ROWA [BASE] 

OBSŁUGA 
LINIOWA 

[LINE] 

„STATKI 
PO

WIETRZ
NE 

A1 Samoloty po
wyżej 5 700 kg 

[Kategoria zarezerwowana dla organizacji 
obsługi technicznej zatwierdzonych zgodnie 
z załącznikiem II (część 145)] 

[Określa producenta samolotu lub jego 
grupę lub serię lub typ i/lub zadania obsługi 
technicznej] 

Przykład: Airbus serii A320 

[TAK/NIE] (*) [TAK/NIE] (*) 

A2 Samoloty do 
5 700 kg 

[Określa producenta samolotu lub jego 
grupę lub serię lub typ i/lub zadania obsługi 
technicznej] 

Przykład: DHC-6 serii Twin Otter 

Określić, czy uprawnia się do wydawania 
zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności 
do lotu (możliwe wyłącznie w przypadku 
statków powietrznych ELA1 niewykonują
cych operacji zarobkowych) 

[TAK/NIE] (*) [TAK/NIE] (*) 

A3 Śmigłowce [Określa producenta śmigłowca lub jego 
grupę lub serię lub typ i/lub zadania obsługi 
technicznej] 

Przykład: Robinson R44 

[TAK/NIE] (*) [TAK/NIE] (*) 

A4 Statki po
wietrzne inne niż 
A1, A2 i A3 

[Określa kategorię statku powietrznego 
(szybowiec, balon, sterowiec itp.), produ
centa lub grupę lub serię lub typ i/lub zada
nia obsługi technicznej] 

Określić, czy uprawnia się do wydawania 
zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności 
do lotu (możliwe wyłącznie w przypadku 
statków powietrznych ELA1 niewykonują
cych operacji zarobkowych) 

[TAK/NIE] (*) [TAK/NIE] (*)”  

(ii)  u dołu tabeli dodaje się przypis w brzmieniu: 

„(*)  Niepotrzebne skreślić.”;  

19) dodatek V otrzymuje brzmienie:  
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„Dodatek V 

Certyfikat zatwierdzenia organizacji obsługi technicznej, o której mowa w załączniku I (część M) 
podsekcja F  
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20) w dodatku VIII lit. b) wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9.  stanowi część kontroli rocznej lub przeprowadzanej co 100 godzin, ujętej w minimalnym programie 
przeglądu opisanym w pkt M.A.302 lit. i).”; 

(ii)  zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Kryteria od 1 do 9 nie mogą stracić priorytetowego charakteru w stosunku do mniej restrykcyjnych instrukcji 
wydanych zgodnie z programem obsługi technicznej określonym w pkt M.A.302 lit. d).”.  
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ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku II (część 145) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w spisie treści części 145 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  dodaje się pkt 145.A.36 w brzmieniu: 

„145.A.36  Dokumentacja dotycząca personelu ds. przeglądu zdatności do lotu”; 

(ii)  pkt 145.A.55 otrzymuje brzmienie: 

„145.A.55  Dokumentacja obsługi technicznej i przeglądu zdatności do lotu”;  

2) w pkt 145.A.30 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  w lit. e) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„Organizacja ustanawia i kontroluje kompetencje personelu zaangażowanego w jakiekolwiek czynności związane 
z obsługą techniczną, opracowywaniem programów obsługi technicznej, przeglądami zdatności do lotu, 
zarządzaniem i/lub kontrolą jakości zgodnie z procedurą i standardami uzgodnionymi z właściwym organem.”; 

(ii)  lit. j) ppkt 5 akapit drugi zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„O wszystkich przypadkach wymienionych w niniejszym punkcie należy powiadomić właściwy organ w terminie 
siedmiu dni od wydania upoważnienia do poświadczenia obsługi.”; 

(iii)  dodaje się lit. k) i l) w brzmieniu: 

„k)  Jeżeli organizacja wykonuje przegląd zdatności do lotu i wydaje odpowiednie poświadczenie przeglądu 
zdatności do lotu dla statku powietrznego ELA1 niewykonującego operacji zarobkowych, zgodnie z 
pkt M.A.901 lit. l), personel ds. przeglądu zdatności do lotu tej organizacji musi posiadać kwalifikacje i 
upoważnienia określone w pkt M.A.901 lit. l) pkt 1. 

l)  Jeżeli organizacja zajmuje się opracowaniem i przygotowaniem zatwierdzenia programu obsługi technicznej 
dla statku powietrznego ELA2 niewykonującego operacji zarobkowych, zgodnie z pkt M.A.201 lit. e) 
ppkt (ii), musi ona dysponować wykwalifikowanym personelem, którego wiedzę i doświadczenie można 
odpowiednio udokumentować.”;  

3) dodaje się pkt 145.A.36 w brzmieniu: 

„145.A.36  Dokumentacja dotycząca personelu ds. przeglądu zdatności do lotu 

Organizacja rejestruje wszelkie informacje szczegółowe dotyczące personelu ds. przeglądu zdatności do 
lotu i prowadzi na bieżąco wykaz całego personelu ds. przeglądu zdatności do lotu z uwzględnieniem 
posiadanego przez niego zakresu zatwierdzenia jako część charakterystyki organizacji zgodnie z 
pkt 145.A.70 lit. a) ppkt 6. 

Organizacja przechowuje dokumentację przez co najmniej trzy lata po zakończeniu przez członka 
personelu, o którym mowa w niniejszym punkcie, zatrudnienia (lub zaangażowania jako wykonawca lub 
ochotnik) w tej organizacji lub od chwili wycofania zezwolenia. Ponadto, na żądanie, organizacja obsługi 
technicznej wydaje członkowi personelu, o którym mowa w niniejszym punkcie, kopię jego akt 
osobowych w momencie ustania stosunku pracy lub zaangażowania z organizacją. 

Na żądanie członka personelu, o którym mowa w niniejszym punkcie, udostępnia się mu jego akta 
osobowe.”;  

4) w pkt 145.A.55 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  tytuł otrzymuje brzmienie: 

„145.A.55  Dokumentacja obsługi technicznej i przeglądu zdatności do lotu”; 
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(ii)  lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  Organizacja dokonuje zapisu wszystkich szczegółów dotyczących przeprowadzanych prac obsługi 
technicznej. Zachowywana jest co najmniej dokumentacja niezbędna do wykazania, że zostały spełnione 
wszystkie wymagania konieczne do wystawienia poświadczenia obsługi, włącznie z dokumentami poświad
czającymi podwykonawcy, oraz do wystawienia poświadczenia przeglądu zdatności do lotu i zalecenia.”; 

(iii)  w lit. c) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„Organizacja przechowuje kopię całej szczegółowej dokumentacji obsługi technicznej i wszelkich danych 
związanych z obsługą techniczną przez trzy lata od daty wydania przez tę organizację poświadczenia obsługi 
statku powietrznego lub podzespołu statku powietrznego, którego dotyczą prace. Ponadto organizacja ta 
przechowuje kopię całej dokumentacji w zakresie wystawiania zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności do 
lotu przez trzy lata od daty wystawienia oraz przekazuje ich kopię właścicielowi statku powietrznego.”; 

(iv)  lit. c) ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  W przypadku gdy organizacja zatwierdzona na podstawie niniejszego załącznika (część 145) kończy swoją 
działalność, cała przechowywana dokumentacja obsługi technicznej obejmująca ostatnie trzy lata jest 
przekazywana ostatniemu właścicielowi lub klientowi danego statku powietrznego lub podzespołu, lub jest 
archiwizowana w sposób określony przez właściwy organ.”;  

5) w pkt 145.A.70 lit a) wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  ppkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  wykaz personelu poświadczającego, personelu wspomagającego oraz, w stosownych przypadkach, personelu 
ds. przeglądu zdatności do lotu oraz personelu odpowiedzialnego za opracowanie i przygotowanie programu 
obsługi technicznej, wraz z posiadanym przez ten personel zakresem zatwierdzenia;”; 

(ii)  ppkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12.  procedury i system jakości ustanowione przez organizację na podstawie pkt 145.A.25–145.A.90 oraz 
wszelkie dodatkowe procedury stosowane zgodnie z załącznikiem I (część M);”;  

6) w pkt 145.A.75 dodaje się lit. f) i g) w brzmieniu: 

„f)  jeżeli jest do tego specjalnie zatwierdzona w odniesieniu do statków powietrznych ELA1 niewykonujących 
operacji zarobkowych,  

1. wykonywanie przeglądów zdatności do lotu i wydawanie stosownych poświadczeń przeglądu zdatności do 
lotu, na warunkach określonych w pkt M.A.901 lit. l); oraz  

2. wykonywanie przeglądów zdatności do lotu i wydawanie stosownych zaleceń, na warunkach określonych w 
pkt M.A.901 lit. l oraz pkt M.A.904 lit. a) ppkt 2 i lit. b); 

g)  opracowanie programu obsługi technicznej i przygotowanie jego zatwierdzenia zgodnie z pkt M.A.302 dla 
statków powietrznych ELA2 niewykonujących operacji zarobkowych, na warunkach określonych w pkt M.A.201 
lit. e) ppkt (ii), przy ograniczeniu do uprawnień dotyczących statków powietrznych wymienionych w certyfikacie 
zatwierdzenia.”;  

7) pkt 145.A.85 ppkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  zaplecza, wyposażenia, narzędzi, materiałów, procedur, zakresu prac, personelu poświadczającego i personelu ds. 
przeglądu zdatności do lotu, które mogą mieć wpływ na udzielone zatwierdzenie.”;  

8) dodatek III otrzymuje brzmienie: 
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„Dodatek III 

Certyfikat zatwierdzenia organizacji obsługi technicznej, o którym mowa w załączniku II (część 145)  
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”  
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ZAŁĄCZNIK III 

W załączniku IV (część 147) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) dodatek II otrzymuje brzmienie: 

„Dodatek II 

Zatwierdzenie organizacji szkoleniowej w zakresie obsługi technicznej, o której mowa w 
załączniku IV (część 147) – formularz 11 EASA  
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” 
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2) w dodatku III formularze 148 i 149 EASA otrzymują brzmienie: 

„Dodatek III 

Certyfikaty uznania, o których mowa w załączniku IV (część 147) – formularze 148 i 149 EASA  
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”  
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