
PODCZĘŚĆ D 
LICENCJA PILOTA ZAWODOWEGO - CPL 

SEKCJA 1 
Wymagania wspólne 

 
FCL.300 CPL – minimalny wiek 
 
Osoba ubiegająca się o licencję CPL musi mieć ukończone 18 lat. 
FCL.305 CPL – uprawnienia i warunki 
a) Uprawnienia. Posiadacz licencji CPL jest w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do: 
1) korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji LAPL i PPL; 
2) wykonywania czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota na wszelkich statkach powietrznych w 
operacjach innych niż zarobkowy transport lotniczy; 
3) wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego z załogą jednoosobową w zarobkowym 
transporcie lotniczym z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w FCL.060 oraz niniejszej podczęści; 
4) wykonywania czynności drugiego pilota w zarobkowym transporcie lotniczym z zastrzeżeniem ograniczeń 
określonych w FCL.060. 
b) Warunki. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji CPL musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na 
klasę lub typ statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia kontroli umiejętności. 
 
FCL.310 CPL – egzaminy z wiedzy teoretycznej 
 
Osoba ubiegająca się o licencję CPL wykazuje podczas egzaminów, że posiada wiedzę odpowiednią dla 
nadawanych uprawnień w zakresie następujących przedmiotów: 
— prawo lotnicze, 
— ogólna wiedza o statku powietrznym – konstrukcja płatowca / systemy / zespół napędowy, 
— ogólna wiedza o statku powietrznym – oprzyrządowanie, 
— masa i wyważenie, 
— osiągi, 
— planowanie i monitorowanie lotu, 
— człowiek – możliwości i ograniczenia, 
— meteorologia, 
— nawigacja ogólna, 
— radionawigacja, 
— procedury operacyjne, 
— zasady lotu, 
— łączność w lotach z widocznością (VFR). 
 
FCL.315 CPL – szkolenie 
 
Osoba ubiegająca się o licencję CPL musi zaliczyć szkolenie teoretyczne i szkolenie w locie w zatwierdzonym 
ośrodku szkolenia, zgodnie z dodatkiem 3 do niniejszej części. 
 
FCL.320 CPL – egzamin praktyczny 
 
Osoba ubiegająca się o licencję CPL musi zaliczyć egzamin praktyczny zgodnie z dodatkiem 4 do niniejszej 
części w celu wykazania, że potrafi, jako pilot dowódca statku powietrznego odpowiedniej kategorii, 
wykonywać stosowne procedury i manewry ze stopniem kompetencji wymaganym dla nadawanych uprawnień. 
 

PODCZĘŚĆ H 
UPRAWNIENIA NA KLASĘ I TYP STATKU POWIETRZNEGO 

SEKCJA 1 
Wymagania wspólne 

 
FCL.700 Okoliczności, w których wymagane jest posiadanie uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego 
 
a) Posiadaczowi licencji pilota nie wolno wykonywać żadnych czynności pilota statku powietrznego, jeżeli nie 
posiada ważnego i odpowiedniego uprawnienia na klasę i typ, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przechodzi on 



egzamin praktyczny, kontrolę umiejętności w celu wznowienia uprawnień na klasę lub typ bądź odbywa 
szkolenie w locie; nie dotyczy to posiadaczy licencji LAPL, SPL i BPL. 
b) Niezależnie od przepisu lit. a), pilot może wykonywać loty związane z modyfikowaniem istniejących lub 
wprowadzaniem do eksploatacji nowych typów statków powietrznych, pod warunkiem że posiada specjalne 
upoważnienie wydane przez właściwy organ uprawniające do wykonywania tego rodzaju lotów. Upoważnienie 
jest ważne tylko w odniesieniu do konkretnych lotów. 
c) Bez uszczerbku dla przepisów lit. a) i b), w przypadku lotów związanych z modyfikowaniem istniejących lub 
wprowadzaniem do eksploatacji nowych typów statków powietrznych przez instytucje projektowe lub 
produkcyjne w granicach przysługujących im uprawnień, jak również w przypadku lotów szkolnych 
wykonywanych do celów wydania uprawnień do prób w locie, w przypadku gdy spełnienie wymagań 
określonych w niniejszej podczęści nie jest możliwe, pilot może posiadać uprawnienie do prób w locie wydane 
zgodnie z  
 
FCL.820. FCL.705 Uprawnienia przysługujące posiadaczowi uprawnienia na klasę lub typ statku powietrznego  
 
Posiadacz uprawnienia na klasę lub typ statku powietrznego jest uprawniony do wykonywania czynności pilota 
na klasie lub na typie statku powietrznego objętych tym uprawnieniem. 
 
FCL.710 Uprawnienia na klasę i typ – warianty statków powietrznych 
 
a) W celu rozszerzenia swoich uprawnień na inny wariant statku powietrznego w ramach jednego uprawnienia 
na typ lub klasę pilot przechodzi szkolenie w różnicach lub szkolenie zapoznawcze. W przypadku różnych 
wariantów statku powietrznego w ramach jednego uprawnienia na typ szkolenie w różnicach lub szkolenie 
zapoznawcze obejmuje odpowiednie elementy określone w danych dotyczących zgodności operacyjnej 
ustalonych na podstawie części 21. 
b) Jeżeli na danym wariancie statku powietrznego nie wykonywano lotów w okresie 2 lat po ukończeniu 
szkolenia w różnicach, do utrzymania uprawnień wymagane jest dalsze szkolenie w różnicach lub kontrola 
umiejętności na tym wariancie; nie dotyczy to typów lub wariantów objętych uprawnieniami na klasę 
jednosilnikowych tłokowych statków powietrznych i motoszybowców turystycznych. 
c) Szkolenie w różnicach powinno zostać wpisane do książki lotów pilota lub równoważnego dokumentu i 
potwierdzone podpisem instruktora. 
 
FCL.725 Wymagania dotyczące wydawania uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego 
 
a) Szkolenie. Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia na klasę lub typ statku powietrznego musi ukończyć 
szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Szkolenie w zakresie uprawnienia na typ statku powietrznego 
obejmuje obowiązkowe elementy szkolenia dla odpowiedniego typu statku powietrznego określone w danych 
dotyczących zgodności operacyjnej ustalonych na podstawie części 21. 
b) Egzamin z wiedzy teoretycznej. Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia na klasę lub typ statku 
powietrznego musi zdać egzamin z wiedzy teoretycznej organizowany przez zatwierdzony ośrodek szkolenia, 
którego celem jest wykazanie, że posiada ona wiedzę teoretyczną wymaganą do bezpiecznej eksploatacji 
odpowiedniej klasy lub typu statku powietrznego. 
1) W przypadku statków powietrznych z załogą wieloosobową egzamin z wiedzy teoretycznej ma formę 
pisemną i składa się z co najmniej 100 pytań wielokrotnego wyboru w równy sposób obejmujących główne 
przedmioty z programu szkolenia. 
2) W przypadku wielosilnikowych statków powietrznych z załogą jednoosobową, egzamin z wiedzy 
teoretycznej ma formę pisemną, przy czym ilość pytań wielokrotnego wyboru zależy od stopnia złożoności 
statku powietrznego. 
3) W przypadku jednosilnikowych statków powietrznych egzamin z wiedzy teoretycznej jest przeprowadzany 
w formie ustnej przez egzaminatora podczas egzaminu praktycznego, a jego celem jest ustalenie, czy poziom 
wiedzy posiadany przez kandydata jest zadowalający. 
4) W przypadku samolotów z załogą jednoosobową sklasyfikowanych jako samoloty o wysokich osiągach 
egzamin ma formę pisemną i składa się z co najmniej 60 pytań wielokrotnego wyboru w równy sposób 
obejmujących główne przedmioty z programu szkolenia. 
c) Egzamin praktyczny. Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia na klasę lub typ statku powietrznego musi 
zdać egzamin praktyczny zgodnie z przepisami dodatku 9 do niniejszej części w celu wykazania, że posiada 
umiejętności wymagane do bezpiecznej eksploatacji danej klasy lub typu statku powietrznego. 
Kandydat musi zdać egzamin praktyczny w okresie 6 miesięcy po rozpoczęciu szkolenia na klasę lub typ statku 



powietrznego i 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie uprawnienia na klasę lub typ statku 
powietrznego. 
d) W przypadku kandydata, który już posiada uprawnienie na typ statku powietrznego obejmujące operacje w 
załodze jednoosobowej lub wieloosobowej, uznaje się, że w sytuacji, gdy ubiega się on o rozszerzenie tego 
uprawnienia na inny rodzaj operacji, spełnił już wymogi dotyczące wiedzy teoretycznej w tym zakresie. 
e) Niezależnie od powyższych przepisów, pilot posiadający uprawnienia do wykonywania prób w locie wydane 
zgodnie z FCL.820, który uczestniczył w próbach w locie na etapie rozwoju, certyfikacji lub produkcji danego 
statku powietrznego i podczas tych lotów wykonał 50 godzin całkowitego czasu lotu lub 10 godzin czasu lotu w 
charakterze pilota dowódcy, jest uprawniony do ubiegania się o wydanie odpowiedniego uprawnienia na typ pod 
warunkiem spełnienia wymogów dotyczących doświadczenia oraz warunków wstępnych dotyczących wydania 
tego uprawnienia, zgodnie z ustaleniami niniejszej podczęści dotyczącymi odpowiedniej kategorii statku 
powietrznego. 
 
FCL.740 Ważność i wznawianie ważności uprawnień na klasę i typ 
 
a) Okres ważności uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego wynosi 1 rok, z wyjątkiem uprawnień na 
klasę jednosilnikowych statków powietrznych z załogą jednoosobową, w przypadku których wynosi on 2 lata, o 
ile z danych dotyczących zgodności operacyjnej ustalonych na podstawie części 21 nie wynika inaczej. 
b) Wznowienie ważności. W przypadku wygaśnięcia uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego, kandydat: 
1) musi podjąć szkolenie odświeżające w zatwierdzonym ośrodku szkolenia, w przypadku gdy konieczne jest 
uzyskanie poziomu umiejętności niezbędnego do bezpiecznej eksploatacji stosownej klasy lub typu statku 
powietrznego; oraz 
2) musi zaliczyć kontrolę umiejętności zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części. 
 

WYCIĄG Z PRZEPISÓW DODATKU 3 
 

J. Szkolenie zintegrowane do licencji CPL – śmigłowce 
PRZEPISY OGÓLNE 
 
1. Celem szkolenia zintegrowanego do licencji CPL(H) jest wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności 
niezbędnego do wydania licencji CPL(H). 
2. Osoba pragnąca podjąć szkolenie zintegrowane CPL(H) musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia w ramach 
jednego nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia. 
3. Kandydat może zostać dopuszczony do szkolenia jako uczestnik bez licencji albo jako posiadacz licencji 
PPL(H) wydanej zgodnie z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej. Posiadacz licencji PPL(H) uzyskuje 
zaliczenie 50 % odpowiedniego doświadczenia, do maksymalnej liczby: 
a) 40 godzin, z czego nie więcej niż 20 godzin szkolenia z instruktorem; lub 
b) 50 godzin, z czego nie więcej niż 25 godzin szkolenia z instruktorem, o ile dana osoba uzyskała uprawnienia 
do wykonywania lotów nocnych na śmigłowcach. 
4. Szkolenie to musi obejmować: 
a) szkolenie teoretyczne do poziomu CPL(H); oraz 
b) szkolenie w locie z widocznością oraz według wskazań przyrządów. 
5. Kandydat, który nie ukończy lub nie jest w stanie ukończyć całego szkolenia CPL(H), może zwrócić się do 
właściwego organu o przeprowadzenie egzaminu z wiedzy teoretycznej i egzaminu praktycznego na licencję z 
mniejszymi uprawnieniami, o ile spełnione zostaną stosowne wymagania. 
 
WIEDZA TEORETYCZNA 
 
6. Zatwierdzone szkolenie teoretyczne do licencji CPL(H) musi obejmować co najmniej 350 godzin albo, jeżeli 
kandydat posiada licencję PPL, 200 godzin. 
 
EGZAMIN Z WIEDZY TEORETYCZNEJ 
 
7. Kandydat musi wykazać się wiedzą na poziomie odpowiednim dla uprawnień nadawanych posiadaczowi 
licencji CPL(H). 
 
SZKOLENIE W LOCIE 
 



8. Szkolenie w locie musi obejmować ogółem co najmniej 135 godzin, wliczając w to wszystkie sprawdziany 
postępów, przy czym czas ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów może wynieść nie więcej niż 5 godzin. 
Z ogólnej liczby 135 godzin kandydat musi zaliczyć co najmniej: 
a) 85 godzin szkolenia z instruktorem, z czego: 
(i) szkolenie w locie z widocznością może wynieść do 75 godzin i obejmować: 
1) 30 godzin na śmigłowcowym symulatorze FFS klasy C/D; lub 
2) 25 godzin na śmigłowcowym urządzeniu FTD 2,3; lub 
3) 20 godzin na śmigłowcowym urządzeniu FNPT II/III; lub 
4) 20 godzin na samolocie lub motoszybowcu turystycznym; 
(ii) do 10 godzin szkolenia według wskazań przyrządów, z czego 5 godzin można wykonać na śmigłowcowym 
urządzeniu FNPT co najmniej klasy I lub na samolocie. 
Jeżeli typ śmigłowca użyty do szkolenia w locie jest inny niż typ śmigłowcowego symulatora FFS użyty do 
szkolenia w locie z widocznością, zalicza się tylko czas spędzony na śmigłowcowym urządzeniu FNPT II/III; 
b) 50 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, z czego 35 godzin można wykonać w charakterze 
uczniapilota dowódcy. Należy uzyskać co najmniej 14 godzin czasu lotu samodzielnego w dzień i 1 godzinę 
czasu lotu samodzielnego w nocy; 
c) 10 godzin lotów nawigacyjnych z instruktorem; 
d) 10 godzin lotów nawigacyjnych w charakterze pilota dowódcy, w tym lot nawigacyjny VFR na odległość co 
najmniej 185 km (100 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 
dwóch lotniskach innych niż lotnisko odlotu; 
e) 5 godzin czasu lotu na śmigłowcach w nocy, z czego 3 godziny szkolenia z instruktorem, w tym co najmniej 
1 godzinę lotu nawigacyjnego oraz 5 samodzielnych kręgów w nocy. Każdy krąg powinien obejmować start 
i lądowanie; 
f) 10 godzin czasu szkolenia według wskazań przyrządów z instruktorem, w tym co najmniej 5 godzin na 
śmigłowcu. 
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY 
 
9. Po ukończeniu odpowiedniego szkolenia w locie kandydat musi podejść do egzaminu praktycznego do 
licencji CPL(H). 
 

K. Szkolenie modułowe do licencji CPL – śmigłowce 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 
1. Celem szkolenia modułowego do licencji CPL(H) jest wyszkolenie posiadacza licencji PPL(H) do poziomu 
umiejętności niezbędnego do wydania licencji CPL(H). 
2. Przed podjęciem szkolenia modułowego CPL(H) kandydat musi być posiadaczem licencji PPL(H) wydanej 
zgodnie z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej. 
3. Przed rozpoczęciem szkolenia w locie kandydat musi: 
a) posiadać 155 godzin czasu lotu jako pilot śmigłowców, w tym 50 godzin w charakterze pilota dowódcy, z 
czego 10 godzin w lotach nawigacyjnych; 
b) spełnić wymagania określone w FCL.725 oraz FCL.720.H, jeżeli podczas egzaminu praktycznego ma zostać 
użyty śmigłowiec wielosilnikowy. 
4. Osoba pragnąca podjąć szkolenie modułowe CPL(H) musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia praktycznego w 
ramach jednego nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia. Szkolenie 
teoretyczne może prowadzić wyłącznie zatwierdzony w tym zakresie ośrodek szkolenia. 
5. Szkolenie to musi obejmować: 
a) szkolenie teoretyczne do poziomu CPL(H); oraz 
b) szkolenie w locie z widocznością oraz według wskazań przyrządów. 
 
WIEDZA TEORETYCZNA 
 
6. Zatwierdzone szkolenie teoretyczne do licencji CPL(H) musi obejmować co najmniej 250 godzin. 
 
EGZAMIN Z WIEDZY TEORETYCZNEJ 
 



7. Kandydat musi wykazać się wiedzą na poziomie odpowiednim dla uprawnień nadawanych posiadaczowi 
licencji CPL(H). 
 
SZKOLENIE W LOCIE 
 
8. Kandydat bez uprawnień IR powinien odbyć co najmniej 30 godzin szkolenia w locie z instruktorem, z czego: 
a) 20 godzin szkolenia w locie z widocznością, z czego 5 godzin można wykonać na śmigłowcowym 
symulatorze FFS lub śmigłowcowym urządzeniu FTD 2,3 lub FNPT II, III; oraz 
b) 10 godzin szkolenia według wskazań przyrządów, z czego 5 godzin można wykonać na śmigłowcowym 
urządzeniu FTD co najmniej klasy 1 lub FNPT co najmniej klasy I, bądź na samolocie. 
9. Kandydat posiadający ważne uprawnienia IR(H) uzyskuje pełne zaliczenie na poczet czasu szkolenia według 
wskazań przyrządów z instruktorem. Kandydat posiadający ważne uprawnienia IR(A) musi zaliczyć co najmniej 
5 godzin czasu szkolenia według wskazań przyrządów z instruktorem na śmigłowcu. 
10. Kandydat bez uprawnień do wykonywania lotów nocnych na śmigłowcach dodatkowo musi odbyć co 
najmniej 5 godzin szkolenia w locie nocnym, w tym 3 godziny szkolenia z instruktorem, z czego co najmniej 1 
godzinę lotu nawigacyjnego oraz 5 samodzielnych kręgów w nocy. Każdy krąg powinien obejmować start i 
lądowanie. 
 
DOŚWIADCZENIE 
 
11. Osoba ubiegająca się o licencję CPL(H) musi posiadać co najmniej 185 godzin czasu lotu, w tym 50 godzin 
w charakterze pilota dowódcy, z czego 10 godzin lotów nawigacyjnych w charakterze pilota dowódcy, w tym lot 
nawigacyjny VFR na odległość co najmniej 185 km (100 mil morskich), podczas którego należy wykonać 
lądowania z pełnym zatrzymaniem na dwóch lotniskach innych niż lotnisko odlotu. 
Czas lotu w charakterze pilota dowódcy na innych kategoriach statków powietrznych można zaliczyć na poczet 
wymaganych 185 godzin czasu lotu w następujący sposób: 
a) 20 godzin na samolotach, jeżeli kandydat posiada licencję PPL(A); lub 
b) 50 godzin na samolotach, jeżeli kandydat posiada licencję CPL(A); lub 
c) 10 godzin na motoszybowcach turystycznych lub szybowcach; lub 
d) 20 godzin na sterowcach, jeżeli kandydat posiada licencję PPL(As); lub 
e) 50 godzin na sterowcach, jeżeli kandydat posiada licencję CPL(As). 
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY 
 
12. Po ukończeniu odpowiedniego szkolenia w locie i zdobyciu odpowiedniego doświadczenia kandydat musi 
podejść do egzaminu praktycznego na licencję CPL(H). 
 
 

SEKCJA 3 
Szczegółowe wymagania dotyczące śmigłowców 

 
FCL.720.H Wymagane doświadczenie i warunki wstępne dotyczące wydania uprawnień na klasę lub typ – 
Śmigłowce 
 
O ile z danych dotyczących zgodności operacyjnej ustalonych na podstawie części 21 nie wynika inaczej, osoba 
ubiegająca się o wydanie pierwszego uprawnienia na typ śmigłowca musi spełnić następujące wymagania i 
warunki wstępne dotyczące tego uprawnienia: 
a) Śmigłowce z załogą wieloosobową. Kandydat do szkolenia w zakresie pierwszego uprawnienia na typ 
śmigłowca z załogą wieloosobową musi: 
1) posiadać co najmniej 70 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy śmigłowca; 
2) z wyjątkiem przypadków, gdy szkolenie na typ jest łączone ze szkoleniem MCC: 
(i) posiadać zaświadczenie zaliczenia szkolenia MCC na śmigłowcach; lub 
(ii) posiadać co najmniej 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotów z załogą wieloosobową; lub 
(iii) posiadać co najmniej 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota w operacjach w załodze wieloosobowej na 
śmigłowcach wielosilnikowych; 
3) zaliczyć egzaminy z wiedzy teoretycznej do licencji ATPL(H). 
b) Kandydat do szkolenia w zakresie pierwszego uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową, który 
ukończył 



szkolenie zintegrowane do licencji ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR lub CPL(H), a który nie spełnia wymagań 
określonych w lit. a) pkt 1, otrzymuje uprawnienie na typ z ograniczeniem tylko do wykonywania czynności 
drugiego pilota. 
Ograniczenie to może zostać zniesione po tym, jak pilot: 
1) wykonał na śmigłowcach 70 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy lub pilota dowódcy pod 
nadzorem; 
2) zdał egzamin praktyczny jako pilot dowódca w załodze wieloosobowej na stosownym typie śmigłowca. 
c) Śmigłowce wielosilnikowe z załogą jednoosobową. Osoba ubiegająca się o wydanie pierwszego uprawnienia 
na typ śmigłowca wielosilnikowego z załogą jednoosobową: 
1) musi przed rozpoczęciem szkolenia w locie: 
(i) zaliczyć egzaminy z wiedzy teoretycznej do licencji ATPL(H); lub 
(ii) posiadać certyfikat ukończenia szkolenia wstępnego przeprowadzonego przez zatwierdzony ośrodek 
szkolenia. 
Szkolenie to obejmuje następujące przedmioty z zakresu kursu wiedzy teoretycznej do licencji ATPL(H): 
— ogólna wiedza o statku powietrznym: konstrukcja płatowca / systemy / zespół napędowy, a także 
przyrządy/elektronika, 
— osiągi i planowanie lotu: masa i wyważenie, osiągi; 
2) w przypadku kandydata, którzy nie ukończył szkolenia zintegrowanego do licencji ATP(H)/IR, ATP(H) lub 
CPL(H)/IR – musi wykonać na śmigłowcach co najmniej 70 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy. 
 
FCL.735.H Szkolenie w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej – śmigłowce 
 
a) Szkolenie w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej (MCC) musi składać się z co najmniej: 
1) w przypadku MCC/IR: 
(i) 25 godzin szkolenia teoretycznego i ćwiczeń; oraz 
(ii) 20 godzin praktycznego szkolenia MCC lub 15 godzin takiego szkolenia, w przypadku uczniów-pilotów 
przechodzących zintegrowane szkolenie ATP(H)/IR. W przypadku łączenia szkolenia MCC ze wstępnym 
szkoleniem do uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową, część praktyczną szkolenia MCC można 
skrócić do nie mniej niż 10 godzin, jeżeli do szkolenia MCC i do uprawnienia na typ używane jest to samo 
urządzenie FSTD; 
2) w przypadku MCC/VFR: 
(i) 25 godzin szkolenia teoretycznego i ćwiczeń; oraz 
(ii) 15 godzin praktycznego szkolenia MCC lub 10 godzin takiego szkolenia, w przypadku uczniów-pilotów 
przechodzących zintegrowane szkolenie ATP(H)/IR. W przypadku łączenia szkolenia MCC ze wstępnym 
szkoleniem do uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową, część praktyczną szkolenia MCC można 
skrócić do nie mniej niż 7 godzin, jeżeli do szkolenia MCC i do uprawnienia na typ używane jest to samo 
urządzenie FSTD. 
b) Szkolenie MCC musi zostać ukończone w ciągu 6 miesięcy w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. 
Podczas szkolenia używa się urządzenia FNPT II lub III kwalifikowanego dla MCC, urządzenia FTD 2/3 lub 
symulatora FFS. 
c) Jeżeli kurs MCC nie był łączony ze szkoleniem do uprawnienia na typ z załogą wieloosobową, po ukończeniu 
szkolenia MCC kandydat otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia. 
d) Kandydat, który ukończył szkolenie MCC na inną kategorię statku powietrznego, jest zwolniony z obowiązku 
spełnienia wymogu określonego w lit. a) pkt 1 ppkt (i) lub lit. a) pkt 2 ppkt (i), w zależności od przypadku. 
e) Kandydat do szkolenia MCC/IR, który ukończył szkolenie MCC/VFR, jest zwolniony z obowiązku spełnienia 
wymogu określonego w lit. a) pkt 1 ppkt (i), przy czym musi ukończyć 5 godzin szkolenia praktycznego 
MCC/IR. 
 
FCL.740.H Przedłużanie ważności uprawnień na typ – śmigłowce 
 
a) Przedłużenie ważności. W celu przedłużenia ważności uprawnienia na typ śmigłowca, kandydat: 
1) musi zaliczyć kontrolę umiejętności zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części na śmigłowcu odpowiedniego 
typu, albo na urządzeniu FSTD tego typu, w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę upływu 
ważności uprawnienia; oraz 
2) musi wykonać co najmniej 2 godziny czasu lotu w charakterze pilota odpowiedniego typu śmigłowca w 
okresie ważności uprawnienia. Czas trwania kontroli umiejętności można zaliczyć na poczet powyższego 
wymogu 2 godzin. 
3) W przypadku gdy kandydat posiada więcej niż 1 uprawnienie na typ śmigłowca jednosilnikowego tłokowego, 



może on uzyskać przedłużenie ważności wszystkich odpowiednich uprawnień na typ poprzez zaliczenie kontroli 
umiejętności tylko na 1 z tych typów, pod warunkiem że w okresie ważności wykonał na pozostałych typach co 
najmniej 2 godziny czasu lotu w charakterze pilota dowódcy. 
Kontrolę umiejętności przeprowadza się za każdym razem na innym typie śmigłowca. 
4) W przypadku gdy kandydat posiada więcej niż 1 uprawnienie na typ śmigłowca jednosilnikowego 
turbinowego o maksymalnej poświadczonej masie startowej nie większej niż 3 175 kg, może on uzyskać 
przedłużenie ważności wszystkich odpowiednich uprawnień na typ poprzez zaliczenie kontroli umiejętności 
tylko na 1 z tych typów, pod warunkiem że wykona: 
(i) 300 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy śmigłowca; 
(ii) 15 godzin czasu lotu na każdym z typów, na który posiada uprawnienia; oraz 
(iii) co najmniej 2 godziny czasu lotu w charakterze pilota dowódcy na każdym z pozostałych typów w okresie 
ważności uprawnienia. 
Kontrolę umiejętności przeprowadza się za każdym razem na innym typie śmigłowca. 
5) Pilot, który zaliczył egzamin praktyczny przeprowadzany w celu wydania dodatkowego uprawnienia na typ, 
uzyskuje przedłużenie ważności innych odpowiednich uprawnień na typ w ramach grupy wspólnej zgodnie 
z pkt 3 i 4. 
6) Przedłużenie ważności uprawnienia IR(H), jeżeli pilot takowe posiada, można połączyć z kontrolą 
umiejętności przeprowadzaną w celu przedłużenia ważności uprawnienia na typ. 
b) Kandydat, który nie zaliczy wszystkich sekcji kontroli umiejętności przed datą upływu ważności uprawnienia 
na typ, nie może korzystać z tego uprawnienia do czasu zaliczenia kontroli umiejętności. W przypadkach 
przewidzianych w lit. a) pkt 3 i lit. a) pkt 4, kandydat taki nie może korzystać z żadnego ze swoich uprawnień. 
 
 


