
PODCZĘŚĆ B 
LICENCJA PILOTA LEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH — LAPL 

SEKCJA 1 
Wymagania wspólne 

 
FCL.100 LAPL — wiek minimalny 
 
Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi mieć ukończone: 
a) w przypadku samolotów i śmigłowców: co najmniej 17 lat; 
b) w przypadku szybowców i balonów: co najmniej 16 lat. 
 
FCL.105 LAPL — uprawnienia i warunki 
 
a) Przepisy ogólne. Posiadacz licencji LAPL jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności 
pilota dowódcy (PIC) w operacjach niekomercyjnych na odpowiedniej kategorii statków powietrznych. 
b) Warunki. Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi spełniać wymagania dla stosownej kategorii statków 
powietrznych oraz, w stosownych przypadkach, klasy lub typu statku powietrznego użytego podczas egzaminu 
praktycznego. 
 
FCL.110 LAPL — zaliczanie wymagań dla tej kategorii statków powietrznych 
 
a) Osoba ubiegająca się o licencję LAPL, posiadająca już inną licencję w tej samej kategorii statków 
powietrznych, uzyskuje pełne zaliczenie wymagań dla licencji LAPL w tej kategorii statków powietrznych. 
b) Bez uszczerbku dla powyższej litery, w przypadku wygaśnięcia takiej licencji, aby zdobyć licencję LAPL 
w odpowiedniej kategorii statków powietrznych, osoba ubiegająca się musi zdać egzamin praktyczny zgodnie 
z FCL.125. 
 
FCL.115 LAPL — szkolenie 
 
Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Kurs 
obejmuje wiedzę teoretyczną oraz szkolenie w locie odpowiednie dla nadawanych uprawnień. 
 
FCL.120 LAPL — egzamin z wiedzy teoretycznej 
 
Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi wykazać podczas egzaminów, że posiada wiedzę teoretyczną 
odpowiednią dla nadawanych uprawnień w zakresie następujących przedmiotów: 
a) przedmioty wspólne: 
— prawo lotnicze, 
— człowiek – możliwości i ograniczenia, 
— meteorologia, oraz 
— łączność; 
b) przedmioty dotyczące poszczególnych kategorii statków powietrznych: 
— zasady lotu, 
— procedury operacyjne, 
— osiągi i planowanie lotu, 
— wiedza ogólna o statku powietrznym, oraz 
— nawigacja. 
 
FCL.125 LAPL — egzamin praktyczny 
 
a) Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi wykazać podczas egzaminu praktycznego, że potrafi, jako pilot 
dowódca statku powietrznego odpowiedniej kategorii, wykonywać stosowne procedury i manewry ze stopniem 
kompetencji wymaganym dla nadawanych uprawnień. 
b) Kandydat do egzaminu praktycznego przechodzi wcześniej szkolenie w locie na tej samej klasie lub typie 
statku powietrznego, jaki będzie użyty do przeprowadzenia egzaminu. Do czasu wpisania do licencji kolejnych 
rozszerzeń zgodnie z niniejszą podczęścią nadane uprawnienia ograniczają się do klasy lub typu statku 
powietrznego użytego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego. 
c) Oceny zaliczające 



1) Egzamin praktyczny jest podzielony na różne sekcje, które odpowiadają różnym fazom lotu właściwym dla 
danej kategorii pilotowanego statku powietrznego. 
2) Niezaliczenie jednego punktu sekcji powoduje niezaliczenie całej sekcji. W przypadku gdy kandydat nie 
zaliczy tylko jednej sekcji, powtarza tylko tę sekcję. Niezaliczenie więcej niż jednej sekcji powoduje 
niezaliczenie całego egzaminu. 
3) W razie potrzeby powtórzenia egzaminu zgodnie z pkt 2, niezaliczenie którejkolwiek z sekcji, a dotyczy to 
również sekcji zdanych przy poprzednim podejściu, powoduje niezaliczenie całego egzaminu. 
4) W przypadku gdy kandydat nie otrzyma zaliczenia wszystkich sekcji egzaminu w dwóch podejściach, musi 
odbyć dodatkowe szkolenie praktyczne. 
 

SEKCJA 3 
Szczegółowe wymagania dla licencji LAPL na śmigłowce — LAPL(H) 

 
FCL.105.H LAPL(H) — uprawnienia 
 
Posiadacz licencji śmigłowcowej LAPL jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy 
śmigłowców jednosilnikowych o maksymalnej poświadczonej masie startowej 2 000 kg lub mniejszej, 
przewożących maksymalnie 3 pasażerów, w taki sposób, że na pokładzie nigdy nie znajdują się więcej niż 4 
osoby. 
 
FCL.110.H LAPL(H) — wymagane doświadczenie i zaliczenia 
 
a) Osoba ubiegająca się o licencję LAPL(H) musi mieć zaliczone 40 godzin szkolenia w locie na śmigłowcach, z 
czego co najmniej 35 godzin na typie śmigłowca, który ma być użyty do przeprowadzenia egzaminu 
praktycznego. Szkolenie w locie musi obejmować co najmniej: 
1) 20 godzin szkolenia w locie z instruktorem; oraz 
2) 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin samodzielnego lotu 
nawigacyjnego, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 150 km (80 mil morskich), 
podczas którego wykonuje się jedno lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko odlotu. 
b) Zaliczanie. Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca może uzyskać zaliczenie 
tego doświadczenia na poczet wymagań określonych w lit. a). 
Decyzja o zakresie takiego zaliczenia jest podejmowana przez zatwierdzony ośrodek szkolenia, w którym pilot 
przechodzi szkolenie, na podstawie wstępnego lotu sprawdzającego, jednakże w żadnym przypadku takie 
zaliczenie nie może: 
1) wynieść więcej niż całkowity czas lotu w charakterze pilota dowódcy; 
2) wynieść więcej niż 50 % liczby godzin wymaganej w lit. a); 
3) obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2. 
 
FCL.135.H LAPL(H) — rozszerzenie uprawnień na inny typ lub wariant śmigłowca 
 
a) Uprawnienia wynikające z licencji LAPL(H) ograniczają się do tego typu lub wariantu śmigłowca, na którym 
przeprowadzono 
egzamin praktyczny. Ograniczenie to można znieść w przypadku zaliczenia przez pilota: 
1) 5 godzin szkolenia w locie, w tym: 
(i) 15 startów, podejść do lądowania i lądowań z instruktorem; 
(ii) 15 samodzielnych startów, podejść do lądowania i lądowań pod nadzorem; 
2) egzaminu praktycznego w celu wykazania się poziomem umiejętności praktycznych odpowiednim dla 
nowego typu śmigłowca. W trakcie tego egzaminu kandydat musi również zademonstrować egzaminatorowi, że 
posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną o tym typie śmigłowca w zakresie następujących przedmiotów: 
— procedury operacyjne, 
— osiągi i planowanie lotu, 
— ogólna wiedza o statku powietrznym. 
b) Przed uzyskaniem przez posiadacza licencji LAPL(H) możliwości korzystania z wynikających z niej 
uprawnień na innym wariancie śmigłowca niż ten użyty do przeprowadzenia egzaminu praktycznego, pilot 
przystępuje do szkolenia w różnicach lub szkolenia zapoznawczego, zgodnie z danymi dotyczącymi zgodności 
operacyjnej ustalonymi na podstawie części 21. Szkolenie w różnicach zostaje wpisane do książki lotów pilota 
lub równoważnego dokumentu i potwierdzone podpisem instruktora. 
 



FCL.140.H LAPL(H) — wymagania dotyczące bieżącej praktyki 
 
a) Posiadacz licencji LAPL(H) może korzystać z wynikających z niej uprawnień na konkretny typ dopiero po 
zaliczeniu na śmigłowcach tego typu, w okresie ostatnich 12 miesięcy: 
1) co najmniej 6 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, w tym 6 startów, podejść do lądowania i 
lądowań; oraz 
2) szkolenia odświeżającego obejmującego co najmniej 1 godzinę całkowitego czasu lotu z instruktorem. 
b) Posiadacz licencji LAPL(H) niespełniający wymagań określonych w lit. a): 
1) musi zaliczyć przed egzaminatorem kontrolę umiejętności na konkretnym typie śmigłowca przed ponownym 
korzystaniem z uprawnień wynikających z jego licencji; lub 
2) musi wykonać dodatkowy czas lotu lub starty i lądowania, w locie z instruktorem lub samodzielnie pod 
nadzorem instruktora, aby spełnić wymagania określone w lit. a). 


