
PODCZĘŚĆ C 
LICENCJA PILOTA TURYSTYCZNEGO (PPL), LICENCJA PILOTA SZYBOWCOWEGO (SPL) 

ORAZ LICENCJA 
PILOTA BALONOWEGO (BPL) 

SEKCJA 1 
Wymagania wspólne 

 
FCL.200 Minimalny wiek 
 
a) Osoba ubiegająca się o licencję PPL musi mieć ukończone 17 lat. 
b) Osoba ubiegająca się o licencję BPL lub SPL musi mieć ukończone 16 lat. 
 
FCL.205 Warunki 
 
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji PPL musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na klasę lub typ 
statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego określone w podczęści H. 
 
FCL.210 Szkolenie 
 
Osoba ubiegająca się licencję BPL, SPL lub PPL musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. 
Kurs obejmuje wiedzę teoretyczną oraz szkolenie w locie odpowiednie dla nadawanych uprawnień. 
 
FCL.215 Egzamin z wiedzy teoretycznej 
 
Osoba ubiegająca się o licencję BPL, SPL lub PPL 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.235 Egzamin praktyczny 
 
a) Osoba ubiegająca się o licencję BPL, SPL lub PPL 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 musi wcześniej odbyć szkolenie w locie na klasie lub typie statku 
powietrznego bądź grupie balonów, jaka(-i) będzie użyta(-y) 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. Niezaliczenie więcej niż jednej 
sekcji powoduje niezaliczenie całego egzaminu. W przypadku gdy kandydat nie zaliczy tylko jednej sekcji, 
powtarza tylko tę sekcję. 
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. 
 

 
 

SEKCJA 3 
Szczegółowe wymagania dla licencji PPL na śmigłowce – PPL(H) 

 
FCL.205.H PPL(H) – uprawnienia 
 
a) Posiadacz licencji PPL(H) jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy 
lub drugiego pilota śmigłowców w operacjach niekomercyjnych. 
b) Niezależnie od przepisów litery powyżej, posiadacz licencji PPL(H) z uprawnieniami instruktora lub 
egzaminatora może otrzymywać wynagrodzenie za: 
1) prowadzenie szkolenia w locie w zakresie licencji LAPL(H) lub PPL(H); 
2) przeprowadzanie egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie powyższych licencji; 
3) korzystanie z uprawnień i certyfikatów wpisanych do tych licencji. 
 
FCL.210.H PPL(H) – wymagane doświadczenie i zaliczenia 
 
a) Osoba ubiegająca się o licencję PPL(H) musi posiadać co najmniej 45 godzin szkolenia w locie na 
śmigłowcach, z czego 5 godzin może być zaliczone na urządzeniu do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych 
(FNPT) lub symulatorze FFS, w tym co najmniej: 
1) 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem; oraz 
2) 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin czasu lotu samodzielnego 
w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 185 km (100 mil 
morskich), podczas którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż 
lotnisko odlotu; 
3) 35 z 45 godzin szkolenia w locie należy zaliczyć na tym samym typie śmigłowca, na którym ma zostać 
wykonany egzamin praktyczny. 
b) Szczegółowe wymagania dla kandydatów posiadających licencję LAPL(H). Osoba ubiegająca się o licencję 
PPL(H) posiadająca już licencję LAPL(H) musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. 
Szkolenie to musi obejmować co najmniej 5 godzin szkolenia w locie z instruktorem oraz co najmniej 1 
samodzielny lot nawigacyjny pod nadzorem na odległość co najmniej 185 km (100 mil morskich), podczas 
którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu. 
c) Kandydat posiadający licencję pilota na inną kategorię statku powietrznego, z wyjątkiem balonów, uzyskuje 
zaliczenie 10 % całkowitego czasu lotu w charakterze pilota dowódcy tego statku powietrznego, do ilości 6 
godzin. Zaliczenie w żadnym przypadku nie obejmuje wymagań określonych w lit. a) pkt 2. 


