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Załącznik nr 7

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA
INSTRUKTORA SZKOLENIA METODĄ NA LINĘ (INS(SL))
WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA
SPADOCHRONOWEGO (PJ)

WARSZAWA 2015
Wydanie II

WARSZAWA 2013
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POŚWIADCZENIE
WPROWADZENIA PROGRAMU DO UŻYTKU

Niniejszy PROGRAM SZKOLENIA
został wprowadzony do stosowania w podmiocie szkolącym
o nazwie ……………………………………,
w dniu …………………
....................................................................
(data i podpis Kierownika Szkolenia)
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1. Karta szkolenia praktycznego
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DZIAŁ 2 – ZASADY OGÓLNE
Wymagania stawiane kandydatom do uzyskania uprawnienia instruktora INS(SL)
wpisywanego do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ):
Kandydat musi:
posiadać świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z ważnym
uprawnieniem klasy D, lub ważnym uprawnieniem instruktora INS lub INS(AFF);
mieć ukończone 21 lat;
posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie;
posiadać ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał. 7
rozporządzenia wyłączającego).

W przypadku szkolenia z uprawnieniem wyszkolenia klasy D bezpośrednio do
uprawnień instruktora INS(SL), szkolenie musi być rozszerzone o zakres objęty
programem INS.

DZIAŁ 3 – SZKOLENIE TEORETYCZNE

Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS(SL) obejmuje
tematykę z następujących przedmiotów (tylko w przypadku w którym kandydat
posiada już ważne uprawnienie instruktora INS, INS AFF):
metodyka i organizacja szkolenia uczniów-skoczków i skoczków
spadochronowych metodą SL i na stabilizację;
zasady wykonywania skoków spadochronowych metodą na linę desantową;
organizacja lotów połączonych z wykonywaniem skoków spadochronowych
metodą na linę desantową;
ogólne bezpieczeństwo lotów i skoków.

Wydanie II
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DZIAŁ 4 – SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Ćwiczenie
Nr

Założenia

Ilość
skoków

Czynności związane z organizacją skoków:
uzyskanie odpowiednich zgód na wykonywanie skoków
spadochronowych;
analiza warunków pogodowych (komunikaty meteorologiczne);
wystawienie odpowiednich znaków startowych;

1.

wyznaczanie osób funkcyjnych;

do
zaliczenia

kontrola i ocena statku powietrznego, z którego będą wykonywane
skoki spadochronowe;
zapoznanie załogi statku powietrznego z zasadami wykonywania
skoków spadochronowych;
zapoznanie z nowym lotniskiem, z nowym statkiem powietrznym
uczniów-skoczków i pozostałych skoczków.
Czynności związane z wykonywaniem skoków przez uczniówskoczków i skoczków spadochronowych:
kontrola ucznia podczas przygotowania do skoku metodą sprawdzenia
wiadomości;
sprawdzenie spadochronu głównego oraz zapasowego z systemem
AAD ucznia-skoczka oraz sprawdzenie systemu otwarcia LD,
Stabilizacja, uchwyt wyzwalający lub pilocik miękki;
nauka wykrywania błędów podczas przygotowania oraz zakładania
spadochronu przez ucznia-skoczka;

2.

linia sprawdzenia skoczków kontrola spadochronów i pozostałych
systemów LD stabilizacja ADD itp.;

do
zaliczenia

ustawienia kolejności do skoków;
sprawdzenie czy uczeń-skoczek rozumie postawione przed nim
zadania związane z wykonaniem skoku;
omówienie sytuacji niebezpiecznych podczas skoku oraz czynności w
celu ich likwidacji;
nauka wykrywania błędów popełnionych przez ucznia-skoczka w czasie
skoku i lądowania oraz forma przekazywania zaistniałych uwag po
skoku.
Czynności wykonywane na pokładzie statku powietrznego:
zajmowanie miejsca na pokładzie statku powietrznego;
podczepienie liny desantowej, kontrola systemu AAD;
nauka przekazywania sygnałów i komend do skoku;

3.

ocena wyjścia ucznia-skoczka ze statku powietrznego oraz sposób
przekazania informacji o zaistniałych błędach;

do
zaliczenia

czynności w przypadku zaistniałych sytuacji niebezpiecznych: otwarcie
pokrowca spadochronu głównego, zapasowego, odmowa wykonania
skoku, itp.

Wydanie II
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DZIAŁ – 5 ZAŁĄCZNIKI
KARTA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
W zakresie: Uprawnienia instruktora INS(SL)
wg: Programu Szkolenia do uzyskania uprawnień instruktora INS(SL)
Imię i nazwisko kandydata: ............................................................................
W okresie: ......................................................................................................
Zadanie
ćwiczenie

Treść zadania/ćwiczenia

Czas
realizacji

instruktor
prowadzący

Uwagi

Data
Podpis

ZADANIE INS(SL)-UPR.
Czynności związane z organizacją skoków:
uzyskanie odpowiednich zgód na
wykonywanie skoków
spadochronowych;
analiza warunków pogodowych
(komunikaty meteorologiczne);
ćwiczenie 1

wystawienie odpowiednich znaków
startowych;

do
zaliczenia

wyznaczanie osób funkcyjnych;
kontrola i ocena statku powietrznego z
którego będą wykonywane skoki
spadochronowe;
zapoznanie załogi statku powietrznego z
zasadami wykonywania skoków
spadochronowych;
ćwiczenie 2

Czynności związane z wykonywaniem
do
skoków przez uczniów skoczków i zaliczenia
skoczków spadochronowych.

ćwiczenie 3

Czynności wykonywane na pokładzie do
zaliczenia
statku powietrznego.

ZATWIERDZAM:
.........................................................
Instruktor prowadzący

Wydanie I
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KARTA SZKOLENIA TEORETYCZNEGO
W zakresie: Uprawnienia instruktora INS(SL)
wg: Programu Szkolenia do uzyskania uprawnień instruktora INS(SL)
Imię i nazwisko kandydata: ..............................................................................
W okresie: ........................................................................................................

Data

Lp. Zagadnienie (przedmiot)

czas
Wykładowca/podpis

1.

metodyka i organizacja szkolenia uczniów skoczków i do
zaliczenia
skoczków spadochronowych

2.

zasady wykonywania skoków spadochronowych metodą do
zaliczenia
na linę desantową i na stabilizację

3.

organizacja lotów połączonych z wykonywaniem skoków do
spadochronowych metodą na linę desantową i na zaliczenia
stabilizację

4.

ogólne bezpieczeństwo lotów i skoków

do
zaliczenia

ZATWIERDZAM:

.........................................................

Instruktor prowadzący

Wydanie II
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