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Publikację polecamy pracownikom portów lotniczych, jednostkom transportu lotniczego, zarządzającym lotnictwem cywilnym, studentom studiującym kierunki związane z transportem – lotnictwem oraz wszystkim pasjonatom lotnictwa.
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wykaz najważniejszych kodów lotniczych ICAO i IATA
występujących w lotnictwie cywilnym

LOTNICTWO CYWILNE

Słownik zawiera zestawienie ponad 3000 najważniejszych terminów z różnych obszarów lotnictwa cywilnego (porty i linie lotnicze, obsługa naziemna, prawo lotnicze, pilotaż oraz mechanika
lotnicza). Terminy te są stosowane w regulacjach prawnych takich jak załączniki do Konwencji
Chicagowskiej, podręczniki ICAO oraz rozporządzenia Unii Europejskiej. Korzystano również
z biblioteki Skybrary Eurocontrol, lotniczych podręczników operacyjnych i instrukcji oraz licznych
zagranicznych publikacji, jak też słowników angielsko-angielskich. Użytkownik słownika znajdzie
w nim ułożone alfabetycznie lotnicze terminy ogólne, terminy specjalistyczne, akronimy oraz
wyrażenia slangowe.
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Wstęp
Inspiracją do stworzenia niniejszego słownika przede wszystkim była potrzeba
zapełnienia istniejącej luki na rynku wydawniczym w zakresie materiałów słownikowych z dziedziny Aviation English. Niemniej bezsprzeczny jest fakt, że język
angielski to powszechnie uznany na całym świecie międzynarodowy język komunikacji lotniczej. W lotnictwie cywilnym ma on uprzywilejowaną pozycję przed
frazeologią krajową, co w praktyce oznacza, że język narodowy może być używany
tylko wtedy, gdy zaakceptują to obie zainteresowane strony. Znajomość angielskiego, szczególnie w ruchu międzynarodowym, jest wręcz niezbędna. Wszelkie regulacje, jak również instrukcje lotnicze, zazwyczaj tłumaczone są na język polski,
ale niekiedy pozostawiane są bez tłumaczenia. Pracownicy lotnictwa z każdego
obszaru lotnictwa cywilnego doskonale wiedzą zatem, jak bardzo język angielski
jest im potrzebny w codziennej pracy.
Podczas tworzenia niniejszej publikacji uwzględniono aktualnie obowiązującą dokumentację powszechnie stosowaną w lotnictwie cywilnym, a także liczne
publikacje lotnicze (w tym słownikowe) oraz opracowania operacyjne. Należą do
nich m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
podręczniki ICAO,
podręczniki IATA,
rozporządzenia Unii Europejskiej,
akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC), specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do rozporządzeń Unii
Europejskiej,
polskie akty prawne z zakresu lotnictwa cywilnego,
biblioteka Skybrary Eurocontrol,
unijna baza terminologii IATE,
angielskie słowniki: Merriam-Webster, Longman, PWN-Oxford, TheFree
Dictionary.com, Jeppesen Aviation Dictionary, Dictionary of Aeronautical
Terms (Aviation Supplies and Academics), Dictionary of Aviation (A&C
Black),
liczne publikacje lotnicze wydawnictwa Ashgate,
wewnętrzne podręczniki, instrukcje, procedury, jawne dokumenty lotnicze,
a także
liczne źródła internetowe.
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Słownik zawiera zestawienie ponad 3000 zarówno podstawowych, jak i najważniejszych terminów z różnych obszarów lotnictwa cywilnego w wersji angielsko-polskiej. Niniejsza publikacja obejmuje następujące obszary lotnicze: porty
i linie lotnicze, obsługa naziemna, prawo lotnicze, pilotaż oraz mechanika lotnicza, aerodynamika, meteorologia, nawigacja, żegluga powietrzna oraz wyrażenia slangowe. Hasła w wersji angielsko-polskiej zostały opatrzone transkrypcją
wymowy, angielską nazwą części mowy, angielską definicją, przykładami użycia
w zdaniu oraz tłumaczeniem polskim. Dodane zostały również kody i skróty,
które są powszechnie stosowane w lotnictwie. W części polsko-angielskiej został
uwzględniony polski termin wraz z angielskim odpowiednikiem. Na końcu słownika zamieszczone zostały aneksy, które m.in. zwierają: alfabet lotniczy, wykaz
najważniejszych kodów lotniczych ICAO i IATA występujących w lotnictwie cywilnym, jednostki miar stosowane w lotnictwie. Słownik Lotnictwa Angielsko-Polski, Polsko-Angielski adresowany jest przede wszystkim do osób uczących
się zawodowego języka angielskiego oraz wykorzystujących w pracy lotnicze piśmiennictwo anglojęzyczne. Publikację polecam szczególnie pilotom, pracowników infrastruktury lotniczej, jednostkom transportu lotniczego, zarządzającym
lotnictwem cywilnym, studentom i absolwentom studiującym kierunki związane
z transportem lotniczym oraz wszystkim pasjonatom lotnictwa. Może on również
stanowić pomoc dla lektorów i tłumaczy języka angielskiego oraz wykładowców
wyższego szkolnictwa lotniczego.
Obecna wersja słownika w żadnej mierze nie pretenduje do roli opracowania
ostatecznego, spełniającego wszelkie oczekiwania polskiego świata lotniczego.
Wersję tę zdefiniowałbym jako słownik popularny, który, mam nadzieję, zostanie
życzliwie przyjęty przez wszystkich zajmujących się albo zainteresowanych problematyką lotnictwa cywilnego. Dobierając słownictwo, starałem się zamieścić
w słowniku takie określenia i zwroty, jakich najczęściej używa się w szeroko pojętym lotnictwie cywilnym.
Mam nadzieję, że słownik spełni Państwa oczekiwania, będzie przydatny
w nauce lotniczego języka angielskiego i ułatwi pracę zawodową w strukturach
lotnictwa cywilnego.
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