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PLAN PREZENTACJI 

 

- Nadzór bieżący nad organizacjami szkolenia 
lotniczego ATO 

 



 

NADZÓR 

 

Kontrolowanie lub pilnowanie kogoś lub 
czegoś* 

 

 

 

*Słownik języka polskiego 



              ARA.GEN.200- System zarządzania 
Właściwy organ musi opracować i stosować system 

zarządzania obejmujący: 
-Udokumentowane zasady i procedury opisujące 
strukturę organizacyjną oraz środki i metody 
zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) 
nr.216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego. 
Procedury musza być aktualizowane i 
wykorzystywane jako podstawowe dokumenty 
robocze na użytek wewnętrzny danego właściwego 
organu podczas wykonywania wszelkich 
powiązanych zadań. 



                         

ARA. GEN.300 Nadzór 

                Właściwy organ musi weryfikować: 

- Zgodność z wymaganiami dla organizacji lub osób 
przed wydaniem certyfikatu, certyfikatu kwalifikacji 
FSTD, licencji personelu  lub uprawnień; 

- Stałą zgodność z obowiązującymi wymaganiami 
dotyczącymi organizacji, operatorom FSTD, osobom 
posiadającym licencje; 

- Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa 
nakazanych przez właściwy organ. 



                             

Weryfikacja musi: 
-Być prowadzona przy użyciu przygotowanej 
dokumentacji ułatwiającej personelowi 
odpowiedzialnemu za nadzór wypełnianie zadań; 

-Opierać się na audytach, inspekcjach 
niezapowiedzianych w celu przekazania 
odpowiedniemu organowi dowodów potrzebnych na 
wypadek podjęcia dalszych działań , w tym środków 
przewidzianych w ARA.GEN. 350 *i 355* *. 

 *nieprawidłowości i działania naprawcze – organizacje 

 * * nieprawidłowości i środki wykonawcze - osoby 



 

ARA.GEN.305 Program sprawowania nadzoru 
Właściwy organ musi opracować i stosować program 
sprawowania nadzoru. 

W odniesieniu do organizacji posiadających 
certyfikat program sprawowania nadzoru musi być 
opracowany z uwzględnieniem charakteru danej 
organizacji, prowadzonej działalności szkoleniowej, 
wyników wcześniejszych działań i musi bazować na 
ocenie powiązanego ryzyka. 

 

 



 

Program sprawowania nadzoru w ramach 
każdego cyklu musi obejmować : 

 

- Audyty i inspekcje, w tym – inspekcje na płycie i 
inspekcje niezapowiedziane; 

- Spotkania z udziałem osób odpowiedzialnych 
organizacji. 



       Analiza ryzyka bezpieczeństwa w ATO 

Kryteria bezpieczeństwa w celu określenia 
ryzyka bezpieczeństwa: 

Waga ryzyka bezpieczeństwa- 3: 

- Kondycja finansowa ATO; 

- Skuteczność identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa 
i zarządzanie powiązanym ryzykiem; 

- Kontrola wprowadzonych zmian w ATO 
podlegających i niepodlegających zatwierdzeniu; 

 



- Ogólna liczba stwierdzonych niezgodności  
poziomu 1 w ostatnich trzech latach; 

- Okres zawieszenia lub ograniczenia certyfikatu w  
związku z niezgodnościami poziomu 1 w okresie 
trzech lat; 

- Terminowość usunięcia niezgodności ( liczba 
usuniętych niezgodności w ustalonym terminie w 
ciągu ostatnich trzech lat); 

- Liczba wypadków i zdarzeń lotniczych w trakcie 
szkolenia w okresie trzech lat; 

- Zgłaszanie zdarzeń lotniczych ; 
- Efektywność systemu monitorowania zgodności w 
okresie trzech lat. 
 



Waga ryzyka bezpieczeństwa – 2 
- Ukompletowanie kadry kierowniczej ATO 
- Kwalifikacje kadry kierowniczej; 
- Liczba zmian na stanowiskach kierowniczych w 

okresie trzech lat; 
- Ukompletowanie instruktorów szkolenia 

praktycznego i teoretycznego dostosowane do 
prowadzonej działalności ATO; 

- Kwalifikacja kadry dydaktycznej; 
- Skuteczność systemu dobrowolnego zgłaszania 

zdarzeń i zagrożeń bezpieczeństwa; 
- Ogólna liczba niezgodności poziomu 2 w okresie 

trzech lat ; 



 

- Sposób i terminowość usuwania niezgodności 
poziomu  2; 

- Liczba stwierdzonych niezgodności w odniesieniu 
do systemu zarządzania w okresie trzech lat; 

- Kompletność, dostępność, znajomość  Polityki 
Bezpieczeństwa w odniesieniu do  personelu 
kierowniczego jak również do pozostałego 
personelu. 



           Waga ryzyka bezpieczeństwa – 1 
- Okres istnienia ATO; 
- Liczba zmian miejsc prowadzenia szkolenia w 
okresie trzech lat; 

- Stosunek liczby instruktorów stale 
współpracujących z ATO do liczby instruktorów 
zgłoszonych  w okresie trzech lat; 

- Liczba i dostępność statków powietrznych 
wykorzystywanych do szkolenia; 

- Średni wiek floty statków powietrznych 
wykorzystywanych do szkolenia; 

- Liczba zmian zakresu zatwierdzenia w okresie 
trzech lat. 



 

W odniesieniu do certyfikowanych organizacji 
szkolenia lotniczego ATO stosuje się cykl 
planowania nadzoru nieprzekraczający 24 
miesięcy.  

Cykl planowania nadzoru może zostać 
skrócony , jeżeli istnieją dowody na to , że 
wyniki działalności organizacji w zakresie 
bezpieczeństwa uległy pogorszeniu. 



Cykl planowania nadzoru może zostać 
wydłużony do maksymalnie 36 miesięcy , jeśli 
właściwy organ stwierdzi, że w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy: 
- Organizacja wykazała skuteczną identyfikację 
zagrożeń bezpieczeństwa lotniczego i skutecznie 
zarządzała powiązanym ryzykiem; 

- Organizacja niezmiennie wykazała, że w pełni 
kontroluje wszelkie zachodzące zmiany; 

- Nie stwierdzono nieprawidłowości poziomu 1 
- Wszystkie działania naprawcze zostały wdrożone w 
terminie. 



Cykl planowania nadzoru może zostać 
wydłużony do 48 miesięcy, jeżeli oprócz  
powyższych organizacja opracuje, a właściwy 
organ zatwierdzi skuteczny , stały system 
zgłaszania wyników w zakresie 
bezpieczeństwa oraz przestrzegania 
przepisów. 
Program sprawowania nadzoru musi 
obejmować dokumentację dat planowanych 
audytów oraz przeprowadzonych audytów , 
inspekcji i spotkań. 



 

 

 

                  DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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