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ROZDZIAŁ 6.2 – AUDYT PODWYKONAWCÓW 
 
 

1. ZASTOSOWANIE 
1.1 Podane w tym Dziale zasady i  procedury 

maja zastosowanie do: 
 

a) Prowadzenia procesów certyfikacji 
Operatora ubiegającego się o wydanie 
Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) 
zgodnie z wymaganiami  

b) Prowadzenia kontroli w ramach programu 
CNO  

c) Kontroli doraźnych z zakresu audytowania i 
nadzoru nad podwykonawcami. 

 

2. ZASADY OGÓLNE 
 
2.1. Do działań zleconych podwykonawcą należą 
wszystkie działania mieszczące się w ramach 
zakresu udzielonego operatorowi zatwierdzenia, 
zlecone  i prowadzone przez inną organizację, 
która albo jest sama certyfikowana do ich 
wykonywania albo, jeżeli nie jest certyfikowana, 
działa na podstawie zatwierdzenia uzyskanego od 
operatora. Operator dopilnowuje, aby – w 
przypadku zlecenia lub zakupu dowolnej części 
swojej działalności – zlecone albo zakupione 
usługi lub produkty spełniały stosowne 
wymagania. 
W przypadku gdy certyfikowany operator zleca 
prowadzenie części swojej działalności 
organizacji, która sama nie jest do tego 
certyfikowana zgodnie z przepisami niniejszej 
części, organizacja otrzymująca zlecenie działa na 
podstawie zatwierdzenia uzyskanego od 
operatora. Organizacja zlecająca dopilnowuje, aby 
właściwy organ miał dostęp do organizacji 
otrzymującej zlecenie w celu stwierdzenia 
zachowania stałej zgodności ze stosownymi 
wymaganiami. 
 
2.2 Operatorzy mogą zdecydować się na zlecanie 
niektórych czynności do zewnętrznych organizacji, 
w celu zapewnienia sobie usług w poniższych 
obszarach: 
(1) odladzanie na ziemi/zapobieganie oblodzeniu; 
(2) obsługi naziemnej; 
(3) wsparcie operacyjne (w tym obliczanie 
osiągów, planowanie lotu, baza danych 
nawigacyjnych i dopuszczenie do lotu) 
(4) szkolenia; oraz 
(5) przygotowania podręcznika. 
 
 
 
 
 

3.  ZADANIA DLA INSPEKTORA  
 
3.1 Zgodnie z listą kontrolną LK-SUB-CERT-01 

inspektor/audytor dokonuje oceny obszaru. 
3.2 Działania kontrolne należy rozpocząć od 

sprawdzenia listy podwykonawców z którymi 
operator ma zawarte porozumienie. W tym 
celu należy pobrać z LOL-5 najnowszy druk 
OPQ_965 z wykazem deklarowanych 
podwykonawców. W przypadku audytów 
CNO należy sprawdzić czy lista ta nie uległa 
zmianie (zażądać od operatora wykazu 
podwykonawców oraz planu i wyników 
audytów) 

a) Organizacja może podjąć decyzję o zleceniu 
niektórych działań organizacjom 
zewnętrznym. Należy sprawdzić czy wykaz 
podwykonawców /organizacji zewnętrznych. 
Zweryfikować czy lista podwykonawców 
zawiera wszystkie pozycje, czy jest 
aktualizowana w przypadku gdy jest nowy 
podwykonawca.   

b) Pomiędzy operatorem a organizacją 
przyjmującą zlecenie powinno istnieć 
pisemne porozumienie jasno określające 
zlecone czynności i obowiązujące 
wymagania. 

c) Sprawdzamy kto, i w jakim zakresie oraz za 
pomocą jakich narzędzi  realizuje nadzór 
(plan i wyniki audytów podwykonawców). 

d) Sprawdzamy czy operator  zapewnił, że 
organizacja przyjmująca zlecenie posiada 
niezbędne upoważnienie lub zatwierdzenie, 
jeżeli są one wymagane, oraz że dysponuje 
zasobami i kompetencjami do wykonania 
zadania. Tu sprawdzamy jak to zostało 
wdrożone przez operatora. 

 

4. MONITOROWANIE ZGODNOŚCI  
 
4.1 Należy zweryfikować czy operator sprawdził  

certyfikaty lub pozwolenia podwykonawcy i w 
jaki sposób upewnił się, że spełniają one 
określone wymogi/standardy. 

4.2 Jeżeli organizacja przyjmująca zlecenie jest 
certyfikowana do wykonywania zleconych 
czynności, monitorowanie zgodności 
organizacji powinno sprowadzać się 
sprawdzenia co najmniej, że zatwierdzenie 
obejmuje zakres zleconych czynności i że jest 
nadal w okresie ważności.                   

4.3  Jeżeli organizacja wymaga, aby organizacja 
przyjmująca zlecenie wykonała czynności 
wykraczające poza zakres warunków 
zatwierdzenia posiadanego przez organizację 
przyjmującą zlecenie, będzie to uznawane za 
działanie organizacji przyjmującej zlecenie 
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zgodnie z zatwierdzeniem organizacji 
zlecającej. 

4.4 Należy sprawdzić działania jakie są 
podejmowane przez operatora  w przypadku 
gdy podwykonawca odejdzie od standardu 
usługi lub produktu.  

4.5 Sprawdzeniu podlegają metodyka, narzędzia, 
i sposoby monitorowania. Czy jest 
przeprowadzana ponowna ocena ryzyka, 
audyty ,jak wdrażane i realizowane są 
działania korygujące, jakie są działania 
proaktywne. 

 

5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM  
 
5.1 Niezależnie od stanu zatwierdzenia 

organizacji przyjmującej zlecenie, organizacja 
zlecająca jest odpowiedzialna za 
zapewnienie, że wszystkie zlecone czynności 
podlegają identyfikacji zagrożeń i zarządzaniu 
ryzykiem oraz podlegają monitorowaniu 
zgodności zgodnie z wymaganiami 
określonymi w punkcie. 

5.2 Zarządzanie bezpieczeństwem, analiza 
ryzyka powinna być przeprowadzana przy 
każdym nowo zakontraktowanym 
podwykonawcą w ramach  działalności jako 
części procesu zarządzania zmianami. 
Konieczne jest zweryfikowanie czy jest to 
realizowane zgodnie z przyjętymi przez 
operatora zapisami. 
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