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ROZDZIAŁ 1.2 – PROCEDURY CERTYFIKACJI 
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
1.1 Podane w tym Dziale zasady i procedury 
mają zastosowanie do: 
 
a) Prowadzenia procesów certyfikacji podmiotu 
ubiegającego się o wydanie Certyfikatu Agenta 
Obsługi Naziemnej (AHAC) oraz Specyfikacji 
Obsługi Naziemnej po raz pierwszy. 
 
b) Prowadzenia procesów certyfikacji w celu 
wprowadzenia zmian Certyfikatu AHAC  
 
2. ZASADY OGÓLNE 
 
2.1 Do przebiegu procesu certyfikacji Agenta 
Obsługi Naziemnej mają zastosowanie procedury 
dotyczące certyfikacji operatora lotniczego..  
 
2.2 Cały proces certyfikacji podstawowej, wraz 
z poszczególnymi jego fazami mają przebiegać w 
kolejności i według zasad i procedur podanych we 
wcześniejszych Działach  Podręczniku PNO. 
 
3. INSPEKTOR PROWADZĄCY PROCES 

CERTYFIKACJI 
 
3.1 Kluczową rolę we wszystkich procesach 
certyfikacyjnych pełni: 

 Specjalista Koordynator Procesu 
Certyfikacji (SKPC), który jest 
odpowiedzialny za obsługę administracyjną 
całego procesu certyfikacji, a także jest 
łącznikiem pomiędzy Wnioskodawcą i ULC 
oraz  

 inspektor AHAC/DGR prowadzący proces 
certyfikacji, który jest bezpośrednim 
partnerem i konsultantem podmiotu i we 
wszystkich sprawach merytorycznych 
dotyczących certyfikacji i zmian Certyfikatu 
AHAC oraz wszelkich bieżących problemów 
certyfikacyjnych i spraw natury operacyjnej. 
Inspektor AHAC/DGR jest szefem zespołu 
certyfikacyjnego i on jest odpowiedzialny za 
właściwe przydzielenie zadań członkom 
zespołu.  

3.2 Inspektor prowadzący AHAC/DGR, 
wyznaczony do prowadzenia procesu powinien 
posiadać kwalifikacje określone w PNO-1-01-03. 
 
3.4 W uzasadnionym przypadku (np. czynnik 
losowy, choroba, podejrzenie konfliktu interesu), 
Dyrektor Departamentu Operacyjno - Lotniczego 
(LOL) może zmienić inspektora prowadzącego 
AHAC/DGR, którego wcześniej wyznaczył do 
prowadzenia procesów certyfikacji. 

 
4. PERSONEL KIEROWNICZY W ORGANIZACJI 
 
4.1 Organizacja przystępująca do procesu 
certyfikacji musi posiadać wyznaczone, ocenione 
wewnętrznie i ujęte we własnych dokumentach 
zakładowych tj. Podręcznik Agenta Obsługi 
Naziemnej (PAON) osoby wyznaczone do nadzoru 
nad obszarami:. 
 

1. operacje naziemne; 
2. szkolenia; 
3. monitorowania spełnienia wymagań; 
4. bezpieczeństwa 

 
4.2 Osoby określone przez wnioskującego jako 
personel kierowniczy lub nadzorujący muszą 
posiadać przygotowanie zawodowe odpowiednie 
do pełnionej funkcji (ustawa Prawo Lotnicze 
Art.160 ust.4) dlatego konieczne jest określenie 
charakterystyk zawodowych dających się 
zdefiniować opisami wykonywanych przez te 
osoby zadań i funkcji 
 
4.3 Wśród personelu kierowniczego musi być 
wskazana osoba odpowiedzialna za całość 
operacji w ramach Certyfikatu. 
 
4.4 Nazwy stanowisk osób wyznaczonych, 
przydzielone im obszary odpowiedzialności mogą 
być dowolnie regulowane wewnętrznie ale w taki 
sposób aby wszystkie były nadzorowane. 
 
5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY  

 
Zasady postepowania w każdej z faz procesu 
certyfikacyjnego są opisane w PNO-2-02-00  

 
6. OGÓLNY ZAKRES PROCESU PIERWSZEJ 

CERTYFIKACJI 
 
6.1. Należy podkreślić duże znaczenie dokładnej 
i uważnej wstępnej analizy wniosku. Im dokładniej 
zostaną ustalone zamiary i umiejętności aplikanta 
w fazie wstępnej, tym mniejsze jest 
prawdopodobieństwo zaistnienia poważnych 
problemów w fazie testów praktycznych 
poprzedzającej certyfikację lub już po otrzymaniu 
Certyfikatu AHAC i rozpoczęciu regularnej 
działalności. 
 
6.2 Ogólny zakres procesu certyfikacji ma za 
zadanie dostarczyć dowodów, że wnioskodawca: 
 

a) Posiada odpowiednią strukturę 
kierownictwa, odpowiedni personel, 
sprzęt, wyposażenie, infrastrukturę, 
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instrukcje, umowy obsługowe, itp. lub 
będzie w stanie to zapewnić; 

b)Zamierza prowadzić działalność w kilku 
miejscach i czy są one odpowiednio 
wyposażone i obsadzone personalnie. 
c) Posiada potencjalne możliwości do 
prowadzenia proponowanych operacji. W 
związku z tym należy zadać następujące 
pytania: 

 

 czy działania, wynikające z opisu i przy 
dostępnych środkach, mogą być 
przeprowadzane zgodnie z przepisami 

 

 Czy ilość personelu jest dostateczna, 
wyszkolona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i umożliwiająca prowadzenie 
proponowanych działań bez szkodliwego 
wpływu na bezpieczeństwo. 

 Czy personel kierowniczy ma, z dostateczną 
dokładnością, określone swoje obowiązki i 
odpowiedzialność; 

 
7. WSTĘPNA OCENA ZDOLNOŚCI DO SPEŁNIANIA 

WYMAGAŃ 
 
7.1 Po zakończeniu etapu wstępnej oceny 
formalnej wniosku można przystąpić do drugiego 
etapu wstępnej oceny związanej z technicznymi 
możliwościami aplikanta. Ostateczne wnioski i 
decyzje dotyczące wydania Certyfikatu AHAC 
powinny być oparte na udowodnionej pewności, że 
aplikant zapewnia spełnianie wymagań przepisów 
oraz jest dostatecznie dobrze wyposażony oraz 
jest w stanie prowadzić proponowane działania w 
sposób bezpieczny i skuteczny. 
 
7.2 Celem dokonania wstępnej oceny 
technicznych możliwości prowadzenia 
proponowanych operacji przez aplikanta, 
konieczne będzie przeprowadzenie analizy 
procedur, stosowanych praktyk i metod opisanych 

w instrukcjach wewnętrznych tj PAON, analizy 
programów szkoleniowych, metod zapobiegania 
wypadkom, systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, oraz  innych związanych z 
wykonywaniem operacji i wydanych przez 
aplikanta.  
 
Należy rozpatrzyć i ocenić: 
 

a) organizację wykonywania określonej 
działalności,  
 

b) zawodowe przygotowanie personelu 
kierowniczego, nadzorującego i 
wykonawczego, 
 

c) metody wykonywania działalności, 
  

d) programy szkolenia personelu, 
  

e) instrukcje wykonawcze (PAON), 
  

f) środki techniczne, 
  

g) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
którego obowiązek posiadania wynika z 
ustawy. 
 

 
W przypadku obsługi materiałów niebezpiecznych 
na rzecz operatorów (przewoźników) lotniczych, 
agentów obsługi naziemnej dotyczą obowiązki 
operatora wynikające z Załącznika 18 w zakresie 
świadczonej obsługi.  
 
7.3 Po pozytywnym wyniku analizy wstępnej, w 
fazie kontroli działalności, należy przeprowadzić 
inspekcję szczegółową wszystkich kluczowych 
elementów dotyczących organizacji aplikanta. 
 
 

 
 
 

 

 
 


