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ROZDZIAŁ 3 – INSPEKCJA OPERACYJNA PLACÓWKI TERENOWEJ(STA) 
 
 
1. CEL INSPEKCJI 
 
1.1 Inspekcje operacyjne zaplecza placówki 
terenowej (STA) mają za zadanie zbadanie przez 
inspektora nadzoru operacyjnego, czy organizacja 
placówki terenowej Operatora (baza operacyjna 
poza lotniskiem bazowym operatora, obsadzona 
personelem zatrudnionym przez operatora i 
raportującym bezpośrednio operatorowi) oraz 
warunki operacyjne panujące na lotniskach 
tranzytowych (bazach pomocniczych) spełniają 
wymagania przepisów oraz czy są wystarczające 
dla prawidłowego obsłużenia statku, pasażerów, 
ładunków i zapewnienia bezpieczeństwa 
prowadzonych operacji. Inspekcje operacyjne 
placówek terenowych mogą być realizowane 
zarówno jako regularnie planowane w ramach 
programu CNO jak i na zasadzie ad hoc, po 
otrzymaniu alertu obniżenia poziomu 
bezpieczeństwa operacji od SAR lub POI 
operatora. 
 
1.2 Inspekcja operacyjna zaplecza placówki 
terenowej (STA) dostarcza także okazji do 
przeprowadzenia ogólnej oceny aktualnie 
realizowanej przez Operatora operacji, a tym 
samym pozwala na dokonanie analizy 
stosowanych przez niego procedur oraz 
fachowości naziemnego personelu operacyjnego a 
także służb naziemnych w danym porcie 
lotniczym. 
 
2. ZAKRES INSPEKCJI 
 
2.1 Szczegółowy zakres inspekcji zaplecza 
placówki terenowej Operatora określa Raport z 
inspekcji operacyjnej zaplecza placówki terenowej 
(STA), którego druk znajduje się w Dziale 6 
Podręcznika PNO (Druk STA). 
 
2.2 Inspekcja operacyjna zaplecza placówki 
terenowej (STA) powinna obejmować ocenę co 
najmniej następujących elementów infrastruktury 
Operatora i lotniska służącego do prowadzenia 
operacji wykonywanych z tej placówki: 
 

 Liczby i fachowości obsady kadrowej placówki 
(tylko personel operacyjny i obsługi 
technicznej operatora); 

 Obsługi statku, odpraw i obsługi pasażerów 
oraz ładunku na płycie lotniska; 

 Procedur i praktyk kierowania przez Operatora 
operacjami i prowadzenia nadzoru 
operacyjnego; 

 Współpracy ze służbami lotniskowymi; 

 Stanu bezpieczeństwa statku i pasażerów 
(ładunku) związanego z obsługą handlingową i 
odprawą; 

 Stanu lotniska i jego wyposażenia. 
 
3. KWALIFIKACJE INSPEKTORA 
 
3.1 Do przeprowadzenia inspekcji zaplecza 
placówki terenowej Operatora (STA) można 
wyznaczyć inspektora operacyjnego ULC, który: 
 
a) Ukończył szkolenia wymagane dla 
inspektora operacyjnego (ASI) podane „Zasadach 
szkolenia pracowników Departamentu”. 
 
4. PRZEBIEG INSPEKCJI 
 
4.1 Biorąc pod uwagę, że część inspekcji 
zaplecza placówki terenowej (STA) obejmuje 
swoim zakresem także inspekcję zaplecza 
materialnego i nie materialnego odpraw 
pasażerskich, frachtu operacyjnego planowania 
lotów, co wymaga uzyskania dostępu do miejsc 
zazwyczaj niedostępnych dla pasażerów oraz w 
związku z ogólnymi wymaganiami 
bezpieczeństwa, jakie na ogół są ustanowione na 
lotniskach, należy wcześniej powiadomić, za 
pośrednictwem Operatora, albo jego 
inspekcjonowanej placówki, odpowiednie władze 
lotniska o danych personalnych inspektora ULC 
oraz o zamiarze przeprowadzenia przez niego 
inspekcji zaplecza placówki Operatora na tym 
lotnisku. Operator lub ULC powinien wystąpić z 
prośbą o uzyskanie zgody i przepustki 
uprawniającej do wstępu na dokonanie wizytacji 
płyty, bramek bezpieczeństwa, urzędu celnego i 
obszaru imigracyjnego. W szczególności dotyczy 
to lotnisk zagranicznych gdzie dodatkowo należy 
jednoznacznie uświadomić władzom tego lotniska, 
że jedynym celem prowadzenie inspekcji jest 
stwierdzenie czy kontrolowana operacja i statek 
powietrzny zachowują zgodność z przepisami 
polskimi. 
 
4.2 Inspekcja jest inicjowana zgodnie z 
zasadami opisanymi w PNO 1-02-05 (PR-SAR-
01). 
Inspektor ULC wyznaczony w planie w 
zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu do 
przeprowadzenia inspekcji zaplecza placówki 
(STA) ma obowiązek zgłosić się do Kierownika tej 
placówki, okazać Upoważnienie, przedstawić się 
oraz poinformować o zamiarze przeprowadzenia 
inspekcji oraz uzyskać zezwolenie na 
przystąpienie do czynności inspekcyjnych. 
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4.3 Należy oczekiwać od Kierownika placówki 
asysty w tych wszystkich działaniach inspektora, 
które wymagają zbadania dokumentów 
operacyjnych placówki oraz współpracy z 
organizacjami zewnętrznymi jak np. zarządzający 
lotniskiem, służby ochrony, agenci obsługi 
handlingowej, spedytorzy itp. organizacje i służby, 
którym Operator zlecił wykonywanie określonych 
usług. 
 
4.4 Inspektor ULC bada dokumenty i obserwuje 
czynności wykonywane przez personel Operatora 
oraz służby naziemne Operatora i/lub organizacje 
współpracujące na danym lotnisku w ciągu całego 
cyklu planowania, przygotowania i wykonywania 
inspekcjonowanej przez niego operacji, dokonując 
na bieżąco odpowiednich zapisów w Raporcie. 
 
4.5 Inspektor ULC może podczas inspekcji 
zadawać personelowi palcówki i organizacji 
zewnętrznych współpracujących z Operatorem 
pytania dotyczące znajomości przepisów, zasad i 
procedur, nie może to jednak przeszkadzać w 
wykonywaniu normalnych czynności, jak też nie 
może być dokonywane w obecności pasażerów 
lub osób postronnych 
 
4.6 Inspektor ULC ma obowiązek wykonać 
wszystkie legalne polecenia władz i służb lotniska 
podejmowane w interesie bezpieczeństwa lotu 
oraz przestrzegać wszystkich zasad, norm i 
procedur bezpieczeństwa ustanowionych w 
przepisach oraz innej dokumentacji właściwej dla 
tego lotniska. 
 
4.7 Po zakończeniu inspekcji, inspektor ULC 
ma obowiązek omówić z Kierownikiem placówki jej 
wyniki, z zachowaniem warunku dyskrecji, 
szacunku i taktu. Na zakończenie inspekcji 
wypełnia druk Protokół z kontroli oraz załącza 
wypełnione druki NCR. 
 
4.8. Komplet dokumentów jest przekazywany do 
SAR zgodnie z zasadami opisanymi w PNO 1-02-
05 (PR-SAR-01). Dalsze działania opisuje ta 
procedura. 
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