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ROZDZIAŁ 2.1 – PLANOWANIE AUDYTÓW  

 
1. ZASADY OGÓLNE 
 
1.1 Zespół działań związanych z planowaniem 
oraz prowadzeniem kontroli (audytów) 
operacyjnych tworzy Program prowadzenia 
ciągłego nadzoru operacyjnego CNO (w formie 
dokumentu zbiorczego na dany rok kalendarzowy 
jako Polecenie służbowe Dyrektora Departamentu 
zatwierdzanego przez Prezesa Urzędu), który 
powinien jest realizowany w fazach: 
 
Faza I – obejmująca długoterminowe planowanie 
audytów operacyjnych z określeniem 
częstotliwości w określonym cyklu czasowym. 
Opracowując programy audytów operacyjnych 
należy brać pod uwagę wszystkie te czynniki, 
które mają lub potencjalnie mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo prowadzonych działań 
Organizacji, takich jak np. intensywność 
prowadzonej działalności, liczba personelu, ilość 
miejsc wykonywania działalności jej specyfika 
bieżące wskaźniki bezpieczeństwa, zmiany w 
organizacji firmy lub jej zarządzie oraz informacje 
uzyskane z raportów, a także z informacji 
płynących ze strefy publicznej tj. skargi klientów, 
doniesienia medialne. Patrz: schemat 5-01 oraz 
procedura PR-CNO-01 w PNO 5-02-02. 
 
FAZA II – obejmująca prowadzenie audytów 
zgodnie z zatwierdzonymi planami. Ta faza 
wymaga przeprowadzenia audytu (inspekcji) oraz 
dokładnego i prawidłowego zidentyfikowania oraz 
określenia stwierdzonych braków i niezgodności. 
Jakość sporządzanych, przez inspektorów, 
raportów ma decydujące znaczenie dla 
prawidłowego wnioskowania oraz opracowania 
programów naprawczych. Patrz: Procedura PR-
SAR-01/02. 
 
FAZA III – obejmująca analizę, zgromadzonych 
podczas audytów i inspekcji, informacji oraz 
danych, a także przetwarzanie tych danych na 
inne formy informacji źródłowej, takie jak np. dane 
statystyczne, syntetyczne, profilowe itp., które 
będą użyte w dalszych procesach dla poprawy 
bezpieczeństwa  oraz zwiększenia efektywności 
systemu certyfikacji i sprawowania bieżącego 
nadzoru operacyjnego. Zasadniczym celem analiz 
jest ustalenie, do jakich kategorii zakwalifikować 
raportowane zdarzenia oraz jakie są trendy i 
dynamika obserwowanych zjawisk. Dane 
syntetyczne, statystyczne i profilowe pozwalają na 
wnioskowanie natury ogólnej mogącej być 
podstawą do podejmowania działań systemowych 
ukierunkowanych na zmiany przepisów, norm, 
zasad, technik, procedur itp. Wszystkie  
 

wspomniane zbiory danych z określeniem trendów 
znajdują odzwierciedlenie na określenie „Profilu  
Ryzyka Organizacji”. Sama procedura określania 
„Profilu Ryzyka Organizacji” zawarta jest w PNO-
5-02-05. Dodatkowo SAR w ramach nadzoru nad 
usuwaniem NCR prowadzi okresowe analizy NCR 
i publikuje je w formie Biuletynu operacyjnego. 
(PR-SAR-01) 
 
FAZA IV – obejmująca cykl działań naprawczych, 
których celem jest trwałe usunięcie stwierdzonych 
podczas audytu dopiero po ponownym 
sprawdzeniu czy zalecone działania naprawcze 
zostały przez Agenta Obsługi Naziemnej 
zrealizowane Może zaistnieć konieczność 
przeprowadzenia ponownego audytu lub inspekcji. 
Podstawową rolę w tej fazie odgrywa inspektor 
prowadzący AHAC/DGR lub nadzorujący, który 
musi zweryfikować proponowane przez 
Organizację działania naprawcze, a następnie 
sprawdzić czy został zrealizował założony i 
zatwierdzony przez Prezesa Urzędu program 
naprawczy. Inspektor AHAC/DGR, musi brać pod 
uwagę wpływ stwierdzonych niezgodności i jakość 
ich usunięcia na pozycję organizacji na macierzy 
„Profilu Ryzyka Organizacji”. Wszelkie odstępstwa 
lub brak działania ze strony Organizacji muszą być 
raportowane Dyrektorowi Departamentu 
Operacyjno – Lotniczego (LOL) z powiadomieniem 
Specjalisty Analizy Ryzyka (SAR). Dyrektor 
przedstawia Wiceprezesowi Urzędu ds. 
Standardów Lotniczych wnioski dotyczące 
dalszego trybu postępowania. 
 
2. METODY PLANOWANIA DORAŹNYCH INSPEKCJI 

OPERACYJNYCH 
 

2.1 Kontrole o charakterze doraźnym, których 
potrzeba lub konieczność przeprowadzenia wynika 
z czynników bieżących, planuje się i wykonuje na 
zasadzie procesów doraźnych w oparciu o 
postanowienia rozporządzenia ministra 
właściwego dla spraw transportu w sprawie 
kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z 
zakresu lotnictwa cywilnego bez konieczności 
uzupełniania rocznego planu audytów i inspekcji. 

3. ZASADY PLANOWANIA KRÓTKOTERMINOWEGO 
 
3.1 Planowanie krótkoterminowe (miesięczne) 
ma za zadanie takie planowanie audytów, które 
pozwoli na rzeczywiste i zgodne z procedurami 
realne ich wykonanie w termiach uzgodnionych z 
Organizacją. 
3.2 Plany krótkoterminowe budowane są w 
oparciu o zatwierdzony „Roczny plan CNO na rok 
YYYY”  i uwzględniają aktualne uwarunkowania, 
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takie jak: dostępność inspektorów, środków 
transportu, plany szkoleń, urlopów itp. 

Terminy audytów oraz skład zespołu 
audytorskiego są przekazywane Organizacjom 
pisemnie– patrz PR-SAR-01/02. 
 
3.3 Przy planowaniu należy brać pod uwagę 
fakt, że niektóre organizacje prowadzą swoją 
działalności w kliku lub kilkunastu lokalizacjach. 
 
W celu uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania 
danej Organizacji wskazane jest wykonanie 
audytu w każdym miejscu wykonywania 
działalności wymienionej w Certyfikacie AHAC. 
 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania opisane w pkt 
3.2 należy przyjąć założenie, że każdą lokalizacja 
jest audytowana co najmniej raz w okresie: 
 

Ilość miejsc 
wykonywania 
działalności 

Okres  

1-3 2 lata 

4-5 3 lata 

6-8 4 lata 

9 i więcej 5 lat 

 
SAR kontrolując wykonanie planu kontroli posiada 
wiedzę, które miejsca wykonywania działalności 
przez posiadacza Certyfikatu AHAC nie były 
jeszcze audytowane. 
Przy konstruowaniu Planu kontroli na rok następny 
SAR przekazuje do LOL-5 wykaz lokalizacji jakie 
powinny zostać skontrolowane. 
LOL-5 uwzględniając dane z Tabeli powyżej 
umieszcza w planie wytypowane miejsca audytu. 
Dalsze działanie zgodnie z PR-CNO-01. 
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