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Odpowiedź 

Uwagi 

Tak Nie 

1 Czy organizacja ustanowiła system zarządzania?   
Schemat organizacyjny, zakresy obowiązków  

i odpowiedzialności  

2 
Czy dla każdego członka personelu kierowniczego 

opracowano zakresy obowiązków i odpowiedzialności? 
   

3 
Czy opracowane zakresy obowiązków i odpowiedzialności 

pokrywają cały obszar działalności organizacji? 
   

4 

Czy w zakresie odpowiedzialności Kierownika 

Odpowiedzialnego (AM) ujęto obszar odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo? 
   

6 

Czy AM posiada kontrolę nad finansami i zasobami 

wymaganymi do efektywnego implementowania systemu 

zarządzania? 
  Podać dowody 

7 Czy organizacja ustanowiła Politykę Bezpieczeństwa?    

8 
Czy Polityka Bezpieczeństwa jest zatwierdzona i podpisana 

przez AM? 
   

9 

Czy Polityka Bezpieczeństwa znana jest wszystkim 

zatrudnionym, a przede wszystkim personelowi 

kierowniczemu? 
   

10 

Czy organizacja wyznaczyła osobę z odpowiednią wiedzą, 

umiejętnościami i doświadczeniem na stanowisko  

kierownika ds. bezpieczeństwa (SM)? 
   

11 

Czy SM ma bezpośredni dostęp do AM oraz wszystkich 

dokumentów operacyjnych organizacji oraz jeśli jest taka 

potrzeba każdej organizacji wykonującej czynności zlecone? 
   



12 
Czy organizacja ustanowiła wewnętrzny (inny) system 

zgłaszania zdarzeń? 
   

13 
Czy organizacja wdrożyła wewnętrzny system badania 

zdarzeń? 
   

14 
Czy organizacja systematycznie monitoruje i dokonuje 

pomiaru wyników w zakresie bezpieczeństwa? 
   

15 
Czy organizacja przeprowadziła identyfikację zagrożeń  

w ramach SMS? 
  

Jaką metodą, zapisy z identyfikacji, 

uaktualnianie listy zagrożeń,  

16 Czy przeprowadzono proces oceny ryzyka?    

17 
Czy opracowano i wdrożono działania ograniczające ryzyka 

oraz czy zweryfikowano ich skuteczność? 
   

18 
Czy opracowano procedurę/zasady podtrzymywania 

kompetencji personelu? 
   

19 
Czy procedura/zasady podtrzymywania kompetencji 

personelu jest realizowana? 
   

20 Czy system zarządzania organizacji jest dokumentowany?    

21 
W jaki sposób dokumentowany jest system zarządzania 

organizacji? 
  Gdzie jest to dokumentowane 

22 
Czy został opracowany podręcznik zarządzania 

bezpieczeństwem? 
  Dotyczy dużych organizacji 

23 
Czy podręcznik zarządzania bezpieczeństwem jest zgodny  

z wymogami AMC1 ORA. GEN.200(a) (5) 
   

24 Czy organizacja wdrożyła funkcję monitorowania zgodności?    

25 
Czy w organizacji zatrudniony jest kierownik ds. 

monitorowania zgodności (CMM)? 
  

W małej organizacji funkcję tę może pełnić 

Kierownik Odpowiedzialny 

26 

Czy CMM posiada bezpośredni dostęp do AM oraz 

wszystkich dokumentów (elementów) organizacji oraz jeśli 

jest taka potrzeba każdej organizacji wykonującej czynności 

zlecone? 

   

27 

Czy CMM posiada odpowiednią wiedzę, wykształcenie  

i doświadczenie związane z prowadzoną działalnością 

organizacji? 
   

28 

Czy wszystkie osoby odpowiedzialne za zarządzanie funkcją 

monitorowania zgodności przechodzą odpowiednie szkolenie 

w zakresie wykonywanych zadań? 
   

29 

Czy zapewniona jest niezależność funkcji CMM poprzez 

zapewnienie, że audyty i inspekcje wykonywane są przez 

personel nie ponoszący odpowiedzialności za obszary będące 

przedmiotem audytów i inspekcji? 

   

30 
Czy prowadzona jest dokumentacja dotycząca monitorowania 

zgodności zgodnie z AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) lit. d)? 
   

31 
Czy program monitorowania zgodności jest wdrażany 

prawidłowo oraz poddawany ciągłej ocenie i poprawie? 
   

32 

Czy monitorowanie zgodności wyczerpująco obejmuje 

zgodność prowadzonej działalności z instrukcjami 

operacyjnymi i szkolenia? 
   

33 

Czy monitorowanie zgodności obejmuje dodatkowo 

procedury szkolenia, bezpieczeństwo lotu, ograniczenia 

czasowe dotyczące lotu i pracy oraz wypoczynku? 
   

  


