
 
Urząd Lotnictwa Cywilnego 

 

LISTA KONTROLNA  

Nr LK- LPL2/ORA/04 

 

Rodzaj kontroli :  

 

 

 

Nazwa organizacji szkoleniowej:      

 

Nr Certyfikatu:  

 

Polecenie audytu:    

Obszar audytowany:  

 

Kierownik obszaru:  

Temat:  Wniosek 

Art. przepisu: ORA.ATO.105 

    AMC1 ORA.ATO.105 

Data rozpoczęcia: Data zakończenia: 

Lp Treść pytania 

Odpowiedź 

Uwagi 

Tak Nie 

1 

Czy wniosek o certyfikację lub zatwierdzenie zmian został 

złożony w formie i na zasadach ustanowionych przez 

właściwy organ z uwzględnieniem wymagań określonych w 

rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i odpowiednich przepisach 

wykonawczych, w tym krajowych? 

   

2 

 

Czy we wniosku o wydanie certyfikatu lub zatwierdzenie zmian znajdują się następujące informacje: 

Nazwa i adres organizacji szkolenia, 

nazwa handlowa i siedziba firmy. 
   

Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, numer faksu 

oraz adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do 

złożenia wniosku 
   

Data planowanego rozpoczęcia działalności.    

Rodzaj szkolenia jaki organizacja zamierza prowadzić 

(zakresy i metody szkoleń) 
   

 

Dane osobowe i informacje o kwalifikacjach: 

- kierownika szkolenia, 

- instruktorów szkolenia praktycznego,  

- instruktorów szkolenia praktycznego na symulatorze lotu, 

- instruktorów szkolenia teoretycznego. 

   

 
Nazwa i adresy lotnisk lub miejsc operacji lotniczych, gdzie 

ma być prowadzone szkolenie. 
   



 

Lista statków powietrznych, jakie mają być wykorzystywane 

do szkolenia, w tym informacje o ich grupie, klasie lub typie, 

rejestracji, właścicielu i kategorii świadectwa zdatności do 

lotu oraz ubezpieczeniu OC. 

   

 
W stosownym przypadku: Lista szkoleniowych urządzeń 

symulacji lotu (FSTD). 
  

Jeżeli organizacja zamierza z takich urządzeń 

korzystać 

 .    

3 
Czy do wniosku dołączono odpowiednie programy szkolenia 

celem uzgodnienia i zatwierdzenia? 
   

4 
Czy do wniosku dołączono Instrukcję Operacyjną i Instrukcję 

Szkolenia celem uzgodnienia i zatwierdzenia? 
   

5 

W przypadku wprowadzenia zmiany 

 Czy wnioskujący do wniosku dołączył stosowną 

dokumentację w zakresie zmian, o których mowa w pkt. 1 do 

4. 

   

6 

W przypadku organizacji szkolenia pilotów doświadczalnych 

Czy organizacja szkolenia pilotów doświadczalnych dodatkowo przekazała: 

- wykaz głównych lotnisk wykorzystywanych do szkolenia  

z uwzględnieniem ich nazwy i adresu. 
   

- listę typów lub kategorii statków powietrznych jakie mają 

być wykorzystywane podczas szkolenia pilotów 

doświadczalnych. 
   

Wymagania rozporządzenia MTBiGM z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie 

cywilnym (Dz. U. z 2013. poz. 421) - § 17 i § 19 

7 

Czy organizacja do wniosku dołączyła kopię wypisu  

z właściwego rejestru albo ewidencji lub akt założycielski 

szkoły lub placówki publicznej albo wyciąg z rejestru szkół  

i placówek oświatowych? 

   

8 
Czy organizacja do wniosku dołączyła dowód wniesienia 

opłaty lotniczej? 
   

9 

Czy organizacja dołączyła do wniosku charakterystyki 

zawodowe osób wchodzących w skład personelu 

kierowniczego (którego decyzje wpływają na stan 

bezpieczeństwa wnioskowanej działalności)? 

   

10 

Czy organizacja dołączyła do wniosku szczegółowy wykaz 

zasobów oraz urządzeń technicznych, jakie będą 

wykorzystywane do prowadzenia wnioskowanej działalności, 

łącznie z ich pełnymi charakterystykami użytkowymi, oraz 

inne dokumenty wymagane zgodnie z przepisami? 

   

11 
Czy organizacja dołączyła do wniosku opis systemu 

zarządzania i struktury organizacyjnej? 
   

12 
Czy organizacja do wniosku dołączyła wykaz umów 

kooperacyjnych?` 
   

Opracował JAROSŁAW ZABORNIAK 

 


