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Lp Treść pytania 

Odpowiedź 

Uwagi 

Tak Nie 

1 

Czy organizacja szkoląca do licencji CPL, MPL, ATPL oraz związanych z nimi uprawnień i upoważnień posiada:  

A) salę operacyjną z wyposażeniem do kontroli operacji 

lotniczych 
   

B) pomieszczenie planowania lotów wyposażone w: 

- odpowiednie i aktualne mapy    

- aktualne informacje służby informacji lotniczej (AIS)    

- dostęp do aktualnej informacji meteorologicznej    

- łączność ze służbą kontroli ruchu lotniczego (ATC)  i salą 

operacyjną 
   

- inne materiały związane z  bezpieczeństwem  lotu    

C) pomieszczenie odpraw załóg odpowiedniej wielkości    

D) odpowiednie pomieszczenia biurowe dla personelu 

nadzorującego oraz pomieszczenia w celu umożliwienia 

instruktorom opracowania sprawozdań na temat kandydatów, 

wypełnienia formularzy i innej powiązanej dokumentacji 

   

E) umeblowane pomieszczenia załóg dla instruktorów  

i kandydatów 
   

2 
Czy zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) prowadząca szkolenia teoretyczne posiada następujące wyposażenie do 

szkolenia teoretycznego 



A) odpowiednio wyposażone pomieszczenia klasowe dla 

bieżącej grupy studentów 
   

B) odpowiedni sprzęt pokazowy dla wsparcia szkolenia 

teoretycznego 
   

C) wyposażenie do szkolenia i egzaminowania w zakresie 

radiotelefonii 
   

D) biblioteka posiadającą publikacje obejmujące zakres 

programu szkolenia 
   

E) pomieszczenia biurowe dla personelu instruktorskiego    

3 

Czy zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) prowadząca szkolenia do 

uzyskania licencji pilota lekkich statków powietrznych (LAPL), licencji 

pilota turystycznego (PPL), licencji pilota szybowcowego (SPL) lub 

licencji pilota balonowego (BPL) oraz związanych z nimi uprawnień  

i upoważnień posiada: 

Dla zapewnienia funkcji, o których mowa  

w punkcie (A) i (B) poniżej może być 

wystarczające pojedyncze pomieszczenie. 

 

A 

Czy jest udostępnione następujące wyposażenie do operacji w locie: 

1)pomieszczenie planowania lotu z następującym wyposażeniem: 

-odpowiednie i aktualne mapy lotnicze;    

-aktualne informacje służby informacji lotniczej (AIS);    

- dostęp do aktualnej informacji meteorologicznej;    

- łączność ze służbą kontroli ruchu lotniczego (ATC) (jeśli 

dotyczy); 
   

- jakiekolwiek inne materiały związane z bezpieczeństwem 

lotu. 
   

2) odpowiednie pomieszczenia/kabiny do odpraw  

o dostatecznej wielkości i ilości    

3) odpowiednie pomieszczenia biurowe dla instruktorów  

w celu umożliwienia opracowania sprawozdań na temat 

kandydatów, wypełnienia formularzy i innej powiązanej 

dokumentacji 

   

4) odpowiednie miejsca odpoczynku dla instruktorów 

i kandydatów, odpowiednio do zadania szkoleniowego    

5) w przypadku ATO prowadzących szkolenie do uzyskania 

tylko licencji BPL lub LAPL(B), pomieszczenia 

wymienione w punktach od (A1) do (A4) mogą być 

zastąpione przez inne odpowiednie wyposażenie  

w przypadku operowania poza lotniskami 

   

B 

Czy jest udostępnione następujące wyposażenie do szkolenia teoretycznego: 

1) odpowiednio wyposażone pomieszczenia klasowe dla 

bieżącej grupy studentów    

2) odpowiedni sprzęt pokazowy dla wsparcia szkolenia 

teoretycznego    

3) odpowiednie pomieszczenia biurowe dla personelu 

instruktorskiego    

Opracował JAROSŁAW ZABORNIAK 


