
Zmiany niewymagające 

uprzedniego zatwierdzenia 

 przywilej czy obowiązek 



„co nie zabronione to dozwolone” 

   

• łatwiejszy i szybszy sposób procedowania zmian 

• poszukiwanie obszarów w których zmiany 

przynoszą rozwój organizacji 

• zaangażowanie większej liczby pracowników  

    w inicjowanie zmian w organizacji 

• doprecyzowanie zadań i obszarów mających 

wpływ na rozwój organizacji przy utrzymaniu 

założonego poziomu ryzyka” 

 



Rozporządzenie Komisji (UE)  

nr 965/2012 

 Przepisy przewidują dwa sposoby 

wprowadzania zmian w dokumentacji 

zarządzania organizacji: 

1. wymagające uprzedniego zatwierdzenia 

Kompetentnej Władzy (Prezesa Urzędu); 

2. niewymagające uprzedniego zatwierdzenia.  



Rozporządzenie Komisji (UE)  

nr 965/2012  

Ad 1 

 Wszystkie zmiany w elementach systemu 

zarządzania ORO.GEN.200(a)(1) i (a)(2) (w tym 

osób) oraz w zakresie certyfikatu i specyfikacji 

operacyjnych wymagają uprzedniego 

zatwierdzenia. (ORO.GEN.130(a)). 

 



Rozporządzenie Komisji UE  

nr 965/2012 

   Ad 2 

 Zmiany niewymagające uprzedniego 

zatwierdzenia mogą być wprowadzane przez 

organizację ale po uzyskaniu zatwierdzenia 

Kompetentnej Władzy (Prezesa Urzędu) 

stosownej procedury (ARO.GEN.310(c); ORO.GEN.115(b)). 



ARO.GEN.310 c 

  

 Aby umożliwić organizacji wprowadzanie zmian 

bez konieczności wydawania przez właściwy 

organ uprzedniego zatwierdzenia zgodnie  

   z treścią ORO.GEN.130, właściwy organ 

zatwierdza przedstawioną przez organizację 

procedurę określającą zakres tych zmian            

i opisującą sposób, w jaki będą one zarządzane 

i zgłaszane. 



ORO.GEN.115 b  

 Wnioskodawcy ubiegający się o wydanie 

pierwszego certyfikatu przedstawiają 

właściwemu organowi dokumentację 

wykazującą sposób spełnienia przez nich 

wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) 

nr 216/2008 i jego przepisach wykonawczych. 

Dokumentacja ta musi zawierać procedury 

opisujące sposób wprowadzania i zgłaszania 

właściwemu organowi zmian niewymagających 

uprzedniego zatwierdzenia 



Procedura 

Procedura  musi być spójna w zakresie zarządzania zmianą jako taką, 

a dodatkowo powinna określać: 

• dopuszczalny zakres zmian, np.poprzez wykaz/listę dopuszczalnych 

zmian; 

• wskazanie osoby odpowiedzialnej za zatwierdzanie takich zmian; 

• sposób i terminy przekazywania/zgłaszania  zmiany do Nadzoru;  

• sposób nadzoru i zabezpieczenia przed przekroczeniem uprawnień 

wynikających z zatwierdzenia tej procedury; 

• postępowanie organizacji ze zmianą wdrożoną do stosowania, po 

otrzymaniu pisma z Nadzoru o przekroczeniu uprawnień – 

wycofanie zmiany ze stosowania (ARO.GEN.330) 
 

Procedura wprowadzania zmian powinna być poddana analizie ryzyka. 

 



Działania Nadzoru 

• Prowadzenie nadzoru nad zmianami 

wprowadzanymi samodzielnie (ARO.GEN.330(c)) 

 

• Postępowanie Nadzoru po stwierdzeniu 

wprowadzenia zmiany wykraczającej poza 

zatwierdzony zakres dopuszczalnych zmian nie 

wymagających uprzedniego zatwierdzenia 
(ARO.GEN.330(b)). 

 



Formularz 



Działania Nadzoru 

 Zgodnie z AMC1 ARO.GEN.330 pkt. c 

Nadzór powinien potwierdzić na piśmie fakt 

otrzymania i zaakceptowania zmiany,  

    w terminie 10 dni roboczych. 



W jaki sposób możliwość stosowania zmiany 

nie wymagającej  uprzedniego zatwierdzenie 

Władzy Lotniczej powiązana jest z 

bezpieczeństwem w operacjach lotniczych ? 

Pytanie zasadnicze 



Sposoby podejścia organizacji do 

przepisów dotyczących zmian bez 

konieczności wydawania uprzedniego 

zatwierdzenia 

• zmiany bez konieczności wydawania uprzedniego 

zatwierdzenia dotyczą całego obszaru nie 

zastrzeżonego do zatwierdzania, 

• w organizacji nie ma zmian niewymagających 

zatwierdzenia, 

• zatwierdzenia dotyczą wyłącznie poprawek korekcyjnych 

    (edycyjnych) 

 

 



Możliwość: 

a/wprowadzania zmian niewymagających zatwierdzenia przez 

organizację w powiązaniu z przyjęciem odpowiedzialności. 

 

b/interpretacji co wymaga zatwierdzenia a co nie 

 

c/korzystania z różnych metod wprowadzania zmian    

niewymagających zatwierdzenia 

 

d/działania systemu wewnętrznego nadzoru organizacji nad 

wdrażaniem i zarządzaniem zmianami niewymagającymi 

zatwierdzenia       

 

 

Korzyści 



Typowe przykłady zmian 

niewymagających uprzedniego 

zatwierdzenia 

1.Aktualizacja w dokumentach zakładowych 

danych nie umieszczanych w Certyfikacie 

np. zmiany do Cz. B Instrukcji Operacyjnej 

wynikające dokumentacji producenta danego 

statku powietrznego 



Przykłady naruszania zasad 

dotyczących wprowadzania zmian 

niewymagających uprzedniego 

zatwierdzenia 
 

1. Wprowadzanie zmian do podręczników 

wewnętrznych wpływających na któryś             

z elementów systemu zarządzania 
 

2. Wprowadzanie zmian personelu nominowanego 
 

3. Przekraczanie terminów zgłoszenia zmiany. 

 



Procedura czy to kolejny obowiązek 

nakładany na organizację? 

• TAK jeśli określenie warunków zastosowania zmian 

niewymagających uprzedniego zatwierdzenia będzie 

postrzegane to jako przymus stworzenia kolejnej 

„niepotrzebnej” procedury  

 

• NIE jeśli ten proces zostanie rozważony to okaże się, że 

daje organizacji możliwość swobodnego kształtowania 

swojej działalności  w określonym zakresie. 

 



Dziękuję za uwagę 

 
Opracował: Jan Demski 

Specjalista Departament Operacyjno - Lotniczy 


