
Urząd 
Lotnictwa 
Cywilnego 

PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU 

OPERACYJNEGO PNO-965 

Dział: 
Certyfikacja i nadzór nad 

agentami obsługi naziemnej 
 

Wydanie z: 29.03.2018 
Zmiana Nr: 9 

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA NADZORU NAD AGENTAMI 

OBSŁUGI NAZIEMNEJ 
PNO-6-02-00 

Strona 1/2 
 

ROZDZIAŁ 2 – OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA NADZORU NAD AGENTAMI OBSŁUGI 
NAZIEMNEJ 

 
1. ZASADY OGÓLNE 
 
1.1 Podstawę prawną do prowadzenia ciągłego 
nadzoru nad Organizacjami Agentów Obsługi 
Naziemnej  stwarzają wymagania: 
ustawy Prawo lotnicze - art. 27, oraz niżej podane 
przepisy wykonawcze do ustawy: 
 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie 
certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym 
(Dz. U. 2017, poz. 1400). 
 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie kontroli 
przestrzegania przepisów oraz decyzji z 
zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1640); 

 
 
1.2 Uprawnienia inspektorów Urzędu związane 
z prowadzeniem nadzoru określone są w art. 27 
ust. 3 ustawy Prawo lotnicze. zaś obowiązki 
podmiotów kontrolowanych w art. 28. 
 
1.3 Czynności nadzoru operacyjnego i 
związane z nim kontrole mają być zaplanowane i 
przeprowadzone przez inspektorów operacyjnych, 
którzy zostali wyznaczeni do sprawowania 
bieżącego nadzoru operacyjnego nad 
posiadaczem Certyfikatu AHAC i/lub wykonania 
określonego zadania inspekcyjnego. 
 
1.4 Inspektor operacyjny AHAC/DGR 
prowadzący nadzór musi posiadać kwalifikacje 
określone w PNO-1-01-03. 
 
1.5 Głównym zadaniem kontroli (audytów i 
inspekcji) operacyjnych jest systematyczne, 
planowe i ciągłe badanie oraz ocenianie 
wszystkich elementów organizacji agenta , 
skuteczności jego metod zarządzania, stanu 
zaplecza i jego wyposażenia, kierowania i nadzoru 
nad prowadzonymi operacjami, utrzymywania 
standardów szkolenia i sprawdzania kwalifikacji 
personelu, procedur i środków bezpieczeństwa dla 
pracowników i ładunku, instrukcji wykonawczych 
dla personelu w tym PAON a także ogólnego 
zachowania przez Organizację zgodności z 
warunkami posiadanego Certyfikatu AHAC. 
 
1.6 Proces prowadzenia ciągłego nadzoru 
operacyjnego nad działalnością  Organizacji 
Agenta Obsługi Naziemnej, jest przeprowadzany 
zgodne z założeniami określonymi w PNO-6-02-00 
. Każda kontrola wykonywana w cyklu ma 

pokrywać  cały obszar rzeczowy działalności 
Organizacji w zakresie identycznym jak wymagany 
dla wydania i/lub przedłużenia ważności jego 
Certyfikatu AHAC. 
 
1.7 Ogólne zasady prowadzenia audytu i 
inspekcji operacyjnych podane są odpowiednio w 
PNO-1-02-02. 
 
2. DZIAŁANIE  CIĄGŁEGO NADZORU 
 

1. Zadania ciągłego nadzoru; 
2. Charakterystyka kontroli 
3. Przygotowanie kontroli; 
4. Powiadomienie o kontroli; 
5. Przeprowadzanie kontroli; 
6. Ograniczenie zakresu kontroli; 
7. Zakończenie kontroli; 
8. Czynności wynikające z prowadzenia 

ciągłego nadzoru. 
 

zostały opisane w PNO-5-01-00 i mają 
zastosowanie odpowiednio. 
 
3. ZAKRES I PROGRAM CIĄGŁEGO NADZORU 

OPERACYJNEGO 
 
3.1 Podstawowym celem ciągłego nadzoru 
operacyjnego i programu nadzoru jest upewnienie 
się, że Organizacja niezmiennie spełnia 
wymagania jakie musiała spełnić w chwili 
uzyskiwania certyfikatu. 
 
3.2 W szczególności, Program ciągłego 
nadzoru operacyjnego Organizacji ma za zadanie: 
 

 Stałe monitorowanie kompetencji organizacji 
do prowadzenia bezpiecznej działalności; 

 Ocenę procesów analizy ryzyka 
bezpieczeństwa związanych ze 
zidentyfikowanymi przez niego zagrożeniami, 
jako powiązanych z jego zadaniami – nadzór 
musi być przekonany co do skuteczności 
takich ocen ryzyka; 

 Monitorowanie skuteczności systemu 
zarządzania organizacji, w tym systemu 
zarządzania bezpieczeństwem; 

 Weryfikację kompetencji personelu 
operacyjnego, ich właściwej ilości oraz 
posiadania wystarczających środków przez 
kierownika odpowiedzialnego (w tym środków 
finansowych) 
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3.3 Podczas kontroli, inspektorzy ULC mają 
zbadać metody lub systemy w oparciu, o które 
Organizacja realizuje zadania oraz stan 
przestrzegania przepisów, warunków posiadanego 
Certyfikatu AHAC, podstawowych dokumentów 
zakładowych Organizacji w tym PAON. 
 
3.4 Inspektorzy ULC mają zwracać szczególną 
uwagę na wszelkie nieprawidłowości w 
procedurach, pracy zaplecza lub sprzętu, 
nieskuteczność zarządzania, a także bardzo 
szczegółowo analizować warunki wykonywania 
działalności, które mogą wskazywać na znaczne 
zmniejszenie się zasobów finansowych 
Organizacji.  
Przykłady niekorzystnych trendów w sytuacji 
finansowej Operatora to: 
 

 Znaczące zwolnienia pracowników lub 
znaczące ruchy kadrowe; 

 Obniżenie standardów bezpieczeństwa 
operacji tzw. „chodzenia na skróty”; 

 Obniżanie standardów szkoleniowych; 

 Nieprawidłowa obsługa ładunków; 

 Braki w obsłudze użytkowanego sprzętu 
technicznego. 
 

3.5 Zawarte przez Agenta Obsługi Naziemnej 
umowy i uzgodnienia kontraktowe na szkolenia 
oraz innych zamówionych usług muszą być 
sprawdzone aby określić czy uzyskiwane rezultaty 
są zadawalające w odniesieniu do norm 
bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. 
 
3.6 Kontrole należy prowadzić zgodnie z 
zatwierdzonym dla danej Organizacji Programem 
ciągłego nadzoru operacyjnego (CNO). 
Niezależnie od zastosowanej metody planowania i 
prowadzenia kontroli, wszystkie znaczące 
elementy procedur i praktyk Organizacji mają być 
poddane ocenie, co najmniej raz na cykl. 
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