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Niniejszy dokument zostai opracowany przez Komisje ds. Przepis6w Bezpieczeristwa, przy wsp6ipracy 
z wtasciwymi merytorycznie specjalistami z Paristw uczestniczqcych w projekcie. 

W pierwszej edycji niniejszego dokumentu zostaiy przedstawione wymagania og6lne dotyczqce caiego 
personelu ATM odpowiedzialnego za zadania zwiqzane z bezpieczeristwem w ramach zapewniania siuib 
ATM w Paristwach Czionkowskich ECAC oraz szczegoiowe wymagania dotyczqce kontrolerow ruchu 
lotniczego. 

Prace EUROCONTROL nad ,,Europejskim Podrecznikiem Licencjonowania - Kontrolerzy Ruchu Lotni- 
czego", stanowiq wainy wkiad w opracowanie niniejszych wymagari. 

Podstawq przygotowania przepisow bezpieczeristwa EUROCONTROL w odniesieniu do kontrolerow ruchu 
lotniczego jest Zaiqcznik 1 do Konwencji Chicagowskiej - Licencjonowanie personelu. 

Komisja ds. Przepisow Bezpieczeristwa opracowaia uzupeinienie okreslajqce wymagania przepisow 
bezpieczeristwa dla personelu iniynierskiego i technicznego, wykonujqcego zadania zwiqzane z bez- 
pieczeristwem operacyjnym. Naleiy zaznaczyk, i i  obecnie Standardy i Zalecane Metody Postepowania 
(SARP's) ICAO nie przewidujq pojawienia sie podobnych przepisow w odniesieniu do tej kategorii 
personelu ATM, oraz i e  ESARR 5 jest pierwszym dokumentem bezpieczeristwa ATM, ktory w sposob 
formalny harmonizuje w skali europejskiej wymagania odnosnie kompetencji personelu technicznego 
i iniynierskiego. 
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WYMAGANIA EUROCONTROL 

W ZAKRESIE PRZEP~SOW BEZPIECZENSTWA 

PERSONEL S~UZB ZARZqDZANlA RUCHEM LOTNICZYM (ATM) 

1. Zakres 
Niniejszy dokurnent okreSla wyrnagania ogolne odnoszqce sie do bezpieczenstwa dla catego 
personelu ATM, odpowiedzialnego za zadania zwiqzane z bezpieczenstwern w rarnach zapewniania 
stuib w ATM w obszarze ECAC oraz szczegotowe wyrnagania w odniesieniu do kontrolerow ruchu 
lotniczego, personelu iniynierskiego i technicznego, wypetniajqcego zadania zwiqzane z bezpie- 
czenstwern operacyjnyrn. 

Od czasu pierwszej publikacji Zatqcznika 1 do Konwencji Chicagowskiej nastqpit znaczqcy wzrost 
nateienia ruchu lotniczego w przestrzeni ECAC. Mirno i i  Zatqcznik 1 do Konwencji Chicagowskiej byt 
ju i  wielokrotnie poprawiany i zrnieniany, to podstawowe procedury licencjonowania, w tyrn 
nadawania uprawnien, pozostaty bez zrnian. Wzrost ruchu lotniczego oraz pojawienie sie nowych 
technologii doprowadzity do stosowania bardziej ztoionych procedur w ATC, co prowadzi do 
koniecznoSci wiekszej specjalizacji kontrolerow i stosowania bardziej zaawansowanych technik 
prowadzenia kontroli ruchu. 

Wyrnagania EUROCONTROL w zakresie przepisow bezpieczenstwa (ESARR) - Personel Stuib ATM - 
wynikajq z koniecznosci uzupetnienia zapisow Zatqcznika 1 do Konwencji Chicagowskiej - Standardy 
i Zalecane Metody Postepowania (SARP1s) ICAO, w celu urnoiliwienia dostosowania wszelkich 
aspektow dotyczqcych bezpieczenstwa przy licencjonowaniu/certyfikowaniu personelu do warunkow 
regionu europejskiego. Pozwoli to take na identyfikacje dodatkowych urniejetnosci zwiqzanych z ATC, 
powstatych wskutek ewolucji systernow kontroli i odnosnych procedur. 

Dodatkowo, opracowane zostato uzupetnienie okreSlajqce wyrnagania przepisow bezpieczenstwa dla 
personelu iniynierskiego i technicznego, wykonujqcego zadania zwiqzane z bezpieczenstwern 
operacyjnyrn. Naleiy zaznaczyC, i e  w chwili obecnej Standardy i Zalecane Metody Postepowania 
(SARP1s) ICAO nie przewidujq podobnych przepisow w odniesieniu do tej kategorii personelu ATM, 
oraz i e  ESARR 5 jest pierwszyrn dokurnentern bezpieczenstwa ATM, ktory w sposob forrnalny 
harrnonizuje w skali europejskiej wyrnagania odnosnie kornpetencji personelu technicznego 
i iniynierskiego. 

2. Uzasadnienie 
FachowosC personelu ATM i, tam gdzie ma to zastosowanie, spetnienie wyrnagan zdrowotnych, 
stanowiq podstawowe elernenty utrzyrnania bezpieczenstwa, a co za tyrn idzie - zarzqdzania 
bezpieczenstwern przy zapewnianiu stuib ATM. Zastosowanie niniejszych wyrnagan EUROCONTROL 
ma na celu ustalenie harrnonijnego rninirnalnego poziornu fachowosci i biegtosci personelu, ktorernu 
powierza sie specyficzny zakres odpowiedzialnosci zwiqzany z bezpieczenstwern ATM. 

Przyjeto, i e  fachowosc oznacza posiadanie wyrnaganego poziornu wiedzy, urniejetnosci, doswiad- 
czenia i, tam gdzie jest to wyrnagane, biegtosci w postugiwaniu sie jezykiern angielskirn - 
urnoiliwiajqcych zapewnienie bezpiecznych i sprawnych stuib ATM. 

3. Zastosowanie 
3.1. Zastosowanie wymagaii og6lnych 

3.1.1 Wyrnagania ogolne powinny by6 spetnione przez upowainione wladze panstwowe, 
ustugodawce ATS, a take przez caty personel stuib ATM odpowiadajqcy za zadania, ktore 
w rarnach ustug ATM sq zwiqzane z bezpieczenstwern. 
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Zastosowanie szczegotowych wymagan dla kontrolerdw ruchu lotniczego 
3.2.1 Szczegolowe wyrnagania dla kontrolerow ruchu lotniczego powinny by6 stosowane przez: 

- upowainione wladze panstwowe, cywilnych ustugodawcow i cywilny personel 
zapewniajqcy sluiby ATS wobec cywilnego i wojskowego ruchu lotniczego, 

- wladze wojskowe i personel zapewniajqcy siuiby ATS w odniesieniu do ruchu 
lotniczego w rnieszanyrn srodowisku cywilno-wojskowyrn, z wyjqtkiern sytuacji, 
w ktorych istnieje rownowainy wojskowy system licencjonowania. 

3.2.2 R6wnowaine przepisy krajowe powinny by6 stosowane przez wladze wojskowe i personel 
wojskowy zapewniajqcy siuiby ATS w odniesieniu do wojskowego ruchu lotniczego 
w wyodrqbnionych strefach/przestrzeniach wojskowych. 

Zastosowanie szczegotowych wymagan dla personelu iniynierskiego i technicznego 
wykonujrjcego zadania zwirjzane z bezpieczenstwem operacyjnym 
3.3.1 Szczegolowe wyrnagania dla personelu iniynierskiego i technicznego wykonujqcego 

zadania zwiqzane z bezpieczenstwern operacyjnyrn, powinny by6 stosowane przez: 
- cywilne wladze panstwowe, organizacje i indywidualnych czlonkow personelu 

zapewniajqcego wlasciwe dziaianie wyposaienia technicznego ATM, dopuszczonego 
do uiytku operacyjnego, 

- wladze wojskowe i personel wojskowy zapewniajqcy wlasciwe dzialanie wyposaienia 
technicznego ATM, dopuszczonego do uiytku operacyjnego w rnieszanyrn 
srodowisku cywilno-wojskowyrn, z wyjqtkiern sytuacji, w ktorych obowiqzujq 
rownowaine techniczne przepisy wojskowe. 

4. Cele bezpieczenstwa 
Ogolne cele bezpieczenstwa sluiq zapewnieniu fachowosci i, tam gdzie ma to zastosowanie, 
speinieniu przez personel ATM wyrnagan zdrowotnych zwiqzanych z wypeinianiern zadan 
odnoszqcych siq do bezpieczenstwa w rarnach zapewniania siuib w ATM. 

5. Wymagania dotyczrjce bezpieczenstwa 

5.1 Wymagania ogolne 
5.1.1 Upowainione wladze panstwowe powinny zapewniaC, poprzez zastosowanie odpowied- 

nich procedur i zasad regulacyjnych, i e  organizacje i personel odpowiedzialny za zadania 
przy zapewnianiu siuib ruchu lotniczego lub personel pornocniczy sluib ruchu lotniczego, 
uwaiane za zwiqzane z bezpieczenstwern ruchu lotniczego, sq kornpetentne do wykonywa- 
nia takich zadan. Upowainione wladze panstwowe powinny wspornagac uslugodawcq 
ATM w identyfikowaniu tych zadan w zapewnianiu siuib ruchu lotniczego i zadan pornoc- 
niczych, ktore rnajq bye uwaiane za zwiqzane z bezpieczenstwern. 

5.1.2 Organ ATM powinien zapewnic w osrodku ATS, w rarnach og6lnej odpowiedzialnosci za 
bezpieczenstwo, i e  caly personel ATS, odpowiedzialny za wykonywanie zwiqzanych 
z bezpieczenstwern zadan zapewniania siuib ruchu lotniczego lub wspierajqcych te 
zadania, jest kornpetentny do ich wykonywania i speinia stosowne wyrnagania zdrowotne. 

5.1.3 Osoba odpowiedzialna za wykonywanie lub wspieranie wykonywania zadan zapewnienia 
duib ruchu lotniczego, uwaianych za zwiqzane z bezpieczenstwern ruchu lotniczego, powinna: 
a) nie podejrnowac siq wykonywania tych zadan bez stosownej autoryzacji potwierdza- 

jqcej jej kornpetencje do ich wykonywania, 
b) podlegac lub sarnernu poddawaC si6 wyrnaganernu postqpowaniu potwierdzajqcernu 

utrzyrnywanie kornpetencji, 
c) odpowiadac wyrnaganiorn rnedycznyrn odpowiednio do wykonywanych zadan. 

1) OkreSlenie "samemu poddawaC sie postepowaniu" dotyczy dziaiari podejmowanych przez poszczeg6lne osoby w celu 
upewnienia sie, i i  speiniajq one wymagania zdrowotne. W odniesieniu do wymagari dla kontrolerow ruchu lotniczego patrz 
punkt 5.2.3.1 e), f) i g). 
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5.2 Wymagania w stosunku do kontrolerow ruchu lotniczego 
W uzupeinieniu do wyrnagari zawartych w punkcie 5.1 kontrolerow ruchu lotniczego dotyczq 
poniisze wyrnagania szczegotowe. 
5.2.1. Wymagania krajowe stosowane przez upowainione wtadze panstwowe, odpowie- 

dzialne za wydawanie przepis6w (w Polsce - Urzqd Lotnictwa Cywilnego - ULC) 
Upowainione wtadze, odpowiedzialne za wydawanie przepisow bezpieczeristwa w odnie- 
sieniu do personelu kontroli ruchu lotniczego, powinny: 
5.2.1.1 WydaC licencje ATC lub certyfikat kornpetencji kaidernu wnioskodawcy speiniajq- 

cernu wyrnagania rozdziaiu 4.3' Zatqcznika 1 do Konwencji Chicagowskiej oraz 
rozdziaiu 5.2 ESARR 5. 

5.2.1.2 WydaC licencje/certyfikat praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego lub certyfikat 
kornpetencji osobie, kt6ra nie posiada licencji kontrolera lub certyfikatu 
kornpetencji, w celu urnoiliwienia wykonywania czynnosci kontrolera ruchu 
lotniczego pod nadzorern odpowiednio wykwalifikowanego instruktora OJT 
(On- Job-Training). 

5.2.1.3 WydaC uprawnienia instruktora OJT w licencji lub certyfikacie kornpetencji 
odpowiednio wykwalifikowanyrn kontrolerorn ruchu lotniczego, w celu 
urnoiliwienia posiadaczorn licencji/certyfikatu praktykanta-kontrolera ruchu 
lotniczego lub szkolqcego sie kontrolera ruchu lotniczego prowadzenia czynnosci 
zapewniania kontroli ruchu lotniczego podczas szkolenia OJT. 

5.2.1.4 ZatwierdziC powyiszy personel do przeprowadzania wyrnaganych egzarninow lub 
dokonywania ocen w celu zapewnienia, i i  wnioskujqcy o wydanie licencji/certyfi- 
katu kornpetencji jest zdolny do wykonywania okreslonych licencjq/certyfikatern 
czynnosci i speinia okreslone w niej wyrnagania. 

5.2.1.5 ZapewniC, i i  wydana licencja/certyfikat kornpetencji kontrolera ruchu lotniczego 
zawiera jedno lub wiecej uprawnieri w niiej okreSlonych kategoriach: 
- kontrola lotniska, 
- instrurnentalna kontrola lotniska, 
- kontrola zbliiania proceduralna, 
- kontrola zbliiania radarowa (SUR), 
- kontrola obszaru proceduralna, 
- kontrola obszaru radarowa (SUR). 

Uwaga: uprawnienie w licencjilcertyfikacie jest wazne, jesli jest powiqzane z jednym lub kilkoma 
uprawnieniami szczegoiowym, w jakim organie - oraz tam, gdzie to ma zastosowanie - na jakim 
stanowisku lub w jakim sektorze kontroler jest zdolny do peinienia siuzby kontroli ruchu 
lotniczego illub okresla konkretne rodzaje siuzby, jakie posiadacz licencji moze zapewniak, w tym 
typ wyposaienia radarowego. 

5.2.1.6 Przed wydaniern licencji/certyfikatu kornpetencji kontrolera ruchu lotniczego 
i zwiqzanych z niq uprawnieri, naleiy upewniC sie, i e  wnioskujqcy: 
a) ukoriczyi wyrnagane szkolenie wstepne i pornyslnie przeszedi zwiqzane z nirn 

egzarniny, 
b) ukoriczyi pornyslnie szkolenie na stanowisku, stosownie do uprawnieri, o jakie 

wystepuje, 
c) zostat uznany za zdolnego do wykonywania przedrniotowych czynnosci, 
d) posiada waine badania lekarskie odpowiedniej kategorii. 

5.2.1.7 Przed wydaniern licencji/certyfikatu kornpetencji praktykanta-kontrolera ruchu 
lotniczego, naleiy upewniC sie, i e  wnioskujqcy : 

1) W szczeg6lnoSci dla nielicencjonowanych pracownikow, ktorzy rnogq pracowaC jako kontrolerzy ruchu lotniczego, pod 
warunkiern i e  speiniajq te same wyrnagania, czego dowodern jest wydanie r6wnowainego certyfikatu kornpetencji. 
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a) ukohczyt wymagane szkolenie wstepne i pomyslnie zdat wszystkie zwiqzane 
z nim egzaminy lub oceny - w dziedzinie zgodnej z uprawnieniem, na jakie 
bedzie szkolony na stanowisku operacyjnym, 

b) posiada waine badania lekarskie odpowiedniej kategorii. 
Przed wydaniem kontrolerowi ruchu lotniczego uprawnienia do prowadzenia 
szkolenia operacyjnego w charakterze instruktora OJT, naleiy upewniC sie, i e  
wnioskujqcy: 
a) posiada minimum 2-letnie doSwiadczenie na stanowisku, na kt6rym bedzie 

instruktorem OJT, 
b) posiada minimum 6 miesiecznq praktyke na stanowisku i w sektorze, na jakim 

bedzie instruktorem OJT, 
c) ukonczyi stosowny kurs OJT i pomyslnie przeszedi wymagane egzaminy lub oceny. 
LWymagaC ukonczenia kursu wstepnego ATC spetniajqcego, jako minimum, 
wskazania zawarte w doku mencie ECAC ,Common core content training (CCCT)". 
LWymagaC, by organy operacyjne ATC miaiy zatwierdzone plany szkolen. 
WprowadzaC procedury lub wymagaC, by organy operacyjne ATC posiadaty 
zatwierdzone procedury zapewniajqce bieiqcq weryfikacje zdolnosci kontrolerow 
do wykonywania czynnosci, zawierajqce mechanizm oparty na doswiadczeniu 
operacyjnym lub systemie sprawdzania kompetencji, czy tei na kombinacji obu 
metod, przy pomocy ktorego kontrolerzy sq monitorowani lub regularnie 
sprawdzani, w celu zapewnienia, i i  utrzymujq swojq zdolnosC do wykonywania 
czynnosci. Metoda powinna by6 udokumentowana, wskazujqc: 
a) proces oceniania kontrolera, 
b) cele operacyjne, ktore kontroler bedzie wypetniai, 
c) osoby odpowiedzialne za formalnq akceptacje poprawnoSci przeprowadzenia 

procesu, 
d) formalny mechanizm, przy pomocy kt6rego upowainione wtadze poinformujq 

kontrolera i usiugodawce o rezultacie oceny kompetencji, 
e) spos6b przechowywania dokumentacji dotyczqcej kompetencji i fachowoSci 

kontroler6w. 
ZapewniC, i e  procedury opisane w punkcie 5.2.1.1 1, przy pomocy kt6rych 
dokonuje sie oceny kontroler6wI bedq podlegaC audytowi. 
UstaliC okres od ostatniego wykonywania czynnosci wynikajqcych z licencji, 
w kt6rym kontroler powinien wykonaC te czynnoSci, w przeciwnym zaS razie 
bedzie skierowany na szkolenie odSwiezajqce i OJT, na stanowisku odpowiadajq- 
cym temu uprawnieniu. 
LWymagaC, aby kontrolerzy ruchu lotniczego i praktykanci-kontrolerzy ruchu 
lotniczego, zapewniajqcy siuibe kontroli ruchu lotniczego samodzielnie lub pod 
nadzorem, posiadali waine badania lekarskie. 
WymagaC od Organu ATM wdroienia w organach ruchu lotniczego procedur 
monitorowania kontrolerow pod wzgledem uiywania substancji psychoaktywnych 
oraz zapewniC kontrolerom porady zwiqzane z przyjmowaniem lekow. 
WymagaC od Organu ATM wdroienia w organach ruchu lotniczego procedur 
zapobiegajqcych podejmowaniu czynnosci na stanowisku przez posiadacza 
licencji lub certyfikatu zdolnosci - w sytuacji, w ktorej nastepuje jakiekolwiek 
obniienie sprawnosci zdrowotnej, lub w ktorej posiadacz licencji jest pod 
wptywem jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej mogqcej uniemoiliwiC mu 
bezpieczne i wtaSciwe wykonywanie czynnoSci objetych licencji. 

3) Wskaz6wki dotyczqce odpowiednich rnetod rozpoznawania, do kt6rych rnogq naleiek badanie biocherniczne w czasie 
zatrudniania, jeSli zachodzi uzasadnione podejrzenie stosowania substancji psychoaktywnych przez posiadacza 
licencji/cerh/fikatu; po zaistnieniu wypadk6wIincydent6w; okresowo i wyrywkowo, oraz innych rnetod zapobiegania 
stosowaniu substancji psychoaktywnych, zawarte sq w ,/Manual of Prevention of Problematic Use of Substances in the 
Aviation Workplace (Doc 9654)". 
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5.2.1.17 Wymagac od Organu ATM wdroienia w organach ruchu procedur zapobie- 
gajqcych podejmowaniu czynnosci na stanowisku przez posiadacza licencji lub 
certyfikatu kompetencji, gdy zaistnieje jakakolwiek sytuacja lub zdarzenie 
poddajqce w wqtpliwosc poziom kompetencji posiadacza licencji. Upowainione 
wiadze panstwowe powinny, w oparciu o uznane przez niq dowody, po 
wiasciwym rozeznaniu, uniewainic, zawiesic lub zmienic takq licencje/certyfikat 
kompetencji. 

5.2.2. Wymagania w stosunku do Organu ATM 
Organ ATM powinien zapewnic w swoich jednostkach/organach, ie:  
5.2.2.1 Kontroler ruchu lotniczego sprawujqcy sluibq kontroli ruchu lotniczego: 

a) posiada waine uprawnienia i wpisy dotyczqce organu, stosownie do 
zapewnianej sluiby, 

b) posiada waine orzeczenie lekarskie odpowiedniej kategorii, 
c) posiada kompetencje do wykonywania czynnosci zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami. 
5.2.2.2 Praktykant-kontroler ruchu lotniczego: 

a) posiada wainq licencjq/certyfikat kompetencji, kt6ra upowainia go do 
sprawowania sluiby ATC, w kt6rej przechodzi szkolenie OJT, 

b) posiada waine orzeczenie lekarskie odpowiedniej kategorii. 
5.2.2.3 Organy ATM majq plany szkolenia, zatwierdzone przez upowainione wiadze 

panstwowe, okreSlajqce szczegolowo proces szkolenia, kt6ry praktykant-kontroler 
ruchu lotniczego przechodzi w celu spelnienia wymaganych standard6w 
sprawowania bezpiecznej siuiby kontroli ruchu lotniczego. 

5.2.2.4 Praktykant-kontroler ruchu lotniczego lub kontroler szkolony na inne uprawnienia 
jest przygotowany do podjqcia praktyk na stanowisku (OJT) poprzez ukonczenie 
szkolenia przejSciowego oraz szkolenia pre-OJT. 

5.2.2.5 Kontroler ruchu lotniczego, zanim uzyska pozwolenie na prowadzenie szkolenia 
operacyjnego jako instruktor OJT, powinien: 
a) posiadac stosowne, waine uprawnienia - odpowiednie dla sluiby ATC, w ktorej 

zdobywai uprawnienia szczegoiowe, 
b) posiadac waine uprawnienie instruktora OJT w licencji/certyfikacie 

kompetencji, wydane przez upowainione wiadze panstwowe, zgodnie z prze- 
pisami i zapisami punktu 5.2.1.8, 

c) potwierdzic zdolnosc zapewnienia siuib ATC wpisanych do licencji kontrolera 
ruchu lotniczego/certyfikatu kompetencji, 

d) posiadac waine orzeczenie lekarskie odpowiedniej kategorii. 
5.2.2.6 Organy kontroli ruchu lotniczego majq zatwierdzone procedury weryfikacji 

kompetencji, speiniajqce wymaganie utrzymywania sprawnosci i doswiadczenia 
operacyjnego przez kontrolerow. Powyisze procedury powinny zawieraC 
nastqpujqce wymagania: 
a) przepracowanie okreslonej liczby godzin w okreslonym czasie, na stanowisku 

pracy, na kt6re majq oni licencjq i uprawnienia, 
b) poddanie sie ciqgiej ocenie kompetencji, 
c) poddanie siq szkoleniom odSwieiajqcym i w sytuacjach awaryjnych (emergencyj, 
d) zasade utrzymania kompetencji po diugiej przerwie w swiadczeniu sluiby. 

5.2.2.7 Organy kontroli ruchu lotniczego posiadajq procedury monitorowania kontroler6w 
w zakresie naduiycia substancji psychoaktywnych i zapewniania porady 
kontrolerom przyjmujqcym leki. 

5.2.2.8 Organy kontroli ruchu lotniczego posiadajq procedury zapobiegajqce wykonywa- 
niu przez posiadacza licencji/certyfikatu czynnoSci wynikajqcych z niej, jesli 
nastqpuje jakiekolwiek obniienie sprawnoSci zdrowotnych, lub jeSli posiadacz 
licencji jest pod wpiywem substancji psychoaktywnej mogqcej uniemoiliwiC 
bezpieczne i wiaSciwe wykonywanie danej czynnoSci. 
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5.2.2.9 Upowainione wladze panstwowe sq informowane, gdy: 
a) kompetencje kontrolera ruchu lotniczego budzq zastrzeienia, lub' 
d) ocenia sie, i i  kontroler nie moie wykonywak czynnosci kontroli ruchu 

lotniczego zgodnie z uprawnieniami, lub 
c) kontroler lub praktykant-kontroler ruchu lotniczego nie otrzymat pozytywnego 

orzeczenia lekarskiego upowainiajqcego do podjecia czynnosci w ramach stuib 
kontroli ruchu lotniczego, lub 

d) instruktor OJT utracit kompetencje do prowadzenia szkolenia operacyjnego. 
5.2.2.10 Kaidy kontroler, ktorego kompetencje budzq zastrzeienia, wykonuje wszelkie 

zalecenia natoione nari przez upowainione wladze. 
5.2.2.1 1 Jesli kontroler nie spetnia wymagari organu kontroli ruchu zwiqzanych z bieiqcym 

doswiadczeniem, organ ten powinien rozwiqzak problem wewnqtrznie, a o wyniku 
niezwlocznie poinformowak upowainione wladze. 

5.2.2.12 Proces weryfikacji i oceny umiejetnosci powinien by6 w petni udokumentowany, 
ze wskazaniem metody, za pomocq kt6rej umiejqtnosci bedq oceniane: czy to za 
pomocq oceny ciqgtej, egzaminowania, czy te i  uiycia kombinacji obu metod. 

5.2.2.13 W sprawach, w kt6rych upowainione wladze zdecydowaiy lub przewidziane jest, 
i e  podejmq decyzjq o zawieszeniu, uniewainieniu lub zmianie licencji kontrolera 
ruchu lotniczego/certyfikatu kompetencji i/lub zwiqzanych z nimi uprawnieri, 
kontroler nie jest dopuszczony do pracy operacyjnej bez stosownego nadzoru. 

5.2.3 Wymagania, kt6re muszq byc spetnione przez poszczeg6lnych cztonk6w personelu 
5.2.3.1 Licencjonowany kontroler ruchu lotniczego powinien wykazad, ie:  

a) posiada waine uprawnienia stosownie do sprawowanej stuiby ATC, 
b) spetnia wymagania procedury weryfikacji kompetencji danego organu ATS 

i jest zdolny do wykonywania czynnoSci opisanych w licencji/certyfikacie 
kompetencji, 

c) spetnia wymagania postawione przez upowainione wladze, w przypadku 
poddania jego kompetencji w wqtpliwosk, 

d) posiada waine orzeczenie lekarskie odpowiedniej kategorii, 
e) powiadamia' kierownictwo organu kontroli ruchu lotniczego o utracie wainosci 

orzeczenia lekarskiego w sprawie zdolnosci do wykonywania czynnosci 
kontrolera ruchu lotniczego, 

f) nie sprawuje stuiby ATC znajdujqc sie pod wpiywem substancji psycho- 
aktywnych, 

g) nie wykonuje czynnosci wynikajqcych z uprawnieri, jesli nastqpit u niego 
spadek sprawnosci psychofizycznej mogqcy prowadzik do uniemoiliwienia 
sprawnego i bezpiecznego wykonywania tych czynnosci. 

5.2.3.2 Praktykant-kontroler powinien wykazad, ie: 
a) posiada wainq licencje praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego lub certyfikat 

kompetencji, 
b) spetnia wymagania zawarte w schemacie kompetencji organu kontroli ruchu 

i jest zdolny do podjqcia szkolenia operacyjnego na stanowisku, 
c) posiada waine orzeczenie lekarskie odpowiedniej kategorii, 
d) powiadamia kierownictwo oSrodka o utracie wainosci orzeczenia lekarskiego 

w sprawie zdolnoSci do wykonywania czynnoSci kontrolera ruchu lotniczego, 

5) Wyrnagania okresla punk 5.2.3.1. e), f) i g). Stosuje sip je take do wyrnagan okreslonych w punkcie 5.1.3.b). 
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e) nie podejrnuje czynnoSci zwiqzanych ze szkoleniern na stanowisku 
operacyjnyrn, znajdujqc siq pod wpiywern substancji psychoaktywnych, 

f) nie podejrnuje szkolenia OJT, jeSli nastqpil u niego spadek sprawnoSci psycho- 
fizycznej, lub jesli znajduje siq pod wpiywern srodkow psychoaktywnych, co 
rnogloby doprowadziC do uniernoiliwienia sprawnego i bezpiecznego 
wykonywania tych czynnosci. 

5.3 Wymagania w stosunku do personelu iniynierskiego i technicznego, wykonujqcego 
zadania zwiqzane z bezpieczenstwem operacyjnym 
W uzupetnieniu do wyrnagari zawartych w punkcie 5.1, poniisze wyrnagania szczegolowe 
dotyczq personelu iniynierskiego i technicznego, wykonujqcego zadania zwiqzane z bezpie- 
czeristwern operacyjnyrn. 

Uwaga: Dla celow niniejszych wymagan przyjmuje sie nastepujgce definicje: 
Personel iniynierski i techniczny, wykonujgcy zadania zwigzane z bezpieczeristwem 
operacyjnym, jest zdefiniowany w "Slowniku okreileri i definicji na potrzeby ESARR". 
W dalszej czesci niniejszego dokumentu jest on nazywany 'betsonelem iniynierskim 
i technicznym". 
Kaida organizacja podlegajgcym prawnie panstwowemu organowi nadrzednemu w spra- 
wach bezpieczenstwa w zarzgdzaniu ruchem lotniczym, odpowiedzialna za Swiadczenie 
uslug iniynierskich i technicznych dla zarzgdzania ruchem lotniczym, jest w dalszej czesci 
niniejszego dokumentu nazywana "organizacjq eksploatujqcq". 
Zgodnie z powyiszym, uslugodawca/organ ATM staje sie organizacjg eksploatujgcg, jesli 
zapewnia uslugi iniynierskie i techniczne dla wfasnych celow. Jezeli uslugi iniynierskie 
i techniczne nie sg zapewniane przez organ ATM, oznacza to, ze organizacja eksploatujgca 
jest osobnym podmiotem. 
Pojecie 'hiezaleiny personer' odnosi sie do indywidualnych pracownikow, nie zatrudnionych 
przez organizacje eksploatujgcg na podstawie umowy o prace, lecz wykonujgcych swoje 
zadania zgodnie z innymi umowami, np. na podwykonawstwo. 

5.3.1 Wymagania krajowe stosowane przez paristwowy organ wydajqcy przepisy (w Polsce - 
ULC) 
Paristwowy organ wydajqcy przepisy dla personelu iniynierskiego i technicznego powinien: 
a) wydaC stosowne przepisy bezpieczeristwa w zarzqdzaniu ruchern lotniczyrn, dotyczqce 

personelu iniynierskiego i technicznego wykonujqcego zadania zwiqzane z bezpieczeri- 
stwern operacyjnyrn, 

b) zapewniC wiasciwy nadzor, pod wzglqdern bezpieczeristwa ATM, nad personelern 
iniynierskirn i technicznyrn wyznaczonyrn przez organizacjq eksploatujqcq do 
wykonywania zadari zwiqzanych z bezpieczeristwern operacyjnyrn, 

c) podejrnowaC dzialania prawne wobec organizacji eksploatujqcej lub jej personelu 
iniynierskiego i technicznego, jeieli po stosownyrn dochodzeniu zostanq ujawnione 
uzasadnione powody do takich dziatari, 

d) sprawdzak czy, z punktu widzenia bezpieczeristwa ATM, stosowane sq wiasciwe rnetody 
wypelniania wyrnagari niniejszego dokurnentu przez niezaleiny personel wyznaczony 
do wypelniania zadari zwiqzanych z bezpieczeristwern operacyjnyrn. 

5.3.2 Wymagania w stosunku do organizacji eksploatujqcych 
Organizacja eksploatujqca powinna: 
a) zapewnik, i e  personel iniynierski i techniczny jest wiaSciwie szkolony i posiada odpo- 

wiednie kwalifikacje do wykonywania wyznaczonych zadari, 
b) zapewnik, i e  personel iniynierski i techniczny: 

i) posiada minimum wiedzy gwarantujqcej zrozurnienie dziatalnoSci sluib ATM, ktore 
sq przez niego wspierane oraz rzeczywistych i potencjalnych skutk6w wiasnej 
pracy dla bezpieczeristwa zapewnianego przez sluiby ATM, 
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ii) zdobyi i utrzymuje wystarczajqcq wiedzq na temat ograniczen, kt6re wystqpujq 
podczas wykonywania zadari zwiqzanych z bezpieczeristwem, 

c) zapewnik istnienie i udostqpniak na wniosek upowainionych wiadz paristwowych 
udokumentowanych dowodow kwalifikacji personelu i ustalen dotyczqcych 
wykonywania zadari zwiqzanych z bezpieczeristwem operacyjnym, w szczegolnosci: 
i) dostqpnosci wystarczajqcej ilosci personelu posiadajqcego dostateczne 

kompetencje, przydzielonego do wykonywania zadari zwiqzanych z bezpieczeri- 
stwem operacyjnym, z uwzglqdnieniem dodatkowych wymagari upowainionych 
wladz paristwowych, ktore mogq wyniknqc z realizacji punktu 5.3.1 b), 

ii) polityki i schematu kwalifikacyjnego personelu organizacji eksploatujqcej, 
iii) kompetencji, specjalizacji i aktualnosci wiedzy personelu organizacji eksplo- 

atujqcej, 
iv) polityki i planow szkoleri personelu organizacji eksploatujqcej, 
v) ewidencji przeprowadzonych szkoleri personelu organizacji eksploatujqcej, 
vi) ustaleri w sprawie nadzoru nad personelem nie posiadajqcym kwalifikacji, 

d) zapewnik zakaz wykonywania zadan zwiqzanych z bezpieczeristwem operacyjnym przez 
czionkow personelu iniynierskiego i technicznego, ktorych warunki zdrowotne lub stan 
psychiczny uniemoiliwiajq lub wydajq siq uniemoiliwiak wykonywanie takich zadari, 

e) zapewnik wdroienie wiaBciwych, z punktu widzenia bezpieczeristwa, metod weryfikacji 
zgodnoBci z odpowiednimi przepisami niniejszego dokumentu, os6b wyznaczonych do 
wykonywania zadari zwiqzanych z bezpieczeristwem operacyjnym, 

f) zgiaszak upowainionym wladzom paristwowym wszystkie zdarzenia zwiqzane z perso- 
nelem iniynierskim i technicznym oraz z wyposaieniem technicznym ATM 
dopuszczonym do uiytku operacyjnego; poziom szczeg6lowoBci zgloszen powinien 
zostak uzgodniony pomiqdzy organizacjq eksploatujqcq i upowainionymi wiadzami 
panstwowymi, 

g) zapewnik istnienie i udostqpniak na wniosek upowainionych wladz pairstwowych 
dowodow kwalifikacji i kompetencji personelu iniynierskiego i technicznego do 
wykonywania swoich zadari zwiqzanych z bezpieczeristwem operacyjnym. 

5.3.3 Wymagania, More muszq by6 speinione przez poszczeg6lnych czionkow personelu 
5.3.3.1 Osoby wykonujqce zadania zwiqzane z bezpieczeristwem operacyjnym powinny: 

a) przestrzegac wymagan i planow organizacji eksploatujqcej, majqcych na celu 
state zapewnienie kompetencji, 

b) przestrzegac dodatkowych warunkow, ktore mogq zostac naloione przez 
upowainione wiadze paristwowe, zgodnie z punktem 5.3.1.b niniejszego 
dokumentu, 

c) nie podejmowac zadari zwiqzanych z bezpieczeristwem operacyjnym, jesli 
wiedzq lub podejrzewajq, i e  ich warunki zdrowotne lub stan psychiczny 
uniemoiliwiajq wykonywanie takich zadan, 

d) zapewnic, i e  posiadajq dostatecznq wiedzq umoiliwiajqcq zrozumienie: 

i) dziaialnosci siuib ATM, ktore sq przez nich wspierane oraz rzeczywistych 
i potencjalnych skutkow wlasnej pracy dla bezpieczeristwa zapewnianego 
przez siuiby ATM, 

ii) ograniczeir, ktore wystqpujq podczas wykonywania zadari zwiqzanych 
z bezpieczeristwem, 

e) systematycznie i konsekwentnie zgiaszak zdarzenia zwiqzane z bezpieczen- 
stwem, zgodnie z wymaganiami ESARR 2 punkty 5.1.2 i 5.1.3. 

5.3.3.2 Personel iniynierski i techniczny powinien inicjowak odpowiednie dziaiania 
zapobiegawcze, jeieli wymagania punktu 5.3.3.1 nie sq spelniane. 
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6. Wdroienie 
Przepisy wynikajqce z niniejszych wymagan wchodzq w iycie w terminie 3 lat od daty przyjqcia ich 
przez EUROCONTROL, to jest: 

wymagania ogolne dla personelu ATM, przedstawione w czqsci 5.1, z zastosowaniem 
przedstawionym w czqsci 3.1, powinny zostaC wdroione do dnia 10.1 1.2003 r, 
wymagania w stosunku do kontrolerow ruchu lotniczego, przedstawione w czqsci 5.2, z zastoso- 
waniem przedstawionym w czqsci 3.2, powinny zostaC wdroione do dnia 10.1 1.2003 r, 
wymagania w stosunku do personelu iniynierskiego i technicznego, wykonujqcego zadania 
zwiqzane z bezpieczenstwem operacyjnym, przedstawione w czqsci 5.3, z zastosowaniem 
przedstawionym w czqsci 3.3, powinny zostaC wdroione do dnia 11.04.2005 r. 

7. Wyjqtki 
W odniesieniu do zapisow punktu 5.2.1.8 a) i b) przyjmuje siq, i i  mogq zdarzyC siq okolicznosci, 
w kt6rych wymagania ESARR 5 nie bqdq mogty by6 spetnione. Okolicznosci te powinny by6 ocenione 
przez upowainione wtadze panstwowe, po czym powinien zosta6 wydany dokument o wytqczeniu 
przepisu, wraz z zapewnieniem zachowania rownowainego poziomu bezpieczenstwa. 

8. Materiaty dodatkowe 
8.1 Przepisy rownowaine (Acceptable Means of Compliance) 

Przepisy rownowaine wobec ESARR 5 zostaty opublikowane w materiatach doradczych 
EUROCONTROL (EAM 5). 

8.2 Definicje 
Definicje pewnych pojqC szczeg6lnych uiytych w ESARR 5 znajdujq siq w dokumencie SRC DOC 4 
i dla uiatwienia powtorzone sq w "Slowniku okredlen i definicji na potrzeby ESARR': 

8.3 Materiaty pomocnicze 
a) Dla kontrolerow ruchu lotniczego - "Europejski podrpcznik licencjonowania personelu - 

kontrolerzy ruchu lotniczego (HUM.ET1 .ST08)", jesli jest wdraiany, w poiqczeniu z elemen- 
tami zawartymi w zadaniach szkolenia z dokumentu EATMP - "Wsp6lna zawartoSC bazowa 
(CCC)': moie by6 wartosciowq pomocq przy wdraianiu ESARR 5. 

b) Dla pozostatego personelu ATM przyjqto "Polityke Bezpieczenstwa EATMP (SAEETl.STO1.1000- 
POL-01-00)" jako wartosciowq pomoc przy wdraianiu ESARR 5, ze szczegolnym 
uwzglqdnieniem elementu kompetencji w "Zasadach Osiqgnipcia Bezpieczenstwa", kiedy sq 
stosowane w potqczeniu z celami szkolenia zawartymi w "ECAC Common Core Content 
(ECCC)ll, 

c) Nastqpujqce dokumenty mogq by6 uiyte jako ir6dto informacji w procesie wdraiania 
niniejszych wymagan: 

EUROCONTROWEATMP 
i) Safety Policy Document (SAEET1.STO 1. 1000-POL-0 1-00), 
i Safety Policy lmplementation Guidance Material (SAEETI. S TO 1. 1000- GUI-0 1 -00), 
iii) European Manual of Personnel Licensing - Air Traffic Controllers, 
iv) EATMP Human Resources Strategy Document, 
v) Policy Paper Proposing Acceptance of Basic Harmonised ATC Licensing Scheme, 
vi) Guidelines for Common Core Content and Training Objectives for Air Traffic 

Controllers - Phases I and I/, 
vii) Air Traffic Controller Ji-aining at Operational Units, 
viii) Controller training in the handling of Unusual Incidents, 
k) Common Core Content and Training Objectives for Basic AIS training - Phase I AB 

lnitio and Phase 11 Specialist, 
x) Guidelines of a Common Basic Level of Technical Ji-aining for ATM Technical Staff, 
xi) Specification of Training Tools and Methodology for the Development and Provision 

of ATC Training, 
xii) Guidelines for ATS Upgrade Training, 
xiii) CIP - Convergence and lmplementation Programme. 




