
16-17 LISPODAD 2016 r. 



 

      DEPARTAMENT PERSONELU LOTNICZEGO 

       Inspektorat Certyfikacji i Nadzoru LPL-2 

 

                 Krzysztof Miłkowski 

              kmilkowski@ulc.gov.pl 

                       (22) 520 7445 

                       694 409 509 

mailto:kmilkowski@ulc.gov.pl


                          PLAN PREZENTACJI 

 

1. Zmiany w organizacjach szkolenia 
lotniczego ATO 

- Zmiany podlegające zatwierdzeniu 

- Zmiany nie podlegające zatwierdzeniu. 

2.    Analiza ryzyka przed wprowadzeniem 
zmiany 



Właściwy organ(ULC) musi posiadać system 
służący identyfikacji wszelkich zmian 
wpływających na jego zdolność do 
wykonywania nadzoru oraz wywiązywania się 
z obowiązków określonych w rozporządzeniu 
(WE) 216/2008 oraz przepisach 
wykonawczych do niego. 

Właściwy organ musi powiadomić Agencję o 
zmianach wpływających na jego zdolność do 
wykonywania zadań.  

ARA.GEN.210 



 Wszelkie zmiany wpływające na : 

 - zakres certyfikatu lub warunki 
zatwierdzenia; 

 - dowolne elementy systemu zarządzania  

 

    muszą być wcześniej zatwierdzone przez 
właściwy organ. 

 
ORA.GEN.130 



W przypadku zmian, które podlegają 
zatwierdzeniu, organizacja musi: 

- Złożyć odpowiedni wniosek w zakresie 
proponowanej zmiany przed wprowadzeniem 
zmiany; 

- Przekazać stosowną dokumentację. 



 

 

Zmiana może być wprowadzona wyłącznie po 
otrzymaniu formalnego zatwierdzenia. 

 

 

 

ARA.GEN.330 



PRZYKŁADOWE ZMIANY , KTÓRE PODLEGAJĄ 
ZATWIERDZENIU 

-  Nazwa organizacji; 
- Główne miejsce prowadzenia działalności; 
- Zakres działalności organizacji; 
- Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności; 
- Zmiana kierownika odpowiedzialnego (AM); 
- Osoby funkcyjne zgodnie z ORA.GEN.210 (a) (b); 
- Dokumentacja organizacji, polityka procedury 

bezpieczeństwa; 
- Zaplecze; 
- Zmiany do procedury zarządzania zmianami nie 

wymagającymi zatwierdzenia; 
 



 

TERMINY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPROWADZENIE 
ZMIANY 

 

 

 

- 30 dni przed planowaną zmianą – wniosek o 
zmianę certyfikatu 

- 10 dni – nominowane osoby 



 Organizacja powinna zarządzać ryzykiem w 
zakresie bezpieczeństwa związanym ze 
zmianą . 

 Zarządzanie zmianą powinno być procesem 
udokumentowanym. 

 Zarządzanie zmianą powinno wykorzystać 
istniejące procesy identyfikacji zagrożeń oraz 
oceny i ograniczenia ryzyka. 



   W przypadku zmian wymagających 
zatwierdzenia właściwy organ może 
przeprowadzić audyt organizacji , 
ograniczony do obszaru, którego zmian 
dotyczy w celu potwierdzenia , że organizacja 
po wprowadzeniu zmiany dalej spełnia 
wymagania. 



 

W przypadku zmiany osoby(osób) 
nominowanych, właściwy organ może 
wymagać  od organizacji opracowania i 
dostarczenia CV kandydata, określającego 
jego kwalifikacje oraz doświadczenie , jak 
również może przeprowadzić rozmowę. 



W przypadku zmian nie wymagających 
zatwierdzenia, właściwy organ musi ocenić 
informacje przekazane w powiadomieniu w 
celu sprawdzenia , czy spełnione zostały 
wymagania. 

W przypadku stwierdzenia niespełnienia 
wymagań , organ musi powiadomić 
organizację o niezgodności z wymaganiami i 
określić zakres dalszych zmian . 



Lp. ZMIANA DOTYCZY1 
INDEKS OCENY 

RYZYKA 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI SZKOLENIA LOTNICZEGO ATO 

1. NAZWY ORGANIZACJI  

2. GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  

3. PERSONELU NOMINOWANEGO ATO zgodnie z ORA.GEN.210 (a) i (b)  

4. INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO ATO 2C 

5. INSTRUKTORÓW SZKOLENIA TEORETYCZNEGO ATO 1C 

6. DOKUMENTACJI REGULAMINOWEJ ATO, POLITYKI I PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA 1D 

7. DOKUMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA  

8. ZAKRESU (ROZSZERZENIA) DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ 2D 

9. ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO  

10. FLOTY STATKÓW POWIETRZNYCH ATO 2C 

11. ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ  

12. 
MIEJSCA (W TYM JEDNORAZOWE I DODATKOWE) PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

TEORETYCZNEJ 
 

13. 
MIEJSCA (W TYM JEDNORAZOWE I DODATKOWE) PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

PRAKTYCZNEJ 
 

14. INNE w razie potrzeby  

DZIAŁALNOŚĆ LOTNISKA 

1. Sporadyczna obecność dzikiej zwierzyny w części operacyjnej lotniska (od strony lasu) 2D 
2. Prowadzenie szkolenia praktycznego na lotnisku kontrolowanym 2D 

3. 
Jednoczesna działalność Aeroklubu Bydgoskiego w części trawiastej lotniska (loty 

szybowcowe, skoki spadochronowe) 
2C 

 
                                     

                      Matryca oceny ryzyka dotycząca bezpieczeństwa2 
 

Prawdopodobieństwo 
ryzyka 

Dotkliwość ryzyka 

Katastrofalna Niebezpieczna Poważna Mała Nieistotna 

A B C D E 

Częste 5 5A 5B 5C 5D 5E 

Okazjonalne/Rzadkie 4 4A 4B 4C 4D 4E 

Niewielkie/Sporadyczne 3 3A 3B 3C 3D 3E 

Nieprawdopodobne 2 2A 2B 2C 2D 2E 

Skrajnie nieprawdopodobne 1 1A 1B 1C 1D 1E 

 

                                           
1
 Poniżej wytłuszczonym drukiem wskazane jest czego dotyczy zmiana zgodnie z ARA.GEN.330 oraz 

ORA.GEN.130 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego 

wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE  L 311 z 25.11.2011, str. 1, 

z późn. zm.) lub niepotrzebne wyeliminować. Italikiem zmiany towarzyszące. 
2
 Powyższa „Matryca …” powinna odzwierciedlać dokładnie, przyjętą i podaną w „Podręczniku/Instrukcji 

Zarządzania Bezpieczeństwem” danej organizacji ATO. 



 

 

                            DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. 

 

            PYTANIA? 


