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Zakres sprawowania nadzoru 

operacyjnego 

 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego sprawuje nadzór nad 
następującymi operatorami: 

• Koncesjonowany operator lotniczy  (AOC) – samoloty i 
śmigłowce – wg 965/2012 

• Operator lotniczy (AOC) balony i szybowce – wg 
965/2012 

• Operator lotniczy (AOC) samoloty w klasie B i śmigłowce 
nieskomplikowane – wg EU-OPS lub JAR-OPS 3 (do 
21/04/2017 r) 

• Operatorzy AWC wg PL-6 

• Operatorzy SPO, SPO HR lub NCC wg 965/2012 

• Operatorzy NCO wg 965/2012 

• Operatorzy obcy wg 965/2012 (RAMP) 

• Agenci AHAC (DG i paliwa)– wg upl 



Zakres (na dzień 1/11/2016)  

Nadzorowi Prezesa Urzędu 

podlegają: 

 AOC liczba podmiotów - 46 

• AOC (A/H) – 17 

• AOC (B/Sz) – 30 

• AOC A-A – 15  

 Liczba SP w AOC: 

• Samoloty - 163 

• Śmigłowce - 44 

• Szybowce - 36 

• Balony - 28 

 SPO - 33 

 SPO HR - 5 

 NCC (ilość SP)- 5 (10) 

 AWC-16 

 NCO – wszystkie pozostałe 

zarejestrowane „SP-” 

 Obcy operator – każdy 

przylatujący do Polski 

 AHAC (/ilość lokalizacji)- 

16/43 
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Sposób sprawowania 

nadzoru / ilość kontroli 

Czynności nadzorcze są realizowane poprzez: 

 Audyty planowe (zgodnie z Profilem ryzyka operatora 

zgodnym z koncepcją RBO) – 74 (bieżący nadzór i 

przedłużanie ważności cert.) 

 Audyty doraźne – 2  

 Inspekcje SP: SANA – 49; SACA – 164; SAFA - 63 

 Inspekcje ENR - 43 

 Inspekcje CAB - 23 

 Inspekcje sesji szkoleniowej FSTD - 8 

 Inspekcje STA - 16 
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AOC KONCESJONOWANE 
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Rozkład niezgodności 
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liczba niezgodności 202 

z audytu 162 

wewnętrzne 40 

Podział niezgodności ze względu na 
rodzaj audytu: 

doraźny 4 

kontrola kompleksowa 86 

kontrola wyrywkowa 56 

kontrola placówki 14 

kontrola podwykonawcy 2 



Obszary zagrożeń 

 Ograniczanie roli poszczególnych osób funkcyjnych, szczególnie 
w zakresie monitorowania zgodności i zarządzania 
bezpieczeństwem;  

 Brak zaangażowania kierownictwa w procesy, które się odbywają 
u operatora, szczególnie w zarządzanie zmianą; 

 Wprowadzanie zmian u operatora z pominięciem właściwych 
uzgodnień i bez należytego nadzoru, szczególnie pod kątem 
monitorowania zgodności z obowiązującymi przepisami oraz z 
pominięciem cross check (zmiana w jednym obszarze generuje 
zmianę w innych); 

 Audyty jakości – uwagi co do prawidłowości przeprowadzenia, 
zakresy audytów wewnętrznych;  

 Audyty podwykonawców – brak wykonania (szczególnie w 
zakresie podkontraktowania szkoleń);  

 SMS– system jest ustanowiony (na papierze) ale nie jest 
efektywny 
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Obszary zagrożeń 

 Ograniczenia dotyczące czasu służby i wypoczynku – 
przekroczenia dziennego FDP;  

 Aktualność instrukcji operacyjnej – pod kątem aktualizowania jej o 
nowe przepisy, nowe uprawnienia oraz aktualną flotę jak również 
nadmiarowość procedur (w zakresie nie dotyczącym danego 
operatora);  

 Nieaktualne programy szkoleń załóg lotniczych –np. wdrożenie 
wymagań w zakresie szkoleń UPRT, CRM 

 Dopuszczanie do wykonywania lotów przez załogi nie spełniające 
minimalnych wymagań, bez niezbędnych szkoleń i sprawdzeń (np. 
bez szkolenia na lotniska kat C, LVO, RVSM, bez sprawdzeń: LC, 
OPC) 

 Brak uznania FSTD do szkoleń i sprawdzeń okresowych 

 Przewóz DG z przekroczeniem uprawnień (niezgodnie z TI - 
ICAO) 
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Możliwe działania 

Operatorów 

 Warunki uzyskania 3 i 4 –o letniego cyklu nadzorczego: 
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Niezależnie od wyliczonego profilu RBO, warunkiem koniecznym do 

zakwalifikowania do cyklu 3 letniego jest spełnienie kryteriów określonych w 

ARO.GEN.305 (c): 

• organizacja wykazała się skutecznością w identyfikowaniu zagrożeń dla 

bezpieczeństwa lotniczego o zarządzaniu towarzyszącym im ryzykiem; 

• wykazała, ze zgodnie z ORO.GEN.130 posiada pełna kontrole nad wszystkimi 

zmianami (nie zakwestionowano żadnej zmiany nie wymagającej uprzedniego 

zatwierdzenia); 

• nie stwierdzono nieprawidłowości poziomu 1; 

• wszystkie działania naprawcze zrealizowano  w przyjętym i uzgodnionym 

terminie 

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do cyklu 4 letniego jest posiadanie 

uzgodnionego systemu informowania Nadzoru o stanie bezpieczeństwa i 

zgodności z przepisami. 



AOC POZOSTAŁE 

AWC 

SPO  

SPO HR 

NCC 

NCO 
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Obszar AWC, AOC A-A 

Audyty AWC: 15, ilość NCR 21 

AWC – znacznie ograniczona ilość certyfikowanych podmiotów 

ograniczona do SP z Aneksu II do 216/2008 np. typu An-2, Mi-2 

 

Audyty AOC loty widokowe (A-A oraz B/Sz): 26, ilość NCR 77 

AOC (A-A) działalność wg EU-OPS 1/JAR-OPS 3 do 21/04/2017 

r.!!!!!!! 

 

Obszary największych zagrożeń: 

- Załoga lotnicza – kwalifikacje  

- Wymagania ogólne  dla operatorów 

- Ograniczenia czasu lotu i wymagania dotyczące wypoczynku 
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Operacje specjalistyczne 

SPO 

Audyty SPO HR: 2, ilość NCR 7 

Audyty SPO: 3 (4), ilość NCR 63+ 37 z ostatniego audytu 



Obszary zagrożeń 
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1. Podstawowym problemem jest niedostosowanie instrukcji  

operacyjnej SPO do obowiązujących przepisów. 

Zgłoszenie działalności mimo braku dokumentacji i 

ustanowionego systemu zarządzania 

2. Niezauważony przez operatorów SPO/SPO HR (A-B) 

oraz NCC obowiązek zatwierdzania programów szkoleń 

DG zgodnie z ORO.GEN.110 lit. j) i k). 

3. Braki w szkoleniu załóg lotniczych (FC) 

4. Braki w systemie zarządzania (szczególnie w systemie 

zapewnienia zgodności – CMM) 

5. Brak przeprowadzenia analizy przyczyn źródłowych 

powstania niezgodności i pisania programów 

naprawczych !!!!!!!! (ORO.GEN.150) 

 



Lotnictwo GA – braki w 

wyposażeniu SP  

 

Od 25.08.2016r. weszły w życie między innymi przepisy 

dotyczące awaryjnego nadajnika lokalizacyjnego ELT: 

 

o NCO.IDE.A.170 ( w przypadku samolotów) oraz  

o NCO.IDE.H.170 (w przypadku śmigłowców). 

 

Przepisy te mają zastosowanie dla lotnictwa GA (NCO) oraz 

lotów szkolnych w ramach ośrodków szkolenia ATO (NCO). 

 Spełnienie wymagań tych przepisów będzie sprawdzane 

przy każdej inspekcji. 
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Lotnictwo GA (NCO) – 

przewóz DG 

NCO.GEN.140    Transport materiałów niebezpiecznych  

a) Transport lotniczy materiałów niebezpiecznych odbywa się zgodnie z załącznikiem 
18 do konwencji chicagowskiej (z późniejszymi zmianami) w połączeniu z przepisami 
Instrukcji Technicznych dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych 
drogą powietrzną (ICAO Dok. 9284-AN/905), łącznie z suplementami, dodatkami i 
erratami do tych instrukcji. 

b) Materiały niebezpieczne transportowane są wyłącznie przez operatorów 
zatwierdzonych zgodnie z załącznikiem V (część SPA) podczęść G do 
rozporządzenia (UE) nr 965/2012, chyba że: 

1. nie podlegają one przepisom Instrukcji Technicznych zgodnie z częścią 1 tych 
instrukcji; lub 

2. są przenoszone przez pasażerów lub pilota dowódcę bądź znajdują się w 
bagażu zgodnie z przepisami części 8 Instrukcji Technicznych. 

3. są przenoszone przez operatorów statków powietrznych ELA2 (<2000 kg). 

c) Pilot dowódca podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uniemożliwienia 
nieumyślnego wniesienia materiałów niebezpiecznych na pokład. 

d) W zakresie zgodnym z Instrukcjami Technicznymi pilot dowódca niezwłocznie 
zgłasza właściwemu organowi oraz odpowiedniemu organowi państwa zdarzenia 
wszelkie wypadki lub incydenty z materiałami niebezpiecznymi. 

e) Pilot dowódca dopilnowuje, by pasażerowie otrzymali informacje o materiałach 
niebezpiecznych zgodnie z przepisami Instrukcji Technicznych. 

 

15 



INSPEKCJE SANA, SACA, 

SAFA 
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Obszary największego ryzyka 
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o Aktualność instrukcji operacyjnych na pokładzie (nie ta 

zmiana, wydanie itp.) 

o Aktualność dokumentacji nawigacyjnej 

o Przygotowanie do lotu: 

o Pogoda, NOTAMy, Fuel monitoring,  

o Brak licencji lotniczych, zapasowych okularów 

o Wpisywanie usterek do PDT  

o Tankowanie z pasażerami na pokładzie bez zachowania 

odpowiednich procedur. 

o Ogólny stan techniczny statku powietrznego 

o Niezabezpieczony ładunek cargo.  

o Przypadki odmowy przeprowadzenia inspekcji 

 



Ciekawe przypadki 
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Ciekawe przypadki 
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Ciekawe przypadki 
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Ciekawe przypadki 
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Ciekawe przypadki 
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Ciekawe przypadki 
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Ciekawe przypadki 
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AHAC 

 

OBSŁUGA NAZIEMNA STATKÓW POWIETRZNYCH 

WYKONYWANA NA RZECZ PRZEWOŹNIKÓW 

LOTNICZYCH W ZAKRESIE:  

 

A) OBSŁUGI MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W 

ROZUMIENIU KONWENCJI CHICAGOWSKIEJ 

 

B) ZAOPATRYWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH W 

MATERIAŁY NAPĘDOWE  
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Niezgodności - paliwa 
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nadzór nad sprzętem 

(przeglądy techniczne, 
prowadzenie rejestrów, 

stan faktyczny 

niezgodny z RWCK)  
33% 

jakość paliwa  

17% 

uprawnienia operatorów 

22% 

operacje tankowania 

22% 

zapoznanie 

pracowników z 
instrukcjami 

wykonawczymi 

6% 



Niezgodności DG 
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uprawnienia instruktorów 

14% 

szkolenia personelu 

(brak wymaganych 
szkoleń, brak 

wymaganych protokołów 

szkoleń) 
20% 

błędy w dokumentacji 

operacyjnej 
4% odprawa pasażerska 

(brak pytań, brak 
oznaczeń w check-in, 

gate) 

18% 

niewłaściwa 

dokumentacja przesyłek 
DGR 
14% 

dystrybucja, 

aktualizacja,  
zapoznanie personelu z 

instrukcjami 

wykonawczymi i 
wytycznymi do obsługi 

DGR 

30% 



DGOR – raportowanie zdarzeń z 

materiałami niebezpiecznymi 
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USZKODZENIA (WYCIEKI, 
WGNIECENIA, ROZERWANIA Z 

DOSTĘPEM DO ZAWARTOŚCI) 
21% 

NIEZADEKLAROWANE 
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, 

NIEKOMPLETNA DOKUMENTACJA 
22% 

PRZESYŁKI "CAO"  
NA SAMOLOCIE  

PASAŻERSKIM 
3% 

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE 
WYKRYTE W REJESTROWANYM 

BAGAŻU PASAŻERSKIM 
PODCZAS KONTROLI 

BEZPIECZEŃSTWA (BUTLE Z 

TLENEM, POJEMNIKI Z GAZEM,  
ZAPALNICZKI ZIPPO Z PALIWEM, 

ŁATWOPALNE FARBY, 
ROZPUSZCZALNIKI I KLEJE, 

AMORTYZATORY, ALKOHOL 
POWYŻEJ 5 LTR) 

33% 

ZGŁOSZENIA DGOR ZWIĄZANE Z 
BATERIAMI LITOWO-JONOWYMI 

LUB LITOWO-METALOWYMI 
(USZKODZENIA, BRAK 

DOKUMENTACJI, OZNACZEŃ)  

12% 

INNE 
9% 



Koniec 
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Dziękuję za uwagę  


