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145.A.30 (e) Wymagania dotyczące                           
personelu

"Czynnik ludzki" oznacza zasady, które mają 
zastosowanie w lotnictwie podczas projektowania,
certyfikacji, szkolenia, użytkowania i obsługi 
technicznej i które zapewniają bezpieczne relacje
między człowiekiem a innymi elementami systemu, 
poprzez właściwe uwzględnienie wydolności
ludzkiej. 

"Wydolność ludzka" oznacza zespół możliwości i 
ograniczeń ludzkich, mających wpływ
na bezpieczeństwo i skuteczność operacji lotniczych.



CAO.A.035  Wymagania w stosunku do personelu. 
AMC1 CAO.A.035(c) Wymagania w stosunku do 
personelu
WIEDZA, PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE OSOBY(-ÓB) 
NOMINOWANEJ(-YCH) 
Osoby lub grupa osób wyznaczonych zgodnie z pkt
CAO.A.035(b)* powinny posiadać: 
(e) znajomość:
(1) standardów obsługi technicznej (w tym zasady 
czynnika ludzkiego); 

*Kierownik odpowiedzialny wyznacza osobę lub grupę osób odpowiadających za 
dopilnowanie, aby CAO przestrzegała zawsze wymagań niniejszego załącznika.  



AMC1 CAO.A.035(c) wymaga, aby szkolenia z 
czynników ludzkich przeszły osoby, które odpowiadają 
za kierowanie CAO, ale bez kierownika 
odpowiedzialnego.  
Przepis nie wymaga szkoleń HF dla pozostałego 
personelu CAMO.

Part-CAO nie wymaga również prowadzenia 
wewnętrznego systemu zgłaszania kwestii związanych 
z bezpieczeństwem. 



Jaki wpływ ma brak szkoleń HF dla kierownika       
odpowiedzialnego?

Zgodnie z modelem Jamesa Reasona kierownik 
odpowiedzialny stanowi pierwszą zaporę dla działań 
prowadzących do wypadku. 



1. Problemy z komunikacją

- różnica wieku
- język techniczny
- różnice kulturowe
- zachowanie
- częste zmiany personelu
- wolontariat
- praktykanci

Model SHELL
Liveware – człowiek, jego fizyczność: psychika, wiedza, postawa, kultura, ale także 

odporność na stres i normy wydajnościowe określone przez pracodawcę.



Problemy z komunikacją
wystąpią dlatego, że każdy z nas nieco 
inaczej widzi świat 
ponieważ  ma swoją 
własną mapę 
rzeczywistości. 
Z tymi mapami i własną 
wizją świata powinniśmy
się spotkać i dogadać z innymi. Nie udaje się to, kiedy 
zamykamy się na racje innych osób, stawiamy bariery i 
nie chcemy poznać czyjegoś spojrzenia na sprawę. 
Wtedy rodzą się konflikty i coraz trudniej jest się nam 
porozumieć.



2. Rutyna

- przegląd przed lotem
- obsługa podzespołu



Rutyna to postępowanie lub 
wykonywanie 
codziennych czynności
zgodnie z utartym 
schematem.

Jeśli więc ciągle wykonuj eię te same zadania 
można wpaść w rutynę w pracy, która ma 
negatywny wpływ na pracę. 
Rutyna bywa przyczyną wypadków w pracy i 
należy jej zapobiegać.



3. Brak wystarczającej wiedzy

W jaki sposób dobrać program 
szkolenia personelu w CAO?

- kierownik odpowiedzialny
CAO wyznacza kierownika 
odpowiedzialnego, który musi 
być uprawniony do 
zagwarantowania finansowania wszystkich działań 
organizacji, tak aby działania te były prowadzone 
zgodnie z wymaganiami niniejszego załącznika.



AMC1 CAO.A.035(e) Wymagania 
w stosunku do personelu

OCENA KWALIFIKACJI

(a) Przed dopuszczeniem do pracy bez nadzoru, kompetencje 

personelu uczestniczącego w obsłudze technicznej i 

zarządzaniu ciągłą zdatnością do lotu, należy określić na 

podstawie oceny „na stanowisku pracy” i/lub egzaminu 

stosownego do ich szczególnej roli w organizacji.

(b) Dla utrzymania ciągłości kompetencji należy zapewnić i 

odnotować w aktach odbycie odpowiedniego szkolenia 

wstępnego i okresowego.



AMC2 CAO.A.025 Charakterystyka kompleksowej 
zdatności do lotu (CAE)
(a) Personel powinien znać te części CAE, które są 
istotne dla jego zadań.



4. Rozpraszacze

AMC1 CAO.A.030 Zaplecze 

Personel obsługi technicznej statku 
powietrznego powinien mieć 
zapewnioną przestrzeń, w której 
będzie mógł przeanalizować instrukcje obsługi 
technicznej i prawidłowo wypełnić dokumentację 
ciągłej zdatności do lotu.

Ostrożnie z używaniem smartfonów podczas pracy!



5. Brak pracy zespołowej

Krytyczne zadania obsługi technicznej i metoda
wychwytywania błędów
niezależna inspekcja
powtórna inspekcja



6. Zmęczenie

Aneks nr1 ICAO stwierdza:
- Wnioskujący, przed otrzymaniem
licencji lub kategorii musi spełnić 
takie wymagania dotyczące wieku, 
wiedzy, praktyki oraz sprawności medycznej jakie są 

podane dla tej licencji lub kategorii.
- Personel poświadczający nie może korzystać z 

uprawnień certyfikacyjnych jeśli on wie lub 
podejrzewa, że jego stan fizyczny lub psychiczny 
powoduje jego niesprawność.



7. Brak zasobów

• infrastruktura
• personel
• dane obsługowe
• wyposażenie, narzędzia, materiały
• zapewnienie jakości



Brak zasobów wynika z utraty płynności 
finansowej. Brak płynności 
nie pozwala organizacji 
dalej bezpiecznie
funkcjonować, gdyż brak
jest środków na 
zapewnienie prac zgodnie 
z procedurami.

Brak zasobów spowoduje odejście od procedur a to 

może być przyczyną powstawania błędów.



8. Presja 

• Presja, czyli przymus, to najbardziej stresogenny 
czynnik – presja czasu, wymagań, 
obowiązków, finansowa

- nadmierna presja 
prowadzi do problemów 
zdrowotnych, a cierpi na tym przede wszystkim 
psychika

- zamówienie na obsługę (obsługa liniowa)



9. Brak asertywności

• Stawanie się asertywnym wcale nie oznacza 
stawania się aroganckim
• empatia – środek do budowania zaufania i relacji 



10. Stres

• Praca jest jednym z najczęstszych stresorów

- odpowiedzialność

Personel CAO może z powodu presji czasu mieć 
problem z obiektywną samooceną i wątpliwości co do 
jakości wykonywanej pracy.



11. Brak Świadomości

• Świadomość sytuacyjna to możliwie 
dokładne ogarnięcie tego, co dzieje się 
wokół nas, punkt wyjścia do podjęcia 
efektywnych działań, prowadzących  do 
zamierzonego celu. 



12. Ułatwienia, upraszczanie

• dane obsługowe
• narzędzia
• pakiet obsługowy
• szkolenia 

Najczęstszą przyczyną błędów 
podczas obsługi jest zła praca
z danymi obsługowymi.
Niezrozumienie lub odejście 
od wymogów danych 
obsługowych może prowadzić 
do popełniania błędów.



Dziękuję


