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ROZDZIAŁ 3 – INSPEKCJA OPERACYJNA W LOCIE NA TRASIE (ENR) 
 
1. CEL INSPEKCJI 
 
1.1 Inspekcje operacyjne w locie na trasie 
(ENR) mają na celu zbadanie przez inspektora 
nadzoru operacyjnego w naturalnym i kompletnym 
środowisku operacyjnym zgodności prowadzonych 
przez Przewoźnika operacji lotniczych i 
stosowanych przez jego personel praktyk z 
ustalonymi dla tych operacji zezwoleniami, 
zasadami, procedurami i przepisami itp. Inspekcje 
na trasie są najbardziej wydajną metodą 
sprawowania funkcji państwowego nadzoru 
operacyjnego nad działalnością lotniczą 
Przewoźnika i wczesnego wykrywania 
niekorzystnych dla bezpieczeństwa lotów zjawisk i 
praktyk. Inspekcje te dają także okazję zarówno 
do przeprowadzenia oceny zdarzeń, zjawisk i 
zmian zachodzących wewnątrz struktury 
inspekcjonowanego Przewoźnika jak i do 
wykrywania wpływów jakie na te operacje mają 
działania innych podmiotów i systemów 
uczestniczących w tych operacjach. 
 
1.2 Podczas inspekcji operacyjnej na trasie 
(ENR) należy ocenić co najmniej następujące 
elementy systemu wewnętrznego Przewoźnika: 
 

 Kwalifikacje i umiejętności członków załogi 
lotniczej; 

 Aktualność, przydatność i stosowanie 
podręczników, instrukcji oraz innej 
dokumentacji zakładowej Przewoźnika; 

 Umiejętności korzystania z AFM, MMEL (MEL), 
CDL, list kontrolnych czynności (Check-list), 
zatwierdzonych procedur oraz bezpiecznych 
praktyk operacyjnych; 

 Przestrzeganie warunków użytkowania i 
ograniczeń operacyjnych zawartych w Instrukcji 
Operacyjnej oraz posiadanych lub udzielonych 
przez Władze zezwoleń; 

 Przestrzeganie warunków użytkowania i 
ograniczeń technicznych statku powietrznego; 

 Funkcjonowanie systemu kierowania 
operacjami i nadzoru operacyjnego 
Przewoźnika; 

 Czujność i koordynację współpracy w załodze 
oraz zarządzanie zasobami załogi; 

 Ogólne bezpieczeństwo na pokładzie; 

 Stan techniczny statku powietrznego oraz jego 
wyposażenia pokładowego i prawidłowość 
obsługi; 

 Skuteczność programów szkolenia. 
 
1.3 Inspekcja na trasie (ENR) pozwala także na 
zbadanie, co najmniej następujących zjawisk i 
zdarzeń, które będąc niezależne od systemów 
Przewoźnika mają jednak wpływ na 

bezpieczeństwo i efektywność prowadzonych 
przez niego operacji lotniczych: 

 Stanu infrastruktury i wyposażenia zaplecza 
lotniska/heliportu; 

 Organizacji obsługi handlingowej statku, 
pasażera, ładunku itd.; 

 Płynności ruchu lotniczego (w powietrzu i na 
ziemi); 

 Organizacji służb ruchu lotniczego oraz osłony 
nawigacyjno-meteorologicznej lotów; 

 Standardowych procedur ruchu lotniczego 
(IAP; SID; STAR itp.) 

 Pomocy radionawigacyjnych i radiolokacyjnych; 
 
2. ZAKRES INSPEKCJI 
 
2.1 Szczegółowy zakres inspekcji operacyjnej w 
locie na trasie określa Raport z inspekcji na trasie 
(ENR), którego druk znajduje się w Dziale 7 
Podręcznika PNO (Druk ULC-ENR-01). 
 
3. KWALIFIKACJE INSPEKTORA 
 
3.1 Do przeprowadzenia inspekcji w locie na 
trasie (ENR) można wyznaczyć inspektora 
operacyjnego ULC, który: 
 
a) Ukończył szkolenia wymagane dla 
inspektora operacyjnego (ASI - FOI) lub eksperta 
zewnętrznego z funkcją FOI (FOI-Z) oraz; 
 
b) Posiada aktualnie ważne lub wygasłe 
kwalifikacje pilota na tym typie statku 
powietrznego; 
 
 
d) W odniesieniu do rodzaju lub klasy statków 
powietrznych z napędem tłokowym lub 
turbośmigłowym, o maksymalnej masie do startu 
(MCTOM) do 10 ton, można wyznaczyć na lot 
inspekcyjny na trasie (ENR) inspektora, który 
posiada aktualnie ważne lub posiadał w 
przeszłości kwalifikacje pilota na odpowiedniku 
tego rodzaju lub klasy statku na którym ma 
przeprowadzić inspekcję ENR; 
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e) W przypadku lotu inspekcyjnego, w celu 
sprawdzenia innych członków załogi lotniczej niż 
piloci (na statkach z załogą składającą się z 
nawigatora i/lub mechanika pokładowego), do 
przeprowadzenia inspekcji w locie na trasie (ENR) 
może być wyznaczony inspektor posiadający 
aktualnie ważne lub wygasłe kwalifikacje 
nawigatora lub mechanika pokładowego. 
 
4. PRZEBIEG INSPEKCJI 
 
4.1 Inspektor wyznaczony w zatwierdzonym 
przez Prezesa planie lotów inspekcyjnych do 
przeprowadzenia określonej inspekcji w locie na 
trasie (ENR), ma obowiązek zgłosić się do 
dowódcy statku z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym, okazać Upoważnienie, przedstawić się 
oraz poinformować o zamiarze przeprowadzenia 
inspekcji oraz uzyskać zezwolenie dowódcy statku 
na odbycie lotu w kabinie załogi; 
 
4.2 Dowódca statku ma prawo odmówić 
poddania się inspekcji lub zakazać inspektorowi 
wstępu do kabiny załogi lub ograniczyć zakres 
prowadzonych przez inspektora czynności, jeśli 
uzasadniają to względy bezpieczeństwa. W takim 
przypadku inspektor FOI podejmuje decyzję o 
odstąpieniu od przeprowadzenia inspekcji, ale 
musi wypełnić Protokół  Kontroli Doraźnej (GEN-
14 z podaniem informacji o odmowie dowódcy 
poddania się inspekcji. 
 
4.3 Inspektor ULC obserwuje czynności lotnicze 
wykonywane przez załogę statku oraz wszystkie 
służby naziemne Przewoźnika i/lub organizacje 
współpracujące w ciągu całego cyklu planowania, 
przygotowania i wykonywania inspekcjonowanej 
przez niego operacji, dokonując na bieżąco 
odpowiednich zapisów w Raporcie. 
 
4.4 Inspektor ULC może podczas inspekcji 
zadawać personelowi operacyjnemu Przewoźnika 
uczestniczącemu w planowaniu, przygotowaniu i 
wykonywaniu operacji pytania dotyczące 
znajomości przepisów, zasad i procedur jak 
również prosić dowódcę statku o uzasadnienie 
podejmowanych przez niego decyzji o sposobie 
wykonania lotu, nie może to jednak przeszkadzać 
w wykonywaniu normalnych czynności przez 
dowódcę lub członków załogi, jak też nie może być 
dokonywane w obecności pasażerów lub osób 
postronnych 
 
4.5 Inspektor ULC ma obowiązek wykonać 
wszystkie legalne polecenia dowódcy statku 
podejmowane w interesie bezpieczeństwa lotu 
oraz przestrzegać wszystkich zasad, norm i 
procedur bezpieczeństwa ustanowionych w 

przepisach oraz Instrukcji Operacyjnej 
Przewoźnika. 
 
UWAGA: Inspektor ULC prowadzący inspekcję w 
locie na trasie (ENR) NIE JEST członkiem załogi 
statku powietrznego i w ŻADEN sposób NIE 
UCZESTNICZY w pilotowaniu statku powietrznego 
lub podejmowaniu decyzji o wykonywaniu lotu 
przez załogę Przewoźnika. OBOWIAZUJE GO 

CAŁKOWITY ZAKAZ ingerowania lub, nawet jeśli 
posiada aktualnie ważne licencje i uprawnienia 
lotnicze właściwe dla danego rodzaju, klasy lub 
typu statku powietrznego i rodzaju prowadzonej 
operacji, sugerowania decyzji dowódcy statku,  
 
4.6 Po zakończonym locie inspektor FOI 
wypełnia Protokół z Kontroli Doraźnej (GEN-14) 
klasyfikując stwierdzone niezgodności. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności kategorii 1 
inspektor ma podjąć wszelkie możliwe kroki, aby 
uniemożliwić dalsze wykonanie operacji lotniczej, 
a w sytuacji krytycznej inspektor FOI może 
przerwać inspekcję. Wszystkie działania Inspektor 
FOI musi opisać w Protokole z Kontroli Doraźnej 
(GEN-14). 
Powyższe działania obejmują m.in.: 

Kontakt z inspektorami SAFA 

Kontakt z wieżą 

Kontakt z operatorem. 
 
4.7 Inspektor FOI powinien omówić z dowódcą 
statku wyniki inspekcji, z zachowaniem warunku 
dyskrecji, szacunku i taktu i przedłożyć mu do 
podpisania Protokół z Kontroli Doraźnej. 
 
5. POSTĘPOWANIE PO INSPEKCJI 
 
Sposób postępowania z raportem z inspekcji oraz 
Protokołem z Kontroli Doraźnej, dowodami, 
niezgodnościami itd. opisany jest w rozdziale 1-02-
05 pkt. 7, w procedurze PR-SAR-02. 
 
 
 
 
 
 

CELOWO 
 

POZOSTAWIONO 
 

PUSTE 
 
 
 
 
 
 


