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LISTA KONTROLNA ZGODNOŚCI INSTRUKCJI OPERACYJNEJ ATO 

Załącznik 2 do listy Nr LK- LPL2/ORA/09 

Wskazówki: 

1. Lista kontrolna zgodności jest narzędziem dla Organizacji i dla ULC w celu ułatwienia przygotowania i sprawdzenia wymaganej Instrukcji Operacyjnej. Lista kontrolna 

zgodności została opracowana na podstawie odpowiednich punktów AMC1.ORA.ATO.230.  

2. Organizacja opracowująca Instrukcję Operacyjną, w celu łatwiejszej weryfikacji zgodności tej instrukcji z obowiązującymi przepisami powinna w kolumnie tabeli 

„Potwierdzenie zapisu” (kolumny 3 i 4) wskazać stronę i punkt Instrukcji Operacyjnej gdzie znajduje się opis zagadnienia przedstawionego w kolumnie 3. 

3. Organizacja przesyła do oceny Instrukcję operacyjną wraz z wypełnioną listą kontrolną zgodnie z pkt 2. 

4. W przypadku stwierdzenia na tej liście jakichkolwiek błędów lub braków, należy powiadomić ULC, aby wprowadzić niezbędne poprawki. Wszelkie sugestie i poprawki 

do listy zgodności będą rozpatrywane w celu zapewnienia zarówno Organizacji jak i Władzy Lotniczej odpowiedniej jakości współpracy. 

Nazwa organizacji szkoleniowej:      Nr Certyfikatu:  

 

Kierownik obszaru:  

Temat:  Instrukcja Operacyjna 

Art. przepisu: AMC1 ORA.ATO.230 (b) 

Lp Zagadnienie 

Potwierdzenie zapisu 
Potwierdzenie 

zgodności 

Strona Punkt TAK NIE 

1 2 3 4 5 6 

Rozdział 1 INFORMACJE OGÓLNE 

1 Lista i opis wszystkich części instrukcji operacyjnej; 
    

2 Administracja (funkcje i zarządzanie); 
    

3 Zakres odpowiedzialności (całe kierownictwo i personel administracyjny) 
    



4 Dyscyplina kandydata i działania dyscyplinujące; 
    

5 Przyjęcie lub zatwierdzenie lotów; 
    

6 Przygotowanie programu lotów (ograniczenie ilości statków powietrznych przy złych warunkach meteorologicznych); 
    

7 Dowodzenie statkiem powietrznym; 
    

8 Obowiązki PIC; 
    

9 Przewóz pasażerów; 
    

10 Dokumentacja statku powietrznego; 
    

11 Przechowywanie dokumentów; 
    

12 Dokumentacja dotycząca kwalifikacji załogi lotniczej (licencje i uprawnienia); 
    

13 Przedłużanie ważności (świadectwa lekarskie i uprawnienia); 
    

14 Czas pracy i ograniczenia czasu lotu (instruktorzy szkolenia w powietrzu); 
    

15 Czas pracy i ograniczenia czasu lotu (kandydaci); 
    

16 Okres odpoczynku (instruktorzy szkolenia w powietrzu); 
    

17 Okresy odpoczynku (kandydaci); 
    

18 Książki lotów pilota; 
    

19 Planowanie lotu (informacje ogólne); 
    

20 
Bezpieczeństwo (informacje ogólne): wyposażenie, nasłuch radiowy, zagrożenia, wypadki i incydenty (łącznie ze 

zgłaszaniem), itp. 

    

Rozdział 2 TECHNICZNE 

1 Notatki opisujące statek powietrzny; 
    



2 
Pilotaż (łącznie z listami kontrolnymi, ograniczeniami, obsługą i dziennikami technicznymi, zgodnie z odpowiednimi 

wymaganiami, itp.); 

    

3 Procedury w sytuacjach awaryjnych; 
    

4 Radio i pomoce radionawigacyjne; 
    

5 Dopuszczalne niedociągnięcia (w oparciu o listę MMEL, jeżeli jest dostępna). 
    

Rozdział 3 PRZELOT 

1 Osiągi (legislacja, start, przelot, lądowanie, itp.); 
    

2 Planowanie lotu (paliwo, olej, minimalna bezpieczna wysokość, urządzenia nawigacyjne, itp.); 
    

3 Ładunek (arkusze załadunku, masa, wyważenie i ograniczenia); 
    

4 Minimalne warunki pogodowe (instruktorzy szkolenia w powietrzu); 
    

5 Minimalne warunki pogodowe (kandydaci – na różnych etapach szkolenia). 
    

6 Trasy lotów szkolnych lub obszar 
    

Rozdział 4 SZKOLENIE PERSONELU 

1 Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za standardy/kompetencje personelu lotniczego; 
    

2 Szkolenie początkowe; 
    

3 Szkolenie odświeżające; 
    

4 Szkolenie standaryzacyjne; 
    

5 Kontrole umiejętności; 
    

6 Szkolenie doskonalące; 
    

7 Ocena standardów personelu ATO. 
    

 Opracował JAROSŁAW ZABORNIAK 


