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1.0 PLAN  SZKOLENIA 
 

1.1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA. 
 
1.1.1 Instrukcja obejmuje szkolenie do uzyskania uprawnień do startu na szybowcach z napędem własnym przez pilotów 
 szybowcowych i do uzyskania licencji szybowcowej z uprawnieniem do wykonywania startów na szybowcach 
 z napędem własnym. 
 
1.1.2 Celem szkolenia jest uzyskanie przez szkolonego wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym bezpieczne 
 wykonywanie lotu na szybowcach z napędem własnym w tym: 

1. pilotowania szybowca z napędem własnym w ramach jego ograniczeń; 
2. płynnego i dokładnego wykonywania wszystkich manewrów; 
3. właściwej oceny sytuacji i wykorzystania umiejętności lotniczych; 
4. stosowania wiedzy lotniczej; 
5. zachowywania kontroli nad szybowcem z napędem własnym przez cały czas w taki sposób,  że nigdy nie ma 

wątpliwości co do pozytywnego wyniku wykonanej procedury lub manewru. 
 
1.1.3 Posiadacz licencji SPL:  

1. może przewozić pasażerów dopiero po wykonaniu, w okresie po uzyskaniu licencji, co najmniej 10 godzin czasu 
lotu lub 30 startów w charakterze pilota dowódcy na szybowcach lub szybowcach z napędem; 

2. jest uprawniony tylko do wykonywania lotów bez wynagrodzenia w operacjach niekomercyjnych do czasu: 
a. ukończenia 18 lat;  
b. wykonania, w okresie po uzyskaniu licencji, 75 godzin czasu lotu lub 200 startów w charakterze pilota 

dowódcy na szybowcach lub szybowcach z napędem;  
c. zaliczenia kontroli umiejętności przed egzaminatorem. 

 
1.2  WYMAGANIA WSTĘPNE 
 
1.2.1 Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia musi posiadać badania min. klasy 3 zgodne z Załącznikiem IV do 
 Rozporządzenia  Komisji (UE) nr 1178/2011.; 
 
1.2.2 W ATO IBEX U.L stosuje i przestrzega się Rozporządzeń oraz Zaleceń Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 
 Ustanowione przez Władzę Lotniczą indywidualne wymagania państwowe dotyczące szkoleń lotniczych są na bieżąco 
 uwzględniane w wymaganiach stawianych kandydatom i w procesie szkolenia. 
 
1.2.3  Osoby ubiegająca się o licencję SPL musi mieć ukończone 16 lat, przy osoby czym które nie ukończyły 18 roku życia 
 muszą posiadać zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na rozpoczęcie szkolenia. 
 
1.3  ZALICZENIE DOTYCHCZASOWEGO DOŚWIADCZENIA 
 
1.3.1 Osoba ubiegająca się o uzyskania uprawnienia do startu na szybowcach z napędem własnym posiadająca licencję 
 pilota szybowcowego SPL z uprawnieniami na inny rodzaj startu lub licencję samolotową PPL(A) może ubiegać się 
 zaliczenie dotychczasowego doświadczenia  i przejść szkolenie zgodnie z punktem 2.3 Instrukcji  . 
 
1.3.2 Uprawnienia wynikające z licencji SPL ograniczają się do metod startu wykorzystanych podczas egzaminu 
 praktycznego.  
 
1.4  PROGRAM NAUCZANIA PODCZAS  SZKOLENIA 

 
1.4.1 Program szkolenia teoretycznego do uzyskania uprawnienia do startu na szybowcach z napędem własnym 
 jest opisany w Rozdziale 4 niniejszej instrukcji 
 
1.4.2 Program szkolenia praktycznego do uzyskania uprawnienia do startu na szybowcach z napędem własnym 
 jest opisany w Rozdziale 2 niniejszej instrukcji 
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1.5  RAMY CZASOWE SZKOLENIA WG. PROGRAMU 
 

NIE DOTYCZY 
 
1.6 PROGRAM SZKOLENIA 
 
1.6.1 Minima meteorologiczne w trakcie szkolenia: 

- widzialność 5 km 
- podstawa chmur 500  
- wiatr dopuszczalny zgodnie z Instrukcją użytkowania w locie szybowca z napędem własnym. 
 
Są to warunki minimalne i do instruktora szkolącego należy ocena przydatności panujących w danym momencie i 
prognozowanych warunków meteo do realizacji konkretnego szkolenia. 
W ocenie warunków meteo instruktor powinien uwzględnić m.in.: 
 obowiązujące przepisy i procedury operacyjne; 
 ograniczenia wynikające z Instrukcji Użytkowania w Locie statku powietrznego; 
 stopień zaawansowania szkolonego, jego umiejętności i predyspozycje; 
 ewentualną przerwę w lotach szkolonego i systematyczność prowadzonego szkolenia; 
 inne uwarunkowania mające wpływ na bezpieczeństwo i efektywność szkolenia; 
 

1.6.2 W zależności od posiadanego doświadczenia szkolenie obejmuje: 
 

1. Osoby bez doświadczenia: 
musi zaliczyć co najmniej 15 godzin szkolenia w locie, w tym co najmniej:  
a. 10 godzin szkolenia w locie z instruktorem;  
b. 2 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem; 
c. 45 startów i lądowań;  
d. 1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 mil morskich) lub 1 lot nawigacyjny z 

instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 mil morskich). 
 

2. Piloci posiadający licencje SPL lub LAPL(S): 
muszą zaliczyć co najmniej 5 startów w ramach szkolenia w locie z instruktorem oraz 5 startów samodzielnych 
pod nadzorem. W przypadku startu z własnym zespołem napędowym, szkolenie w locie z instruktorem może 
odbyć się na motoszybowcu turystycznym; 

 
3. Piloci z licencją PPL(A) muszą zaliczyć co najmniej 10 godzin szkolenia w locie szybowcach z napędem, w tym: 

a. 5 godzin szkolenia w locie z instruktorem;  
b. 2 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem;  
c. 1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 mil morskich) lub 1 lot nawigacyjny 

z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 mil morskich) 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIEJSCE  CELOWO  ZOSTAWIONE  PUSTE 
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1.7   DOKUMENTACJA SZKOLENIA 
 
1.7.1  Zasady dotyczące zabezpieczenia dokumentacji. 
 
1.7.1.1 Dokumentacja szkolenia ośrodka przechowywana jest w pomieszczeniu o ograniczonej dostępności przez osoby 
 postronne. W ATO IBEX U.L. dokumentacja przechowywana jest w zamykanych szafach w pokoju  Kierownika 
 Szkolenia HT lub w osobnym zabezpieczonym archiwum. Dostęp do dokumentacji szkolenia mają: 

1. Kierownik Odpowiedzialny; 
2. Kierownika Szkolenia; 
3. Kierownik ds. Bezpieczeństwa; 
4. Szef Szkolenia Teoretycznego w zakresie swoich obowiązków; 
5. Instruktorzy w zakresie swoich obowiązków; 
6. Szkoleni w zakresie dokumentacji bezpośrednio ich dotyczącej;  
7. Kierownik ds. monitorowania zgodności; 
8. Audytorzy zewnętrzni na podstawie stosownych upoważnień i za zgodą audytowanego; 

 
1.7.1.2 Zapisy komputerowe dotyczące szkolenia znajdujące się w komputerze ośrodka i zawierające dane osobowe są 
 zabezpieczone hasłem dostępu znanemu Kierownikowi Odpowiedzialnemu i Kierownikowi Szkolenia HT. Wszelkie 
 kopiowanie zapisów z komputera bez zgody Kierownika Szkolenia jest zabronione.  
 
1.7.1.3 Osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie zapisów i dokumentacji (zgodnie z Ustawą o danych osobowych) jest 
 Kierownik Odpowiedzialny a w jego imieniu Kierownik Szkolenia. 
 
1.7.2  Dokumentacja dotycząca przebiegu szkolenia 
 
1.7.2.1 Potwierdzeniem przeprowadzania szkolenia jest Karta Przebiegu Szkolenia: 

1. Karta Przebiegu Szkolenia Teoretycznego - jest zamiast listy obecności potwierdzeniem przeprowadzenia 
szkolenia. Karta ta jest odzwierciedleniem procesu szkolenia teoretycznego, w tym również elementem 
dokumentacji potrzebnym do zaliczenia tego szkolenia i wystawienia stosownego zaświadczenia. 

2. Karta Przebiegu Szkolenia Praktycznego - dotyczącą szkolenia indywidualnego praktycznego jest 
odzwierciedleniem całego procesu szkolenia praktycznego, w tym również przygotowania naziemnego przed 
szkoleniem praktycznym. Karta powinna zawierać informacje o spełnieniu „warunków progowych” do szkolenia i o 
dopuszczenie do szkolenia przez Kierownika Szkolenia HT. 

 
1.7.2.2 Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i kontrolę nad zapisami w dokumentacji kandydata  jest instruktor szkolący. 
 Za sprawdzenie kompletności dokumentacji szkolenia i zawartych w niej wpisów po zakończeniu szkolenia 
 odpowiada Kierownik Szkolenia HT, który dokonuje wpisu o zamknięciu szkolenia do uzyskaniu uprawnienia.  
 
1.7.2.3 Po ukończonym szkoleniu Kierownik Szkolenia HT wystawia: 

1. Zaświadczenie o Ukończeniu Szkolenia - Teoria - wydawane jest po zakończeniu i zaliczeniu szkolenia 
teoretycznego. Każde zaświadczenie otrzymuje numer rejestru. Nadawanie numerów rejestru zaświadczeń 
odbywa się według procedury uniemożliwiającej dublowanie się numerów. Do wystawienia zaświadczenia 
upoważniony jest Kierownika Szkolenia HT. 

2. Zaświadczenie o Ukończeniu Szkolenia - Praktyka - wydawane jest po zakończeniu i zaliczeniu szkolenia 
praktycznego. Każde  zaświadczenie otrzymuje numer rejestru. Nadawanie numerów zaświadczeń (rejestru) 
odbywa się według procedury uniemożliwiającej dublowanie się numerów. Do wystawienia zaświadczenia 
upoważniony jest Kierownika Szkolenia, Zaświadczenie zawiera rekomendację do dopuszczenia do egzaminu 
praktycznego.  

 
1.7.2.4 Teczka osobowa - zbiór dokumentów obrazujących przebieg szkolenia i informacji o szkolonym lub osobie która 
 zakończyła szkolenie. Teczka osobowa powinna zawierać: 

1. Formularz osobowy szkolonego; 
2. Zgodę opiekunów prawnych osoby poniżej 18 roku życia; 
3. Umowę(y) szkolenia; 
4. Badania lotniczo - lekarskie; 
5. Potwierdzenia znajomości lotniska i rejonu lotów; 
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6. Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach; 
7. Deklarację o wstrzymaniu się od lotów; 
8. Regulamin uczestnika szkolenia 
9. Polisę ubezpieczenia dodatkowego (jeżeli szkolony przekaże do teczki); 
10. Kartę Przebiegu Szkolenia.  

 
1.7.3 Kontrola dokumentacji 
 
1.7.3.1 Dokumentacja szkolenia podlega kontroli na bieżąco przez Kierownika Szkolenia. Dokonuje on wyrywkowego 
 sprawdzenia dokumentacji podczas prowadzonego szkolenia i kompleksowego podczas przygotowywania 
 Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia. W trakcie kontroli dokonuje sprawdzenia: 

1. spójności przeprowadzonego szkolenia z Programem Szkolenia; 
2. prawidłowości prowadzenia i kompletności dokumentacji szkoleniowej; 
3. staranności w kompletowaniu dokumentów i zapisów; 
4. zachowania norm czasu szkolenia; 

 
1.7.3.2 Po zakończonym szkoleniu Kierownik Szkolenia HT przechowuje dokumentację.  
 
1.7.3.3 Ewentualne uwagi co do dokumentacji szkolonego są natychmiast przekazywane  instruktorowi szkolącemu w celu 
 uniknięcia wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości i poprawienia już zaistniałych. Wykryte nieprawidłowości 
 co do których istnieje podejrzenie, że mogą występować podczas innych prowadzonych szkoleń są omawiane 
 ze wszystkimi instruktorami podczas odpraw. 
 
1.7.3.4 Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Kierownika Szkolenia podlega ona audytowi wewnętrznemu kontroli 
 zgodności, bezpieczeństwa i audytowi zewnętrznemu nadzoru lotniczego. Wykryte podczas audytu  nieprawidłowości 
 są dla Kierownika Szkolenia wiążące i w ramach działań  korekcyjnych lub korygujących usuwane. 
 
1.7.4  Standaryzacja wpisów w dokumentacji szkoleniowej 
 
1.7.4.1 Dokumentacja regulaminowa zawiera wzory dokumentów używanych podczas szkolenia. 
 
1.7.4.2 Dokonywane wpisy do dokumentacji szkoleniowej muszą być:  

1. kompletne (wszystkie rubryki wypełnione); 
2. czytelne; 
3. zrozumiałe i wyczerpujące; 

 i jeżeli istnieje taka konieczność potwierdzone stosownym przepisem lub zapisem z Programu Szkolenia. 
 
1.7.5  Zasady dotyczące wpisów w książkach. 
 
1.7.5.1 Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolonego odpowiada instruktor szkolący; 
 
1.7.5.2 Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji osobistej pilota odpowiada pilot. 
 
1.7.5.3 Kierownik Szkolenia nadzoruje i kontroluje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkoleniowej ze szczególnym 
 zwróceniem uwagi na prawidłowość prowadzonego szkolenia.  
 
1.7.5.4 Wszystkie zapisy muszą być staranne i czytelne a ewentualne poprawki polegają na skreśleniu błędnego zapisu obok 
 umieszczeniu prawidłowego i parafowaniu przez osobę wykonującą zmiany zapisu. 
 
1.7.7.5 Istotne wpisy ( czasy lotów, uprawnienia na typ, uprawnienia itp.) podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Szkolenia. 
 Stanowią one potwierdzenie dla nadzoru lotniczego i innych ATO uzyskanych kwalifikacji i doświadczenia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUKCJA SZKOLENIA DO UZYSKANIA LICENCJI 
PILOTA SZYBOWCOWEGO Rozdział 1 

 

Wydanie 1 z dnia 01.07.2016 
Zmiana 0 z dnia 01.07.2016 

Plan szkolenia 
 

1.0 
Strona 1 - 5/14 

 

 1.8 SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA. 
 
1.8.1 Za bezpieczeństwo prowadzonych szkoleń i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w ATO  IBEX U.L. odpowiada 

Kierownik Szkolenia. 
 
1.8.2 Ćwiczenia konieczne kadry instruktorskiej ośrodka obejmują: 

1. postępowanie  podczas awarii zespołu napędowego; 
2. postępowanie w trakcie popełnienia przez szkolonego błędów dopuszczalnego i krytycznego; 
3. innych elementów lotu wskazanych przez Kierownika Szkolenia; 

 
1.8.3 Ćwiczenia kluczowe 

1. Szkolenie w zakresie procedur awaryjnych i zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych odbywa się 
podczas: 
a. naziemnego przygotowania do lotów poprzez omówienie, oraz 
b. szkolenia w powietrzu. 

2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa podczas przygotowania naziemnego musi się odbywać podczas: 
a. pełnego przygotowania naziemnego z zakresu bezpieczeństwa przed przystąpieniem do lotów  
b. wstępnego przygotowania naziemnego do lotów, 
c. bezpośredniego przygotowaniu naziemnego do lotów, 
d. w trakcie lotów, przy każdej zmianie warunków lotu mających wpływ na procedury awaryjne. 

3. Omawianie czynności oraz procedur awaryjnych należy dokonywać stosownie do warunków lotu. 
4. Sytuacje awaryjne, które muszą być nauczane w locie oraz omówienia sytuacji niebezpiecznych w trakcie 

przygotowania naziemnego w żadnym wypadku nie mogą być pomijane. 
 
1.8.4 Częstotliwość wykonywania ćwiczeń awaryjnych . 

Należy bezwzględnie przeprowadzać szkolenie w zakresie procedur awaryjnych i zasad postępowania  w sytuacjach 
niebezpiecznych przed lotami wznawiającymi po przerwach w lotach oraz ćwiczenia sytuacji awaryjnych podczas 
lotów wznawiających. 

 
1.9 TESTY  I EGZAMINY 
 
1.9.1 Szkolenie  teoretyczne 
 
1.9.1.1 Program szkolenia teoretycznego powinien uwzględniać testy sprawdzające postępy oraz przyswojenie wymaganej 

wiedzy. Proces ten powinien również uwzględniać możliwość ponownego sprawdzenia niektórych tematów w celu 
zapewnienia dogłębnego zrozumienia wymaganej wiedzy. Należy to osiągać poprzez odpowiednie działania ze strony 
wykwalifikowanego instruktora. 

 
1.9.1.2 Końcowy egzamin z wiedzy teoretycznej powinien obejmować wszystkie obszary tematyczne szkolenia teoretycznego. 

Egzamin końcowy powinien być przeprowadzony jako nadzorowane pisemne sprawdzenie wiedzy bez możliwości 
korzystania z materiałów szkoleniowych. Ocena zaliczająca (75% prawidłowych odpowiedzi z każdego przedmiotu) 
zakłada osiągnięcie zadowalającego poziomu wiedzy podczas testów sprawdzających postępy kandydata podczas 
szkolenia.  

 
1.9.1.3 Kandydat powinien być poinformowany o wszystkich obszarach niedostatecznej wiedzy ujawnionych podczas 

egzaminu oraz, jeżeli to konieczne, powinien przejść szkolenie wyrównawcze. 
 
1.9.1.4 Za przygotowanie egzaminów pisemnych jest odpowiedzialny Kierownik Szkolenia ATO lub CTKI . 
 
1.9.1.5 W czasie egzaminów teoretycznych zaleca się w miarę możliwości stosować formę testową. Pytania testowe należy 

konstruować wg następujących zasad: 
1. powinny być sformułowane w sposób dający możliwość wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi 

z pośród 4 podanych; 
2. może być to też opis czy zadanie; 
3. powinny dotyczyć zasadniczych zagadnień z danej dziedziny wiedzy; 
4. powinny zawierać jedynie ogólnie uznane międzynarodowe skróty, a w przypadkach wątpliwych należy 

stosować pełną nazwę; 
5. powinny być sformułowane w możliwie prosty językowo sposób; 
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6. prawidłowa odpowiedź musi być całkowicie poprawna lub bez wątpienia najbardziej odpowiednia; 
7. odpowiedzi nieprawidłowe powinny wydawać się prawdopodobne dla osób nieodpowiednio przygotowanych 

do egzaminu. 
 

1.9.1.6 Rodzaje pytań: 
1. prawidłowa odpowiedź - tak albo nie; 
2. opisowa odpowiedź podlegająca ocenie; 
3. zadanie z wykorzystaniem obliczeń, wykresów, tabeli itp.. 

 
1.9.1.7 Ocena pytania jest następująca:  

0 - odpowiedź nieprawidłowa; 
1 - odpowiedź prawidłowa; 

 
1.9.1.8 Podstawą zaliczenia kursu jest osiągnięcie przez jego uczestnika pozytywnej oceny z pisemnego (testowego) 

sprawdzianu stanowi formalny dowód właściwego przygotowania, uprawniającego do podjęcia szkolenia praktycznego 
i przystąpienie do egzaminu państwowego przed LKE.   

 
1.9.1.9 Zasadniczą skalą ocen stosowanych w szkoleniu lotniczym jest skala dwustopniowa.  
  

Ocenę pozytywną -  ZALICZONY wystawia się, gdy słuchacz: 
1. test wypełnił, uzyskując co najmniej 75 % odpowiedzi prawidłowych na egzaminie zaliczającym; 
2. w pracy własnej ze zleconego tematu, wypowiedzi lub odpowiedzi ustnej wykazał się rozumowym 

i pamięciowym opanowaniem wiadomości, w stopniu umożliwiającym wykorzystanie ich w praktycznym 
działaniu i wykazał, że to potrafi. 

 
Ocenę negatywną – NIEZALICZONY wystawia się, gdy słuchacz osiągnął wyniki gorsze niż wymagane na ocenę 
pozytywną. 

 
1.9.1.10 Gotowe zestawy pytań przechowywane są przez Kierownik Szkolenia ośrodka z zachowaniem wymogów dotyczących 

dyskrecji i ochrony przed ich ujawnieniem. Po zakończonym egzaminie Kierownik Szkolenia przechowuje sporządza 
dokumentację (Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia Teoretycznego i zapisuje fakt wydania zaświadczenia 
w Rejestrze) 

 
1.9.1.11 Przed egzaminem testowym należy omówić sposób rozwiązania testu oraz procedurę analizowania pytania 

tj. spokojnego jego odczytania w całości wraz z odpowiedziami, zastanowienia się i zakreślenia prawidłowej 
odpowiedzi. Należy określić prawidłowy sposób poprawienia pytania. Zwrócić uwagę na sposób odpowiedzi na pytania 
opisowe i zadania. Określić reguły korzystania z pomocy w postaci: tabel, wykresów, map itp..   

 
1.9.1.12 W czasie egzaminów należy zapewnić egzaminowanym dostęp do wszystkich dokumentów lub pomocy (tabele, 

wykresy) niezbędnych do udzielenia poprawnej odpowiedzi. Zestaw pytań powinien być tak dobrany, aby im bardziej 
istotna część wiedzy - tym więcej pytań dotyczących niej było w tekście. Pytania powinny dotyczyć zakresu wiedzy 
zawartej w Instrukcji Szkolenia. Czas trwania egzaminu powinien być tak dobrany, aby średnio na pytanie 
niewymagające obliczeń zdający miał jedną do dwóch minut czasu, a na pytanie wymagające obliczeń. Pytania 
powinny być tak konstruowane aby prawidłowa odpowiedź nie budziła wątpliwości podczas jej oceny. Podczas oceny 
zadań kryterium zaliczenia jest otrzymany wynik końcowy. Podczas oceny pracy własnej egzaminowanego 
egzaminator bierze pod uwagę: 

 
1. wyczerpanie zakresu tematycznego; 
2. zaangażowanie egzaminowanego; 
3. staranność; 
4. terminowość; 

 
1.9.1.13 W przypadku kiedy istnieje podejrzenie, że przygotowane testy egzaminacyjne zostały wcześniej udostępnione 

egzaminowanym lub nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu testowego należy korzystać z egzaminów 
zastępczych: 
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1. z nowego zestawu pytań testowych; 
2. z egzaminu ustnego przeprowadzonego przez jednego lub kilku egzaminatorów; 
3. zadania praktycznego z danego zakresu tematycznego  będącego egzaminem np. przeprowadzenie 

przeglądu przedlotowego statku powietrznego, wykonania obliczeń nawigacyjnych itp. 
 
1.9.1.14 Dla uczestników szkolenia którzy podczas egzaminów nie zaliczyli określonych przedmiotów organizowana jest sesja 

poprawkowa. Termin sesji poprawkowej ustala Kierownik Szkolenia. Przygotowanie uczestników szkolenia do sesji 
poprawkowej  realizowane jest  w trybie nauki własnej. Na prośbę zainteresowanych, Kierownik Szkolenia HT lub 
CTKI może wyznaczyć instruktora, który udzieli zainteresowanym konsultacji.  

 
1.9.1.15 W przypadku dłuższej przerwy Kierownik Szkolenia może zalecić szkolenie odświeżające mające na celu ponowne 

przygotowanie szkolonego do egzaminów. 
 
1.9.1.16 W razie nie zaliczenia przez szkolonego jednego przedmiotu, zobowiązany on jest w trakcie sesji poprawkowej 

przystąpić do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu. Jeżeli w trakcie sesji egzaminacyjnej szkolony nie 
zaliczy więcej niż jeden przedmiot, zobowiązany jest do przystąpienia w sesji poprawkowej do ponownego egzaminu 
ze wszystkich przedmiotów. 

 
1.9.1.17 Decyzję o przerwaniu szkolenia w związku z niemożnością zaliczenia egzaminów / testów każdorazowo, indywidualnie 

podejmuje Kierownik Szkolenia. 
 
1.9.2 Szkolenie praktyczne. 
 
1.9.2.1 Egzamin praktyczny przeprowadza się po zakończeniu szkolenia w celu sprawdzenia umiejętności praktycznych 
 szkolonego  
 
1.9.2.4 Stosuje się dwustopniową skalę ocen wystawianych w szkoleniu praktycznym : 

1. ocenę pozytywną (zaliczony) - wystawia się, gdy szkolony samodzielnie wykonuje zadanie nawet jeżeli 
popełnia dużą ilość błędów sporadycznych, ale radzi sobie z komplikacjami wywołanymi przez te błędy oraz 
nie popełnia błędów niebezpiecznych i zniekształcających istotnie przebieg lotu czy też błędów 
systematycznych; 

2. ocenę negatywną (nie zaliczony) - wystawia się, gdy szkolony popełnia liczne błędy ze skłonnością do ich 
powtarzania, komplikujące lub zniekształcające przebieg lotu lub zagrażające jego bezpieczeństwu. Podczas 
egzaminu – nie wykonuje samodzielnie zadania lotu, wymaga podpowiadania, popełnia liczne błędy, w tym 
systematyczne oraz komplikujące i zniekształcające przebieg lotu, z czym sobie nie radzi oraz 
nieprawidłowo, ze skłonnością do wykraczania poza ograniczenia eksploatuje  samolot i jego wyposażenie.   

 
1.9.2.5 Sprawdzenia umiejętności praktycznych dokonuje Instruktor wyznaczony przez Kierownika Szkolenia.  
 
1.9.2.7 Odświeżenia umiejętności jest przeprowadzone w przypadkach kiedy szkolony ma przerwę w pomiędzy ukończonym 

szkoleniem a planowanym egzaminem, jeżeli zachodzi potrzeba przypomnienia wiedzy i umiejętności oraz przy 
zmianie warunków, w których przeprowadzone było szkolenie w stosunku do planowanego egzaminu np: pora roku, 
inne lotnisko itp. 

 
1.9.2.8 W przypadku niezliczenia egzaminu praktycznego przez szkolonego instruktor sprawdzający zaleca doszkolenie. Jest 

to warunek przystąpienia do ponownego egzaminu. Jeżeli pomimo doszkolenia nie ma poprawy postępów szkolonego 
Kierownik Szkolenia HT powinien określić przyczynę i podjąć decyzje co do dalszego szkolenia. 
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1.10 EFEKTYWNOŚĆ  SZKOLENIA 
 
1.10.1 Odpowiedzialność osobista. 
 
1.10.1.1 Za przebieg szkolenia w ATO odpowiada Kierownik Szkolenia. Nadzoruje on pracę działu szkolenia teoretycznego 

i działu szkolenia praktycznego oraz poszczególnych osób zaangażowanych w procesie szkolenia zwracając uwagę 
na wypełnianie przez nie obowiązków wynikające z ich Zakresu Obowiązków opisanych w Instrukcji Operacyjnej.  

 
1.10.1.2 Koordynuje pracę działu szkolenia praktycznego z działem technicznym.  
 
1.10.1.3 Ma obowiązek na bieżąco reagować na wszelkie nieprawidłowości i podejmować decyzje o ich usunięciu.  
 
1.10.1.4 Realizować zalecone działania korygujące wewnętrznych audytów i inspekcji Monitorowania Zgodności i SMS oraz 

zewnętrznych audytów nadzoru lotniczego.  
 
1.10.1.5 Wszyscy prowadzący szkolenia odpowiadają za prawidłową realizację zadań ośrodka wynikających z posiadanego 

Zakresu Obowiązków.   
 
1.10.2 Ocena ogólna. 
 
1.10.2.1 Działalność szkoleniowa ATO. podlega ocenie: 

1. podczas audytów zewnętrznych nadzoru lotniczego; 
2. podczas audytów wewnętrznych; 
3. poprzez zestawienia statystyczne sporządzane np. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego; 
4. poprzez analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia; 
5. poprzez opinie na forach internetowych i w publikacjach; 

 
1.10.2.2 Kierownictwo ośrodka na bieżąco analizuje otrzymane oceny i opinie, zaleca działania mające na celu wyeliminowanie 

źródeł niedociągnięć, podejmuje decyzje mające na celu podniesienie standardów prowadzonych szkoleń. 
 
1.10.3 Współpraca między działami. 
 
1.10.3.1 Kierownik Szkolenia koordynuje szkolenia teoretyczne i praktyczne w ośrodku. Koordynacja ma na celu: 

1. ustalenie zapotrzebowania  osobowego i sprzętowego do realizacji planowanych szkoleń; 
2. rozplanowanie pracy działu szkolenia teoretycznego reprezentowanego przez Szefa Instruktorów  Szkolenia 

Teoretycznego i działu szkolenia praktycznego reprezentowanego przez Szefa Instruktorów  Szkolenia 
Praktycznego tak aby była możliwa realizacja planowanych działań; 

3. uniknięcie przerw i przesuwania terminów realizowanych szkoleń. 
 
1.10.3.2 Działania te wymuszają konieczność współpracy pomiędzy działami w połączeniu z działem technicznym. Współpraca 

ta polega na: 
1. przekazywaniu na bieżąco informacji pomiędzy poszczególnymi działami z realizacji prowadzonych szkoleń; 
2. wcześniejszym sygnalizowaniu zmian w zakresie i terminach prowadzonych oraz planowanych szkoleń; 
3. sygnalizowaniu dostrzeżonych niedociągnięć i nieprawidłowości współpracującemu działowi w procesach 

szkolenia np. niedostatecznego szkolenia teoretycznego w zakresie .....; 
4. sygnalizowaniu o konieczności rozszerzenia bazy sprzętowej czy ilości pomocy dydaktycznych; 

 
1.10.3.3 Współpraca pomiędzy działami jest elementem bardzo istotnym i musi być realizowana pod nadzorem Kierownika 

Szkolenia gdyż wpływa na: 
1. spójność tematyczną prowadzonych szkoleń polegającą na racjonalnym podziale zadań realizowanych 

przez poszczególne działy zgodnie z Programem Szkolenia ; 
2. terminowość realizacji szkoleń; 
3. utrzymanie wysokich standardów szkolenia; 
4. możliwość oceny poszczególnych działów poprzez kontrolę wyników szkolenia każdego działu 

z osobna przy założeniu stałej współpracy pomiędzy działami (np. nie dublowanie zakresów tematycznych 
prowadzonego szkolenia przez działy); 
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1.10.4 Stwierdzenie braku postępu (szkoleni indywidualnie). 
  
 Jeżeli podczas szkolenia indywidualnego szkolony nie jest w stanie z oceną pozytywna zaliczyć szkolenia lub 

egzaminu końcowego Kierownik Szkolenia przeprowadza analizę przyczyny mając na uwadze: 
1. czy przyjęta forma szkolenia teoretycznego była właściwa ( szkolenie za pomocą komputera osobistego, 

nauki własnej itp.) 
2. czy ocena wiedzy teoretycznej i postępów szkolenia teoretycznego szkolonego była prawidłowa; 
3. czy szkolenie przebiegało w sposób systematyczny i nie było istotnych dla szkolenia przerw, a jeżeli tak jaka 

była tego przyczyna; 
4. analizę uwag instruktora szkolącego w aspekcie błędów popełnianych przez szkolonego; 
5. warunki w jakich przebiegało szkolenie; 
6. przestrzeganie zapisów Programu Szkolenia; 
7. czas przeznaczony na szkolenie i ilości lotów szkolenia; 
8. sprzęt na którym prowadzone było szkolenie. 

 
1.10.5 Działania dla zlikwidowania braku postępu. 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy i po wyciągnięciu wniosków dotyczących ewentualnej przyczyny zaistniałej 
sytuacji Kierownik Szkolenia podejmuje działania mające na celu zlikwidowanie braku postępu w szkoleniu 
i doszkolenie. Działania te mogą być realizowane poprzez: 

1. doszkolenie teoretyczne; 
2. zmianę instruktora w przypadku stwierdzenia złych relacji pomiędzy szkolonym a instruktorem; 
3. zmianę statku powietrznego ze względu np. na zbyt ciasną kabinę dla szkolonego i ograniczenie jego 

ruchów; 
4. przesunięcie godzin szkolenia np. kiedy szkolony przyjeżdża systematycznie zmęczony po całym dniu pracy; 
5. pory roku szkolenia o bardziej dogodnych warunkach meteo; 
6. poprzez wprowadzenie wszystkich innych działań mających na celu podniesienie efektywności szkolenia 

i jego skuteczności. 
7. Kierownik Szkolenia monitoruje realizację tych działań mając również na uwadze ocenę predyspozycji 

szkolonego. W przypadku dalszego braku postępów w szkoleniu jest zobowiązany do podjęcia decyzji  
o wstrzymaniu dalszego szkolenia i do określenia przyczyny zaistniałej sytuacji. 

 
1.10.6 Procedura zmiany instruktora. 
 
1.10.6.1 Szkolenie teoretyczne. 
 
1.10.6.1.1 Kierownik Szkolenia  lub CTKI może dokonać zmiany instruktora szkolenia teoretycznego w przypadku: 

1. stwierdzenia obniżenia poziomu prowadzonych przez niego zajęć; 
2. otrzymywania konkretnych i systematycznych uwag szkolonych co do braku kontaktu prowadzącego zajęcia 

z uczestnikami; 
3. stwierdzenia, że sposób przekazywania wiedzy jest monotonny i nieciekawy; 
4. braku przygotowania się prowadzącego do zajęć; 
5. nie umiejętności wykorzystania pomocy audiowizualnych lub ich pomijania; 
6. nie prowadzenia dokumentacji szkoleniowej; 
7. innych uwag mających wpływ na poziom prowadzonych zajęć i utrzymanie standardu szkolenia takich jak: 

wygląd, sposób zachowania, podejście do szkolonych, pomoc szkolonym w zakresie prowadzonych zajęć 
itp; 

 
1.10.6.1.2 Kierownik Szkolenia  lub CTKI nadzorują szkolenie teoretyczne poprzez kontrolę zajęć: 

1. wyrywkową poprzez losowy wybór prowadzonych zajęć; 
2. po otrzymaniu informacji z uwagami co do poziomu i przebiegu wcześniej prowadzonych zajęć; 
3. podczas pierwszych zajęć nowego wykładowcy; 

 
1.10.6.1.3 Kierownik Szkolenia lub CTKI może wyznaczyć osobę, która w jego imieniu dokona oceny wykładowcy. Osoba 

wyznaczona przez Kierownika Szkolenia  lub Szefa Instruktorów Szkolenia Teoretycznego powinna posiadać duże 
doświadczenie w  prowadzeniu zajęć.  
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1.10.6.1.4 Procedura oceny wykładowcy: 
1. ustalenie terminu przeprowadzenia kontroli i przekazanie informacji o niej prowadzącemu; 
2. uczestniczenie w części albo całości zajęć przez kontrolującego; 
3. wypełnienie Protokółu Kontroli Prowadzenia Zajęć; 
4. omówienie uwag i sugestii z prowadzącym zajęcia a następnie z Kierownikiem Szkolenia; 
5. przekazanie  Protokółu Kontroli Prowadzenia Zajęć do Teczki Wykładowcy; 

 
Protokół Kontroli Prowadzenia Zajęć 

 
Temat zajęć: ........................................................................................................ 
 
Prowadzący:  ...................................................................................................... 
 
Data i miejsce prowadzonych zajęć: ................................................................. 
 
Oceniający: .......................................................................................................... 
 
Uwagi oceniającego zajęcia: ................................................................................. 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
Wnioski .................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
Data....................................                               Podpis ...........................................  

 
1.10.6.1.5 Każdy prowadzący zajęcia ma Teczkę Osobową, w której gromadzone są dokumenty potwierdzające jego 

doświadczenie i praktykę oraz  Protokóły Kontroli Prowadzenia Zajęć. 
 
1.10.6.1.6 Kierownik Szkolenia po kontroli prowadzenia zajęć przekazuje ewentualne uwagi prowadzącemu. Jeżeli nie są one 

przez prowadzącego uwzględniane Kierownik Szkolenia podejmuje decyzję o zmianie prowadzącego zajęcia. 
 
1.10.6.2 Szkolenie praktyczne. 
 
1.10.6.2.1 Kierownik Szkolenia lub CFI może dokonać zmiany lub odwołać ze szkolenia instruktora szkolenia praktycznego 

w przypadku: 
1. utraty uprawnień lotniczych przez instruktora; 
2. nieprzestrzegania przez instruktora przepisów lotniczych i zapisów programów szkolenia; 
3. niechlujnego prowadzenia dokumentacji szkoleniowej; 
4. aroganckiego i niegrzecznego podejścia do szkolonego; 
5. braku możliwości czasowych instruktora mających wpływ na systematyczność przebiegu szkolenia; 
6. na uzasadnioną prośbę szkolonego; 
7. innych okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo i efektywność szkolenia. 

 
1.10.6.2.2 Każdy z instruktorów szkolenia praktycznego posiada Teczkę Osobową, w której znajdują się dokumenty 

poświadczające praktykę i doświadczenie oraz przebyte szkolenia wstępne, okresowe i standaryzacyjne wraz Kontrolą 
Techniki Pilotażu w tym kontrolę z zakresu lotów metodycznych. 

 
1.10.6.2.3 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzonym procesie szkolenia z winy instruktora Kierownik 

Szkolenia przeprowadza rozmowę z instruktorem zobowiązującą go do podporządkowania się obowiązującym 
zasadom. Brak poprawy jest wystarczający do podjęcia decyzji o skreśleniu danego instruktora z listy szkolących. 
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1.10.7 Maksymalna dopuszczalna liczba zmian instruktora przez jednego. 
 
1.10.7.1  Przyjętą zasadą powinno być szkolenie danego szkolonego przez jednego instruktora szkolącego. Zmianę instruktora 

szkolącego należy traktować jako ostateczność w danej sytuacji.  
 
1.10.7.2  Zmiana instruktora szkolącego może nastąpić ze względu na ważne powody. Kierownik Szkolenia dokonując zmiany 

instruktora szkolącego musi wyciągnąć wnioski co do przyczyny zaistniałej sytuacji, tak aby w przyszłości nie miała 
ona miejsca.  

 
1.10.7.3  W przypadku losowym w zamian za instruktora szkolącego w danym dniu może być wyznaczony przez Kierownika 

Szkolenia lub CFI  inny instruktor w zastępstwie. Taką sytuację należy traktować jednak jako sporadyczną oraz 
z ważnych powodów i nie traktuje jej się jako zmianę instruktora szkolącego. 

 
1.10.8 Wewnętrzny przepływ informacji dla stwierdzenia niedostatków w szkoleniu. 
 
1.10.8.1 W ATO IBEX U.L. przeprowadza się spotkania całości kadry instruktorskiej minimum raz w miesiącu mające na celu: 

1. poinformowanie przez Kierownika Szkolenia szkolących instruktorów o zmianach, zaleceniach, 
spostrzeżeniach i planach na przyszłość ; 

2. wymianę poglądów – w trakcie spotkania instruktorzy zobligowani są do prezentacji swoich spostrzeżeń 
z zakresu prowadzonych szkoleń, uwag i propozycji; 

3. wysunięcie przez Kierownika wniosków co do konieczności dokonania zmian w procesie planowania 
i realizacji prowadzonych szkoleń; 

 
1.10.8.2 W przypadkach w których istnieje konieczność szybkiego przekazania informacji Kierownik Szkolenia zarządza 

odprawę instruktorów. Istnieje także możliwość elektronicznego przekazania informacji (za potwierdzeniem odbioru) 
poprzez działającą w ośrodku pocztę elektroniczną. 

 
1.10.9 Procedura zawieszenia w prawach szkolonego. 
 
1.10.9.1 Na wniosek instruktora szkolącego lub z własnej inicjatywy Kierownik Szkolenia może zawiesić szkolonego  

w przypadku: 
1. systematycznego naruszania dyscypliny; 
2. aroganckiego i obraźliwego podejścia do kadry instruktorskiej; 
3. nie dotrzymywania zapisów podpisanej umowy szkolenia; 
4. braku badań lekarskich; 
5. braku postępów w szkoleniu z ewidentnej winny szkolonego; 
6. innych uwarunkowań mających wpływ na bezpieczeństwo i przebieg szkolenia; 

 
1.10.9.2 Kierownik Szkolenia zawieszając szkolonego musi podać jego przyczynę oraz warunki odwieszenia. Szkolonemu 

służy prawo odwołania do Kierownika Odpowiedzialnego, który niezwłocznie powinien zająć stanowisko po konsultacji 
z Kierownikiem Szkolenia. Przyjętą zasadą jest nie kwestionowanie decyzji Kierownika Szkolenia jako 
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i realizację szkolenia, chyba że podłoże zawieszenia szkolonego wynika  
z innych niż realizacja szkolenia pobudek. W takim przypadku Kierownik Odpowiedzialny powinien załagodzić sytuację 
przez jej polubowne rozwiązanie.  

 
1.10.10 Dyscyplina. 
 
1.10.10.1 Za zachowanie dyscypliny szkolenia odpowiada cała kadra instruktorska ośrodka a za nadzór nad jej zachowaniem 

odpowiada Kierownik Szkolenia wraz Szefami Instruktorów. Utrzymanie dyscypliny ma za zadanie: 
1. systematyczną realizację całości planowanego szkolenia; 
2. przestrzeganie przepisów lotniczych i zapisów programów szkolenia; 
3. wysoki standard i bezpieczeństwo prowadzonych szkoleń; 
4. wpajanie szkolonym punktualności, odpowiedzialności za swoje postępowanie i obowiązkowości; 
5. przekonanie szkolonych do konieczności stosowania procedur; 
6. kształtowanie więzi w grupie szkolonych i integracja ze środowiskiem lotniczym. 
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1.10.10.2 Dyscyplina szkolenia polega na: 
1. terminowym realizowaniu planowanego szkolenia; 
2. bieżącym nadzorze nad przestrzeganiem przepisów lotniczych i zapisów Programu Szkolenia; 
3. egzekwowaniu od kadry instruktorskiej punktualności, systematyczności i skrupulatności podczas 

prowadzenia szkolenia; 
4. egzekwowaniu od szkolonych odpowiedzialności za swoje zachowanie;  
5. na kontrolowaniu przygotowania do zajęć i lotów szkolonych, punktualności ich rozpoczęcia i 

zaangażowania 
w szkolenie kadry i uczestników; 

6. obserwacji zachowania szkolonego w grupie i wyciągania wniosków; 
 
1.10.10.3 W przypadku naruszenia dyscypliny przez szkolonego Kierownik Szkolenia powinien: 

1. przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą mającą na celu zdyscyplinowanie szkolonego; 
2. w przypadku braku poprawy zastosować kary w postaci czasowego odsunięcia od szkolenia, dodatkowej 

pracy mającej na celu także podniesienie wiedzy i zdyscyplinowanie szkolonego lub innych kar do usunięcia 
szkolonego z kursu włącznie. 

 
1.10.11  Meldowanie i dokumentacja. 
  

Podczas szkolenia w ośrodku stosuje się następujące formy przekazywania informacji o spostrzeżeniach i  uwagach: 
1. w przypadku drobnych spraw jest to ustna rozmowa lub informacja pocztą elektroniczną z Szefem 

Instruktorów lub Kierownikiem Szkolenia przy zachowaniu ścieżki służbowej; 
2. oficjalne pismo w postaci notatki rejestrowane w dokumentacji ośrodka; 
3. w przypadku kiedy zgłaszający z różnych względów nie chce ujawnić swojej tożsamości w sali odpraw 

ośrodka znajduje się skrzynka, do której można wrzucić pisemnie swoje uwagi. Dostęp do skrzynki ma 
Kierownik Odpowiedzialny, którego obowiązkiem jest zapoznanie się i ewentualne wyjaśnienie przekazanej 
informacji.  

 
  1.11  STANDARDY  I  POZIOMY  WYNIKÓW NA  RÓŻNYCH  ETAPACH 
 
1.11.1 Odpowiedzialność indywidualna. 
  
1.11.1.1 Każda osoba prowadząca szkolenie w ATO IBEX U.L. odpowiada zgodnie z posiadanym Zakresem Obowiązków, 

przepisami lotniczymi i zapisami w Instrukcji Operacyjnej, Instrukcji Szkolenia oraz Programami Szkolenia za 
prawidłową jego realizację.  

 
1.11.1.2 Nie przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm jak również nie podporządkowanie się poleceniom przełożonych 

przez każdą z osób realizującą szkolenie w ATO skutkuje karami przewidzianymi w Kodeksie Pracy do zwolnienia 
włącznie. 

 
1.11.1.3 Każda osoba szkolona powinna podporządkować się zapisom podpisanych przez siebie dokumentów:  

1. Regulaminowi Szkolenia; 
2. Umowy Szkolenia  

jak również na bieżąco wykonywać polecenia osób szkolących. 
 

1.11.2 Standaryzacja. 
 
1.11.2.1 W ATO IBEX U.L. należy przestrzegać zasad standaryzacji prowadzonych szkoleń polegających na: 

1. ścisłym przestrzeganiu zapisów Instrukcji Operacyjnej, Instrukcji Szkolenia i Programów Szkolenia; 
2. terminowej realizacji prowadzonych szkoleń zgodnie z przyjętym planem; 
3. wysokim poziomie obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych; 
4. określeniu i przestrzeganiu standardów dotyczących zaopatrzenia szkolonego w pomoce dydaktyczne, 

przekazywaniu informacji organizacyjnych, utrzymywaniu kontaktu ze szkolonym i pomocy w rozwiązaniu 
jego problemów podczas szkolenia, zapewnieniu zaplecza socjalnego i wyposażenia sal wykładowych 
w pomoce audiowizualne itp. 
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5. prowadzeniu szkoleń standaryzacyjnych kadry szkoleniowej; 
6. korzystaniu z pomocy dydaktycznych od sprawdzonych dostawców np. Jeppsen, PAŻP; 
7. stworzeniu atmosfery sprzyjającej nauce i rozwijaniu zainteresowań; 

 
1.11.2.2 Wysoki poziom bezpieczeństwa i prowadzonych szkoleń polegający na przestrzeganiu istniejących procedur 

realizowany jest przez: 
1. audyty i inspekcje zgodne systemem monitorowania zgodności; 
2. audyty i inspekcje w ramach SMS; 
3. bieżącego nadzoru osób funkcyjnych; 
4. dyscypliny i odpowiedzialności personelu szkoleniowego; 

 
1.11.3 Normalizowanie wymagań i procedur 
 
1.11.3.1 Wymagania w stosunku do poziomu szkolenia wynikają bezpośrednio z przepisów PART FCL.  
 
1.11.3.3 Podczas sprawdzania poziomu szkolenia  teoretycznego obowiązują zapisy punktu 1.9 niniejszej instrukcji. 
 
1.11.3.4 Nie zależnie od zapisów powyżej jednym z obowiązków Kierownika Szkolenia jest wprowadzenie takich norm 

i procedur, przy zastosowaniu  których prowadzone szkolenie zapewni efektywne i trwałe pozyskanie wiedzy 
teoretycznej i umiejętności praktycznych. Podczas realizacji obowiązujących norm i procedur dla szkolenia Kierownik 
Szkolenia musi brać pod uwagę: 

1. tryb i formę szkolenia; 
2. okres roku, w którym szkolenie ma zostać przeprowadzone; 
3. liczebność grupy; 
4. miejsce prowadzenia szkolenia; 

 
1.11.3.5 Procedury stosowane w ATO IBEX U.L. są niezmienne. Mogą one ulec zmianie jedynie w niewielkim zakresie na 

podstawie uwarunkowań podanych powyżej za zgodą Kierownika Szkolenia. 
 
1.11.4 Zastosowanie kryteriów testowych. 
 
1.11.4.1 Zastosowanie testów podczas kontroli postępów i egzaminowania szkolonych ma za zadanie: 

1. utrzymanie poziomu szkolenia; 
2. wprowadzenie możliwości porównawczych pomiędzy szkolonymi i ich motywowanie do nauki; 
3. ocenę prowadzonych szkoleń; 
4. prowadzenie statystyki z realizacji programów szkolenia będącej podstawą podejmowania działań 

naprawczych i koordynujących; 
 

1.11.4.2 Kryteria testowe mają zasadnicze znaczenie w ocenie poziomu prowadzonego szkolenia i powinno się stosować testy 
jako główną metodę egzaminowania. 
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