REGULAMIN PROWADZENIA
EGZAMINÓW

W POLISH VACC
Wersja 1.1 – 21.12.2019

§1
Przedmowa
Niniejszy regulamin powstał w celu ujednolicenia zasad, interpretacji i przebiegu egzaminów
praktycznych w Polish VACC. Wyjaśnia on kwestie związane z powołaniem egzaminatorów,
przebiegiem egzaminów oraz procedury odwoławcze.
§2
Powoływanie i odwoływanie egzaminatorów
1. Egzaminatorem może zostać członek aktywny Polish VACC, który:
a. posiada rating CTR1 lub wyższy,
b. został nominowany przez Szefa Szkoły Kontrolerów i zatwierdzony przez Zarząd
Polish VACC.
2. Egzaminator zobowiązany jest do utrzymywania statusu członka aktywnego. W momencie
utraty statusu członka aktywnego, uprawnienia egzaminatora wygasają. Uprawnienia
egzaminatora mogą być przywrócone jedynie na wniosek zainteresowanego zgodnie z §2
ust. 3 niniejszego regulaminu.
3. Przywrócenia uprawnień egzaminatora dokonuje Dyrektor Polish VACC na wniosek Szefa
Szkoły Kontrolerów. Dyrektor może odrzucić wniosek o przywrócenie egzaminatora,
jeżeli istnieją ku temu uzasadnione przesłanki.
4. Odwołać egzaminatora może Dyrektor Polish VACC na wniosek Szefa Szkoły
Kontrolerów, na uzasadniony wniosek minimum 5 kontrolerów lub uczniów
(po rozpatrzeniu sprawy), a także z własnej, szeroko uzasadnionej inicjatywy.
5. Egzaminator może posiadać uprawnienia:
a. stałe – może egzaminować w dowolnym czasie, na dowolne stopnie,
b. czasowe – może egzaminować w określonym czasie (np. przez okres 1 tygodnia),
na dowolne stopnie,
c. ograniczone – może egzaminować w dowolnym lub określonym czasie,
na określone stopnie,
d. nadzorowane – może egzaminować jedynie pod nadzorem egzaminatora
z uprawnieniami stałymi.
6. Egzaminator po nominacji i zatwierdzeniu go przez Zarząd Polish VACC otrzymuje
uprawnienia nadzorowane. Po pomyślnym przejściu egzaminu nadzorowanego otrzymuje
uprawnienia ograniczone, jedynie na stopień, na którym przeprowadzał egzamin
nadzorowany. Kolejny egzamin na inny stopień musi być przeprowadzony jako egzamin
nadzorowany.
7. Szef Szkoły Kontrolerów może zmienić typ uprawnień, jeżeli istnieją ku temu stosowane
przesłanki (np. egzaminator dopuścił się rażących błędów lub zaniedbań).
8. Egzaminator musi zostać poinformowany drogą mailową o zmianie typu uprawnień.
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§3
Zasady przebiegu egzaminu
1. Egzaminatorzy wyznaczani są do egzaminu przez Szefa Szkoły Kontrolerów.
2. Egzaminatorzy przeprowadzają egzamin według standardów egzaminacyjnych
umieszczonych na forum Polish VACC w dziale „szkoła wirtualnych kontrolerów”.
3. Egzaminator podczas egzaminu weryfikuje umiejętności praktyczne ucznia w obiektywny
sposób.
4. Egzaminator zapisuje przebieg egzaminu w postaci pliku sesji wraz z zapisem komunikacji
głosowej. Szef Szkoły Kontrolerów, Dyrektor Polish VACC lub egzaminowany może
wystąpić z wnioskiem o udostępnienie zapisu. Zapis jest dokumentem wewnętrznym
szkoły kontrolerów.
5. Egzaminator po zakończeniu egzaminu przeprowadza rozmowę z egzaminowanym,
w której wyjaśnia popełnione przez egzaminowanego błędy.
6. Po zakończonym egzaminie egzaminator informuje Szefa Szkoły Kontrolerów o wyniku
egzaminu z zastrzeżeniem §3, pkt. 7.
7. Po zakończeniu sesji sprawdzającej kontrolera gościa, kontrolera transferowego lub
reaktywacji członka nieaktywnego, egzaminator informuje Szefa Szkoły Kontrolerów
i Dyrektora Polish VACC o wyniku egzaminu.
8. Podczas trwania egzaminu surowo wzbronione jest:
a. kontaktowanie się z egzaminowanym jakąkolwiek drogą, jeżeli może to zostać
potraktowane jako pomoc egzaminowanemu w uzyskaniu korzystnego wyniku,
b. wywieranie presji na egzaminowanym lub egzaminatorze,
c. ocenianie egzaminowanego przez pryzmat sytuacji kontrowersyjnych, np. przez
pilota, który świadomie nie wykonuje poleceń, lub świadomie sprawia zagrożenie.
9. Jedynie egzaminator ma prawo do poproszenia pilota o rozłączenie się z sieci w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez pilota zasad panujących w sieci (ref. VATSIM CoC,
VATSIM CoR, Konstytucja Polish VACC).
10. Egzaminator na prośbę opiekuna, egzaminowanego, Szefa Szkoły Kontrolerów lub
Dyrektora Polish VACC sporządza tzw. „debrief”, czyli opis przebiegu egzaminu.
11. Decyzję o wyniku egzaminu podejmuje egzaminator po jego zakończeniu. Na podstawie
tej decyzji Szef Szkoły Kontrolerów lub Dyrektor Polish VACC podejmuje decyzję
o promocji na kolejny stopień, aktywacji, bądź zdobyciu uprawnień.
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§4
Procedury odwoławcze
1. Od wyniku egzaminu, w ciągu 24 godzin od ogłoszenia jego wyniku odwołanie na piśmie
do Szefa Szkoły Kontrolerów złożyć mogą:
a. Dyrektor Polish VACC,
b. opiekun egzaminowanego,
c. egzaminowany,
d. co najmniej 5 kontrolerów aktywnych Polish VACC z wyczerpującym
uzasadnieniem.
2. Szef Szkoły Kontrolerów rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
wpłynięcia.
3. Po rozpatrzeniu odwołania Szef Szkoły Kontrolerów wydaje decyzję o zmianie wyniku
egzaminu, braku przesłanek do zmiany wyniku lub ponownym przeprowadzeniu
egzaminu.
4. Ponowny egzamin przeprowadzony powinien być bez zbędnej zwłoki i w miarę
możliwości przez innego egzaminatora.
5. W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń przez egzaminatora Szef Szkoły
Kontrolerów może zmienić typ uprawnień egzaminatora, lub złożyć wniosek o odwołanie
go z pełnionej funkcji.
§5
Interpretacje
1. Interpretacji zapisów niniejszego regulaminu, jak i jego załączników dokonuje Szef Szkoły
Kontrolerów.
2. Prośba o interpretację powinna wpłynąć na piśmie, a odpowiedź winna zostać ogłoszona
publicznie w przeciągu 30 dni od wpłynięcia prośby.
§6
Przepisy uzupełniające
1. Aktami nadrzędnymi do niniejszego regulaminu są kolejno: VATSIM Code of Conduct,
VATSIM Code of Regulations, Global Rating Policy, Konstytucja Polish VACC wraz z
załącznikami.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. W wyniku zarządzenia Szefa Szkoły
Kontrolerów egzaminatorzy otrzymują właściwe uprawnienia.
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ZAŁĄCZNIK A
LISTA EGZAMINATORÓW
stan na dzień 4 sierpnia 2020

Imię i nazwisko

VATSIM PID

Rodzaj posiadanych
uprawnień

Maksymalny
stopień egz.

Andrzej Ciołek

1088381

stałe

C3

Mariusz Czarnecki

910293

stałe

C1

Radosław Fijałkowski

1304822

stałe

C1

Hubert Okoń

1334292

stałe

C1

Krystian Zawadzki

1416554

stałe

S3
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