
 

 WYTYCZNE DYSPONOWANIA RATINGAMI INS 

W POLISH VACC 

 

§1 – Postanowienia ogólne 

 

1. Rating INS1 jest przydzielany na wniosek dyrektora Polish VACC za pośrednictwem organów 

VATEUD. 

2. Rating INS1 nie jest ratingiem stałym – oznacza to, że jest zbywalny. 

3. Szczegółowe wymagania w zakresie ratingu INS1 są dostępne w dokumentach VATEUD. 

Niniejszy dokument jest lokalną regulacją, wyjaśniającą kto może starać się o uzyskanie tego 

ratingu. 

 

§2 – Uzyskanie ratingu INS1 

 

1. Rating INS1 może uzyskać kontroler Polish VACC, który przez cały czas posiadania: 

a. pełni funkcję szefa szkoły kontrolerów lub jego zastępcy/asystenta, 

b. lub legitymuje się ponadprzeciętnym wkładem w rozwój Szkoły Wirtualnych 

Kontrolerów Polish VACC. 

2. Rating INS1 podlega usunięciu w przypadku wygaśnięcia powodu, dla którego rating ten został 

przydzielony. 

3. Za ponadprzeciętny wkład w rozwój Szkoły Wirtualnych Kontrolerów Polish VACC uważa 

się: 

a. aktywne prowadzenie jednocześnie więcej niż 2 szkoleń, 

b. lub ponadprzeciętny wkład w sporządzanie materiałów szkoleniowych. 

4. Decyzję o przydzieleniu ratingu osobie, o której mowa w §2 ust 1 lit b podejmuje Szef Szkoły 

Kontrolerów, w porozumieniu z Dyrektorem Polish VACC. 

 

§3 – Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 20 listopada 2020 roku. 

2. Wykonanie niniejszych wytycznych powierza się Szefowi Szkoły Wirtualnych Kontrolerów. 

  



 

GUIDELINES FOR INS RATINGS ASSIGNMENT 

IN POLISH VACC 

 

§1 – General 

1. The INS1 rating is assigned at the request of the Director of the Polish VACC through the 

VATEUD Staff. 

2. The INS1 rating is non-permament rating - it means it is revocable. 

3. Detailed requirements for the INS1 rating are available in the particular VATEUD Policies. 

This documents defines who may apply for obtaining this rating. 

 

§2 - Obtaining the INS1 rating 

1. The INS1 rating can be obtained by the Polish VACC controller who, at all times, has: 

a. is the Director of the vATC Training Department or his deputy / assistant, 

b. or has an superior contribution to the development of the vATC School. 

2. The INS1 rating is removed if the reason for which it was assigned has expired. 

3. Polish VACC considers the “superior” contribution to the development of the vATC School 

when following are fulfilled: 

a. actively conducting more than 2 trainings simultaneously, 

b. or above-average contribution to the preparation of training materials, 

4. The decision to assign a rating to the person referred to in §2 section 1b is taken by the Director 

of the vATC Training Department, in consultation with the Director of the Polish VACC, 

 

§3 – Final Provisions 

1. These guidelines enter into force on 20.11.2020, 

2. Director of the vATC Training Department is responsible for execution of following guidelines. 

 


