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Lotnisko - podlega obowiązkowej ochronie

jest to więc „obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni
w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów,

lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków
powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach
obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym,

wpisany do rejestru lotnisk”.

Ustawa Prawo lotnicze.

DLACZEGO ISTNIEJE OBOWIĄZEK SZKOLENIA???
•
•
•
•
•

zdobywanie nowych umiejętności praktycznych,
poszerzanie wiedzy teoretycznej wymiana doświadczeń z ludźmi z innych branż,
możliwość nawiązania współpracy podnoszenie kwalifikacji,
umożliwia podejmowania coraz większych wyzwań,
pozwala na profesjonalną realizację zadań.

W lotnictwie:
security + safety = bezpieczeństwo operacji lotniczych !!!

Jakiej kadry potrzebujemy ?
Kursy dla personelu lotniczego:
• CPL(A) - Licencja pilota samolotowego zawodowego,
• SEP(L) - Uprawnienia do wykonywania lotów na samolocie
jednosilnikowym tłokowym, lądowym,
• MEP(L) - Uprawnienia do wykonywania lotów na samolocie
wielosilnikowym tłokowym, lądowym,
• IR(A)/ME - Uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań
przyrządów na samolocie wielosilnikowym,
• MCC - Kurs współpracy w załodze wieloosobowej,
• ATPL(A) frozen - licencje pilota samolotowego liniowego.

Szkolenie personelu technicznego:
• Szkolenia przygotowujące do egzaminów
na licencje mechanika obsługi Part-66 w
kategoriach B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 ,B2, B3
• Szkolenia modułowe przygotowujące do
egzaminów zgodnych z przepisami EASA
Part-66 w zakresie wszystkich modułów
wiedzy.
Kategoria A

Mechanik obsługi

Kategoria B1

Technik - mechanik

Kategoria B2

Technik - awionik

Kategoria C

Inżynier obsługi hangarowej
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Samoloty z silnikami
turbinowymi

A2

Samoloty z silnikami
tłokowymi
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Śmigłowce z silnikami
turbinowymi
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Śmigłowce z silnikami
tłokowymi
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Samoloty z silnikami
turbinowymi

B1.2

Samoloty z silnikami
tłokowymi
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Śmigłowce z silnikami
turbinowymi

B1.4

Śmigłowce z silnikami
tłokowymi

A

B1

Kursy praktyczne personelu technicznego
Wymagane praktyczne doświadczenie w obsłudze SP pozostającego w eksploatacji
Bez szkolenia

Uznane szkolenie
techniczne („skilled
worker”)

Szkolenie ogólnolotnicze w
Organizacji Part-147
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Szkolenia dla security - Rozporządzenie 2015/1998:
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17.
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Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5
Specjalistyczne szkolenia zawodowe osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony
Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych
przedmiotów i bagażu rejestrowanego
Szkolenie osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa ładunku i poczty
Szkolenie osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i
zaopatrzenia portu lotniczego
Specjalistyczne szkolenie osób sprawdzających pojazdy
Specjalistyczne szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole
Szkolenie osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony
Szkolenie osób zajmujących się ochroną statków powietrznych
Szkolenie osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem
Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa
Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i
zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa
Specjalistyczne szkolenie osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych)
Specjalistyczne szkolenie dla osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności
programu ochrony i jego wdrożenia ze wszystkimi przepisami prawa (kierowników ds. ochrony)
Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska
Osoby inne niż pasażerowie wymagające dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska, nieobjęte pkt 11.2.3–11.2.5 i pkt 11.5,
przechodzą szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego przed otrzymaniem upoważnienia do dostępu bez eskorty do
stref zastrzeżonych lotniska.
Szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego
Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Szkolenia safety SMS (safety management system):
• Bezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem,
• Ewolucja zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie,
• Czynnik techniczny, ludzki, kulturowy, organizacyjny,
• Otoczenie prawne i programy bezpieczeństwa,
• Narzędzia wspomagające zarządzanie i zapewnianie ryzyka,
• Raportowanie i badanie zdarzeń lotniczych,
• Monitorowanie zgodności (CMM),
• Plan działania w sytuacjach kryzysowych (ERP),
• Czynnik ludzki, elementy psychologii lotniczej (CISM).
Dlaczego brakuje kadry lotniczej????

Wzrost ruchu pasażerskiego w latach
2016-2017 r.
W 2017r. lotniska obsłużyły 39 mln pasażerów !!!

Rozwój lotnictwa w Polsce
• Ponad 60-proc. udział portów regionalnych w
polskim rynku w roku 2017.
• Około 24,34 mln pasażerów obsłużyło czternaście
polskich portów regionalnych w 2017 roku. To o
prawie 3 mln więcej (+14 proc.) w porównaniu

z rokiem 2016. Pozostałe 39% (ok. 15,75 mln
pasażerów) skorzystało z siatki połączeń Lotniska
Chopina w Warszawie.
• Związek Regionalnych Portów Lotniczych wstępnie
prognozuje, że w 2018 roku porty regionalne
obsłużą około 26,5 mln podróżnych, utrzymując
dynamikę wzrostu na poziomie 9 proc. i udział w
rynku na poziomie około 60 proc.

Prognozy ruchu lotniczego: w 2035 roku może sięgnąć 94 mln to najnowsza prognoza Urzędu Lotnictwa

Zatrudnienie na lotniskach - korzyści
• Ponad 12 mln miejsc pracy na
lotniskach w Europie,
• Generują rocznie ponad 350 mld
euro dochodu i odpowiadają za
4,1 proc. PKB Europy,
• Niemal 4 proc. polskiego PKB
rocznie powstaje dzięki sieci
lotnisk
w naszym kraju,
• Porty lotnicze przyczyniły się
także do powstania ponad 440
tys. miejsc pracy w Polsce.
Airports Council International (ACI Europe).

Zapotrzebowanie na kadrę lotniczą
Lotniska pilnie poszukują :
•
•
•
•
•
•

Mechaników,
Kontrolerów,
Pracowników obsługi naziemnej,
Operatorów kontroli bezpieczeństwa,
Pilotów,
Kadrę zarządzającą średniego szczebla.

PROFESJONALISTÓW Z ODPOWIEDNIM
PRZYGOTOWANIEM !!!

Wnioski:
• Rozwój lotnictwa generuje zapotrzebowanie na specjalistyczną, wykształconą kadrę do
realizacji zadań związanych z obsługą operacji lotniczych,
• W Polsce brakuje dedykowanych ośrodków szkoleniowych i dydaktycznych
nastawionych na kształcenie kadry lotniczej,
• Istnieje potrzeba inicjatywy na szczeblu krajowym ale też i samorządowym do
szerzenia świadomości i wiedzy na temat lotnictwa,
• Inwestycje w lotnictwo cywilne (lotniska, lądowiska, lotniska ograniczonego
użytkowania) pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy regionu.

Sky Whale - koncepcyjny samolot przyszłości - kolos przewożący prawie 800 pasażerów

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

