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SYSTEM SZKOLENIA PERSONELU SYSTEM SZKOLENIA PERSONELU 
LOTNISK W LOTNISK W ŚŚWIETLE WYMAGAWIETLE WYMAGAŃŃ
BEZPIECZEBEZPIECZEŃŃSTWA LOTNICZEGO STWA LOTNICZEGO 

TEORIA I PRAKTYKATEORIA I PRAKTYKA



Wykorzystałem dostępne 
materiały z wielu źródeł
oficjalnych oraz materiały 
własne.

Celem nadrzędnym niniejszej prezentacji jest akcentowanie aspektów 
bezpieczeństwa (safety), poprzez wskazanie na konieczność
dysponowania przez każde lotnisko, właściwie wyszkolonym personelem. 
Pokazane tu przykłady nie powinny mieć wpływu na goodwill lotnisk, 
ośrodków zarządzania ruchem lotniczym, linii lotniczych, instytucji lub 
osób, które mogą być identyfikowane na zdjęciach, albo w związku z 
konkretnymi zdarzeniami. Podobieństwo osób, sytuacji, logo firm, dobór 
zdjęć, i rysunków - przypadkowe. autor



TeoriaTeoria

Pojęcie bezpieczeństwa odniesione do 
poszczególnych specjalności lotniczych 

można przyrównać do wytrzymałości 
łańcucha. Każde ogniwo powinno mieć

podobną, wysoką wytrzymałość.

SYSTEM SZKOLENIA PERSONELU LOTNISK SYSTEM SZKOLENIA PERSONELU LOTNISK 
W W ŚŚWIETLE WYMAGAWIETLE WYMAGAŃŃ BEZPIECZEBEZPIECZEŃŃSTWA STWA 

LOTNICZEGOLOTNICZEGO



RozwRozwóój i modernizacja wielu j i modernizacja wielu lotnisklotnisk w Polsce w Polsce 
((uwzgluwzglęędniajdniająąc wymagania infrastruktury, bezpieczec wymagania infrastruktury, bezpieczeńństwa, stwa, 
zmiany w regulacjach, politykzmiany w regulacjach, politykęę itp.itp.)) przebiegaprzebiegałłyy w ciw ciąągu gu 
ostatnich trzydziestu lat ostatnich trzydziestu lat bez tzw. bez tzw. „„Fazy ZEROFazy ZERO”” i odbywai odbywałł sisięę
ze wszystkimi dolegliwoze wszystkimi dolegliwośściami, i ograniczeniami, jako ciami, i ograniczeniami, jako 
„„operacjoperacjee na na żżywym organizmieywym organizmie””..
PowstajPowstająące lotniska stojce lotniska stojąą przed nowymi wyzwaniami.przed nowymi wyzwaniami.

o
Czas start

Teoria Teoria –– c.d.c.d.



WaWażżne tematy w procesie planowania lotniskne tematy w procesie planowania lotnisk

KompetencjeKompetencje
i uprawnienia i uprawnienia 

personelupersonelu

Wizja, Wizja, 
misja, misja, 

politykapolityka

StrategiaStrategia
operacyjnaoperacyjna

Rachunek Rachunek 
ekonomicznyekonomiczny

Dokumentacja Dokumentacja 
i certyfikacjai certyfikacja

MajMająątek trwatek trwałły y 
i wyposai wyposażżenieenie

Środowisko operacyjne, 
środowisko naturalne



Pytanie:Pytanie:
Jakie funkcje musi spełniać lotnisko, 
by mogło przyjąć i odprawić
samolot, pasażerów, załogi, gości 
lotniska, ładunek w każdych 
przewidywanych warunkach 
użytkowania, tzn. w warunkach 
normalnych oraz szczególnych 
(nawet kryzysowych), i samo mogło 
funkcjonować bezpiecznie ?



DziaDziałłamy w sieci lotnisk, pod nadzorem: amy w sieci lotnisk, pod nadzorem: 
ICAO, UE (EASA), ULCICAO, UE (EASA), ULC

Jakie powinny być
kompetencje załogi

lotniska ?

JAKI POWINIEN BYJAKI POWINIEN BYĆĆ SYSTEM SYSTEM 
SZKOLENIA PERSONELU LOTNISK SZKOLENIA PERSONELU LOTNISK 

W W ŚŚWIETLE WYMAGAWIETLE WYMAGAŃŃ
BEZPIECZEBEZPIECZEŃŃSTWA LOTNICZEGO ?STWA LOTNICZEGO ?

PytaniPytaniaa::



ZaZałłogi; lotniskowa i sogi; lotniskowa i słłuużżb b 
pomocniczych muszpomocniczych musząą posiadaposiadaćć
wwłłaaśściwe, potwierdzone kwalifikacjeciwe, potwierdzone kwalifikacje

NaleNależży wykazay wykazaćć, , żże moe możżliwe jest utrzymanie liwe jest utrzymanie 
wymaganego poziomu bezpieczewymaganego poziomu bezpieczeńństwastwa
PPrzygotowanie personelu obsrzygotowanie personelu obsłługi lotniskugi lotnisk powinnopowinno bybyćć
potwierdzonepotwierdzone w procesie certyfikacji lotniskaw procesie certyfikacji lotniska



RRekomendacja ICAO ekomendacja ICAO 
Struktura zarzStruktura zarząądzania lotniskiemdzania lotniskiem



DOKUMENTY ODNIESIENIA 



PodrPodręęcznik Certyfikacji Lotniska ICAO Doc. 9774cznik Certyfikacji Lotniska ICAO Doc. 9774

RozdziaRozdziałł D ObowiD Obowiąązki operatora lotniskazki operatora lotniska

3.D.23.D.2
Kompetencje sKompetencje słłuużżb operacyjnych i utrzymania lotniskab operacyjnych i utrzymania lotniska
3.D.2.13.D.2.1

Operator lotniska zatrudni odpowiedniOperator lotniska zatrudni odpowiedniąą liczbliczbęę wykwalifikowanych fachowcwykwalifikowanych fachowcóów do w do 
wykonywania wszelkich prac wawykonywania wszelkich prac ważżnych dla dzianych dla działłalnoalnośści lotniska i procesci lotniska i procesóów w 
utrzymania lotniska. utrzymania lotniska. 

3.D.2.23.D.2.2
W przypadku, gdy CAA lub inne wW przypadku, gdy CAA lub inne włłaaśściwe wciwe włładze rzadze rząądowe wymagajdowe wymagająą
śświadectwa fachowowiadectwa fachowośści personelu, o ktci personelu, o któórym mowa w punkcie 3.D.2.1, wrym mowa w punkcie 3.D.2.1, wóówczas wczas 
operator lotniska zatrudni tylko te osoby, ktoperator lotniska zatrudni tylko te osoby, któóre posiadajre posiadająą takie takie śświadectwa.wiadectwa.

3.D.2.3.3.D.2.3.
Operator lotniska wprowadzi w Operator lotniska wprowadzi w żżycie program w celu podnoszenia kwalifikacji ycie program w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych pracownikzawodowych pracownikóów, o ktw, o któórych mowa w punkcie 3.D.2.1.rych mowa w punkcie 3.D.2.1.



PodrPodręęcznik Certyfikacji Lotniska ICAO Doc. 9774cznik Certyfikacji Lotniska ICAO Doc. 9774

RozdziaRozdziałł D ObowiD Obowiąązki operatora lotniskazki operatora lotniska

3.D.23.D.2
Kompetencje sKompetencje słłuużżb operacyjnych i utrzymania lotniskab operacyjnych i utrzymania lotniska
3.D.2.13.D.2.1

Operator lotniskaOperator lotniska zatrudni odpowiednią liczbę wykwalifikowanych 
fachowców do wykonywania wszelkich prac wado wykonywania wszelkich prac ważżnych dla dzianych dla działłalnoalnośści lotniska i ci lotniska i 
procesprocesóów utrzymania lotniska. w utrzymania lotniska. 

3.D.2.23.D.2.2
W przypadku, gdy CAA lub inne wW przypadku, gdy CAA lub inne włłaaśściwe wciwe włładze rzadze rząądowe wymagajdowe wymagająą
śświadectwa fachowowiadectwa fachowośści personelu, o ktci personelu, o któórym mowa w punkcie 3.D.2.1, wrym mowa w punkcie 3.D.2.1, wóówczas wczas 
operator lotniska zatrudni tylko te osoby, ktoperator lotniska zatrudni tylko te osoby, któóre posiadajre posiadająą takie takie śświadectwa.wiadectwa.

3.D.2.3.3.D.2.3.
Operator lotniskaOperator lotniska wprowadzi w w żżycie ycie program w celu w celu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pracowników, o kt, o któórych mowa w punkcie 3.D.2.1.rych mowa w punkcie 3.D.2.1.





PraktykaPraktyka

Czy ogniwo łańcucha odzwierciedlające 
bezpieczeństwo operacji lotniskowych 

w aspekcie szkoleń, kompetencji i 
uprawnień personelu lotnisk jest 

ogniwem o wymaganej wytrzymałości ?

SYSTEM SZKOLENIA PERSONELU LOTNISK SYSTEM SZKOLENIA PERSONELU LOTNISK 
W W ŚŚWIETLE WYMAGAWIETLE WYMAGAŃŃ BEZPIECZEBEZPIECZEŃŃSTWA STWA 

LOTNICZEGOLOTNICZEGO



DOKUMENT 
OBOWIĄZUJĄCY



PROJEKT NOWEGO DOKUMENTU



Pytania:Pytania:

Jakie są kryteria kwalifikacji dla poszczególnych 
specjalności lotniskowych ?
Gdzie są zdefiniowane minima kompetencji i 
uprawnień wszystkich specjalności lotniskowych ?
Dlaczego z mocy prawa zdefiniowano wymagania 
szkoleniowe i kompetencyjne tylko dla kilku, spośród 
wielu specjalności lotniskowych ?
Ile czasu trwa wyszkolenie kpl. wykwalifikowanego 
personelu małego lub średniego lotniska ?
Ile kosztuje wyszkolenie personelu lotniska, które 
właśnie powstaje ? (Faza ZERO – start !)
Gdzie można wyszkolić personel lotniska, które 
właśnie powstaje ?
…
Jakie są w ogóle zasoby kwalifikowanego personelu 
obsługi lotnisk w Polsce ?



Pytanie:

Co się stanie, gdy służby lotniskowe nie 
zachowają wymaganego standardu pracy, 

gdy załogi nie będą dysponowały 
wymaganymi, udokumentowanymi

poziomami kompetencji?



Skutki braku właściwego wyszkolenia 
personelu lotniskowego - przykłady

NIEUMIEJĘTNE MANEWROWANIE 
PODCZAS HOLOWANIA



Skutki braku właściwego wyszkolenia 
personelu lotniskowego - przykłady

WINA OBSWINA OBSŁŁUGI HANDLINGOWEJUGI HANDLINGOWEJ



Skutki braku właściwego wyszkolenia 
personelu lotniskowego - przykłady



Skutki braku właściwego wyszkolenia 
personelu lotniskowego - przykłady



Skutki braku właściwego wyszkolenia 
personelu lotniskowego - przykłady



MIMIĘĘDZYNARODOWE CENTRA KSZTADZYNARODOWE CENTRA KSZTAŁŁCENIA CENIA 
SPECJALISTSPECJALISTÓÓW LOTNISKOWYCHW LOTNISKOWYCH



WYBRANE MIEJSCA SZKOLEŃ
PERSONELU OBSŁUGI LOTNISK I HANDLINGU

CENTRA ACI

EUROCONTROL BRUKSELA

EUROCONTROL LUKSEMBURG

FRAPORT – FRANKFURT

AKADEMIA LOTNICZA SINGAPUR

ICAO TORONTO

PPL WARSZAWA

KURSY IATA

ORGANIZACJE HANDLINGOWE



PYTANIA KLUCZOWE W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA 
(SAFETY)

ODNIESIONE DO PRAKTYKI ZARZĄDZANIA PERSONELEM 
LOTNISK W POLSCE

Czy funkcjonują w postaci dobrej praktyki:

Wykaz specjalności personelu lotnisk ?
Wykaz dobrych programów szkolenia personelu lotnisk ?
Zalecany poziom akredytacji dla instytucji szkolących personel lotnisk ?
Obowiązek zaliczania praktyki przez personel lotnisk, na lotniskach o 
odpowiednio dużym ruchu ?
Możliwość uzyskania przez personel lotnisk przydatnych uprawnień w 
zakresie wielu specjalności ?
Wykaz stałej, kwalifikowanej kadry wykładowców i instruktorów praktyki
w zakresie specjalności lotniskowych?
Zestaw podręczników i pomocy naukowych przydatnych w procesie 
kształcenia specjalistów lotnisk ?
System wznawiania/rozszerzania kompetencji personelu lotnisk ?
Promocja postępu w specjalnościach dot. obsługi lotnisk ?



Tego się trzeba nauczyć, 
dopóki nie jest za późno



Dziękuję za uwagęDziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


	Pytanie:
	Działamy w sieci lotnisk, pod nadzorem: ICAO, UE (EASA), ULC
	Rekomendacja ICAO �Struktura zarządzania lotniskiem
	Pytania:
	Pytanie:
	Skutki braku właściwego wyszkolenia personelu lotniskowego - przykłady
	Skutki braku właściwego wyszkolenia personelu lotniskowego - przykłady
	Skutki braku właściwego wyszkolenia personelu lotniskowego - przykłady
	Skutki braku właściwego wyszkolenia personelu lotniskowego - przykłady
	Skutki braku właściwego wyszkolenia personelu lotniskowego - przykłady

