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ZAPRASZA NA SZKOLENIE 

PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA KE NR 965/2012 

W PRAKTYCE OPERATORA LOTNICZEGO 

CAT/NCC/NCO/ATO 

Szkolenie zaspokaja wymagania przepisów rozporządzeń PEiR (ERs) oraz KE (IRs), 

a także akceptowalnych sposobów wykazania zgodności (AMCs) EASA 

 

 
oferta otwarta: zachęcamy do dokonywania rezerwacji wstępnych na kolejną 

edycję szkolenia w formie zdalnej (webinar) 

 

1.  CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA 

Cel szkolenia 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami stosowania rozporządzenia KE nr 965/2012 

w codziennej praktyce operacyjnej organizacji CAT/NCC/NCO/ATO, a także wskazanie powiązań 

tego przepisu z systemem zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w organizacji ATO.  

Szkolenie to nie ma na celu „nauczenia przepisów”, a jedynie zapoznanie z ich stosowaniem, 

strukturą i powiązaniami z innymi przepisami dot. certyfikacji i nadzoru nad użytkownikami statków  

w tych kategoriach, a także z obowiązkami operatora i współpracy z organem nadzoru (ULC). 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie adresowane jest głównie do kadry zarządzającej i kierowniczej organizacji lotniczych  

oraz do osób odpowiedzialnych za zarządzanie i prowadzenie zakładowych systemów zarządzania 

bezpieczeństwem (SMS/CMS). 

Łącznie szkolenie obejmuje 4,5 godziny (lekcyjnych) wykładów prowadzonych metodą zdalną 

(webinar). 

Ekspert prowadzący 

Waldemar Królikowski – audytor ICAO (USOAP), JAA i ULC oraz instruktor z 15 letnim doświadczeniem 

dydaktycznym w szkoleniach personelu zarządzającego lotniczymi systemami bezpieczeństwa (SMS) 

oraz monitorowania zgodności (CMS). Nalot życiowy 2500 godz. jako FEng. 

Certyfikaty 

Szkolenie kończone jest testem wiedzy. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik testu wiedzy 

otrzymają „Certyfikat ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym”. 

Materiały szkoleniowe  

Uczestnicy szkolenia otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe zawierające slajdy i dodatkowo 

szablony druków. 

Program opracował: Waldemar Królikowski (Audytor ICAO USOAP / SMS / CMS) 

 

 

 

  

                                                          SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES 

 

Znajdź nas na: 

www.facebook.com/ikku.szkolenia  oraz  www.ikku.pl 

 

http://www.facebook.com/ikku.szkolenia
http://www.ikku.pl/
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2. PROGRAM  RAMOWY I PLAN SZKOLENIA 

Moduł I – Geneza standardów, wymagań i przepisów lotniczych, który obejmuje 

omówienie: systemu standardów dla operacji lotniczych (SARPS ICAO) ze szczególnym 

uwzględnieniem Załącznika 19, jego zastosowaniem oraz odpowiedzialnością 

organów i podmiotów za ich wdrożenie. 

09:30 – 10:00 

(30 min) 

Przerwa kawowa 10:00 – 10:10 

Moduł II – Unijne przepisy lotnicze, który obejmuje omówienie: genezy powstania 

europejskich wymagań lotniczych (JAR),  roli i miejsca JAA, PEiR, KE i EASA w tworzeniu 

europejskiego systemu przepisów lotniczych i nadzoru nad bezpieczeństwem 

europejskiego lotnictwa cywilnego, struktury rozporządzenia KE nr 965/2012, a także 

otoczenia prawnego wynikającego z innych przepisów unijnych, które mają  

zastosowanie do operacji lotniczych w kategorii CAT/NCC/NCO/ATO, takich jak 

obowiązek zarzadzania ciągłą zdatnością do lotów w ramach podsystemu CAMO, w 

tym ich wzajemnego powiązania z systemem zarządzania w organizacji (SMS).  

10:10 – 11:10 

(60 min) 

Przerwa kawowa 11:10 – 11:20 

Moduł III – Krajowe przepisy lotnicze (PL),  który obejmuje omówienie: wybranych 

postanowień i związków ustawy Prawo lotnicze z rozporządzeniami wykonawczymi dot. 

certyfikacji i nadzoru operacyjnego nad użytkowaniem statków powietrznych w 

lotniczej działalności gospodarczej, w tym także dotyczących prowadzenia procesów 

certyfikacji oraz kontroli przez organ nadzoru (ULC) 

11:20 – 11:50 

(30 min) 

Moduł IV – System certyfikacji, kontroli i nadzoru operatorów lotniczych (SPs), który 

obejmuje omówienie: zasad i metod prowadzenia procesów certyfikacji operatorów 

lotniczych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem operacji lotniczych w kategorii 

CAT/NCC/NCO/ATO przez władze lotnicze (ULC), w tym struktury, zawartości i 

stosowania podręcznika certyfikacji PNO-965 oraz metody prowadzenia nadzoru 

opartej o ocenę ryzyka (RBO). 

11:50 – 12:20 

(30 min) 

Przerwa obiadowa 12:20 – 12:30 

Moduł V – System zarządzania operatora (CAT/NCC/NCO/ATO), który obejmuje 

omówienie: podstaw zarządzania organizacją prowadzącą działalność lotniczą 

podlegającą nadzorowi władz lotniczych (ULC) i/lub certyfikacji, oraz związki tych 

procesów z zarządzaniem bezpieczeństwem (SMS), w tym procesów badania zdarzeń 

oraz zasad zarządzania audytami i inspekcjami, a także zarządzania zmianami w 

organizacji i dokumentowania zgodności z wymaganiami (CMS) oraz miejsce i role 

podręczników zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej (IO; SMM, CAME, 

INOPS). W ramach tego modułu zostanie też omówiony Europejski System Klasyfikacji 

Ryzyka (ERSC) i jego zastosowanie do zarządzania ryzykami przez władze lotnicze (ULC) 

oraz przez operatorów statków powietrznych. 

12:30 – 13:30 

(60 min) 

Przerwa kawowa 13:30 – 13:40 

Test wiedzy (45 minut) (prowadzony metodą zdalną) 13:40 – 14:25 

Omówienie wyników testu i zakończenie szkolenia 14:30 – 14:40 
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3. WARUNKI UDZIAŁU 

Zgłaszanie uczestników 

Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę 

upoważnioną w terminie do dwóch tygodni przed szkoleniem (najlepiej faxem na nr 22 350 6994 lub 22 

825 9479 albo zeskanowane e-mail’em na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu. 

 

Opłaty 

Opłata za szkolenie wynosi: 

- 460 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków 

publicznych  

- 460 zł/os. + 23% VAT = 565,80 zł – w pozostałych przypadkach  

 
UWAGA: Organizator nie zapewnia poczęstunku ani nie pokrywa jego kosztu w trakcie przerw kawowych 

 i przerwy obiadowej. 

 

Pozostałe informacje 

Rezygnacja z uczestnictwa na 13 do 7 dni przed szkoleniem nie zwalnia z obowiązku poniesienia 

kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym 

w skierowaniu. 

 

Rezygnacja z uczestnictwa na 6 dni przed szkoleniem do dnia szkolenia nie zwalnia z obowiązku 

poniesienia kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem 

zawartym w skierowaniu. 

 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr faxu lub adres e-mail wskazany w formularzu 

skierowania) potwierdzenie uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć) – pod warunkiem 

dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i wpłaty należnej kwoty za udział w szkoleniu. 

 

Sprawy organizacyjne 

Albert Kusztal - tel. 22 825 9479, kom. 694 460 150,  e-mail: akusztal@ikku.pl 

UWAGA: Program opracował: Waldemar Królikowski (Audytor USOAP/ SMS/ CMS/) 

 Wszelkie prawa autorskie i pokrewne zastrzeżone (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.) 

 


