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w ramach AKADEMII SPECJALISTÓW LOTNICTWA 
 

             
 

 
 

ZAPRASZA NA SZKOLENIE ONLINE 

Zarządzanie Bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach  

 zapewnianiających ciągłą zdatność do lotu (CAW) 

(Part 145, Part CAMO) 

Szkolenie podstawowe 

Szkolenie spełnia wymagania przepisów rozporządzeń PEiR (ERs) oraz KE (IRs), 
a także akceptowalnych sposobów wykazania zgodności (AMC) EASA 

 

 
19-20 kwietnia 2023   

    

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA 

Cel szkolenia 
Przepisy rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1321/2014 (zmiana nr 2021/1963) (Załącznik II, Część 145 oraz 
Złącznik Vc (Część CAMO) wymagają od organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAW) 
ustanowienia systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS), w którym określony w tych przepisach 
personel potrafi proaktywnie identyfikować zagrożenia i łagodzić związane z nimi ryzyka bezpieczeństwa. 
Program ten jest w dużej części powtórzeniem oferowanego przez IKKU SP z o.o. „Programu szkolenia 
podstawowego dla kadry zarządzającej systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach 

lotniczych (OPS; ATO; ADR”, rozszerzonym o wymagania specyficzne dla przepisów Part 145.A.200 oraz 
CAMO.A.200. To szkolenie należy łączyć z oferowanym przez IKKU Sp z o.o. szkoleniem pt. Czynnik ludzki 
(Human Factor – HF)w organizacjach Part 145 i Part CAMO. 

Łącznie szkolenie obejmuje 10 godzin (lekcyjnych) wykładów prowadzonych metodą zdalną (webinar), 
lub na życzenie zamawiającego metodą stacjonarną. 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie adresowane jest do personelu uczestniczącego w zarządzaniu bezpieczeństwem (SMS) w 
organizacjach zarządzających ciągłą zdatnością do lotu (CAW), wymienionego w rozporządzaniach nr 
1321/2014 i 2021/1963. 

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). W przeszłości, licencjonowany mechanik 
lotniczy (A/H AF; PP) oraz mechanik pokładowy (FEng). 

Certyfikaty: Szkolenie kończone jest testem wiedzy. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik testu 
wiedzy otrzymają „Certyfikat ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym”. 

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

 

Znajdź nas na: 

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

                                                          SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES 
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Materiały szkoleniowe: Uczestnicy szkolenia otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe 
zawierające slajdy i szablony wybranych druków.   

2. PROGRAM RAMOWY I PLAN SZKOLENIA 

Dzień pierwszy 

Moduł I – Wprowadzenie do systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie 
cywilnym (SMS), który obejmuje omówienie: podstawowych modeli i algorytmów 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w tym wpływu kultur oraz błędów w 
organizacji pracy i komunikacji na powstawanie zagrożeń bezpieczeństwa 

09:00 – 09:45 
(45 min) 

Moduł II – Podstawy prawne systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie 
cywilnym, który obejmuje omówienie: systemu SARPs ICAO A-19 oraz przepisów PEiR, 
EASA i krajowych (PL) w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem SMS), a w 
szczególności pisów rozporządzeń KE nr 1321/2014 oraz nr w częściach dot. zarządzania 
ciągłą zdatnością do lotu (CAW) (Part 145 i Part CAMO), z uwzględnieniem relacji 
zachodzących pomiędzy operatorem, a organizacjami CAMO i dostawcami (SPs). 

10:45 – 10:15 
(30 min) 

Przerwa  10:15 – 10:25 

Moduł III – System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w lotnictwie cywilnym, który 
obejmuje omówienie: metod, zasad zarządzania bezpieczeństwem w organizacji 
lotniczej Part 145 i Part CAMO, w tym ogólnych zasad działania tego systemu w 

organizacjach lotniczych oraz jego doskonalenia, zarządzanie zmianami oraz 
dokumentowania, a także zakładowego systemu zgłaszania i badania zdarzeń w 
kontekście zarządzania ryzykami. 

10:25 – 11:55 

(90 min) 

Przerwa  11:55 – 12:25 

Moduł IV – Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), który obejmuje omówienie:  wybranych 
aspektów zarządzania bezpieczeństwem pracy związanych z warunkami pracy (BHP) w 
tym wpływu czynnika ludzkiego (HF) i zmęczenia na bezpieczeństwo operacji lotniczych 

12:25 – 12:55 
(30 min) 

Moduł V – Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykami związanymi z bezpieczeństwem 
operacji lotniczych, który obejmuje omówienie: siatki pojęciowej i definicji, 
podstawowych modeli zarządzania ryzykami, metod oceniania zagrożeń, a także zasad 
budowania katalogów zagrożeń i listy ryzyk oraz zasad wyznaczania zadań i wskaźników 
bezpieczeństwa (SPTs; SPIs). 

12:55 – 14:25 
(90 min) 

Dzień drugi 

Moduł VI – Monitorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych 
(zarządzanie wskaźnikowe), który obejmuje omówienie: zasad zarządzania 
wskaźnikowego, metod identyfikacji i oceniania zagrożeń oraz związanych z nimi ryzyk, w 
tym zasad projektowania katalogu zagrożeń i listy ryzyk  oraz zasad wyznaczania zadań i 

wskaźników bezpieczeństwa (SPTs; SPIs), a także roli i zasad stosowania barier 
bezpieczeństwa w zarządzaniu ryzykami. 

09:00 – 09:45 
(45 min) 

Przerwa  09:45 – 09:55 

Moduł VII – Narzędzia systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS), który obejmuje 

omówienie: koncepcji twardych danych, metod identyfikacji i oceniania zagrożeń oraz 
związanych z nimi ryzyk, metod pomiarowych, w tym zasad dobierania narzędzi 
pomiarowych. a także interpretacji analiz stanu bezpieczeństwa, a ponadto systemu 
audytów i inspekcji jako narzędzia pomiarowego skuteczności działania systemu 
zarządzania w organizacji lotniczej. 

09:55 – 11:25 
(90 min) 

Przerwa  11:25 – 11:55 

Moduł VIII – Informatyzacja systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie 
cywilnym, który obejmuje omówienie: cech baz danych oraz ogólnych wymagań dot. 
platform informatycznych wspomagających zarządzenie bezpieczeństwem w 

organizacji. 

11:55 – 12:20 
(25 min) 

Moduł IX – Test wiedzy (45 minut) (prowadzony metodą zdalną lub papierową) 12:20 – 13:05 

Sprawdzenie i omówienie wyników testu, rozdanie certyfikatów ukończenia, zakończenie 
szkolenia 

13:10 – 13:30 
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3. WARUNKI UDZIAŁU 

Zgłaszanie uczestników 
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę 
upoważnioną w terminie do dnia 05.04.2023 r. (najlepiej faxem na nr 22 350 6994 albo zeskanowane     
e-mail’em na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu. 
 
Opłaty 
Opłata za szkolenie wynosi: 
- 1000 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków 
publicznych  
- 1000 zł/os. + 23% VAT = 1230 zł – w pozostałych przypadkach  
 
Pozostałe informacje 
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 05.04.2023 nie zwalnia z obowiązku poniesienia kosztów 
operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w skierowaniu. 
 
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 12.04.2023 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. 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.) 


