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1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA 

Cel szkolenia 
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką usuwania unieruchomionych 
statków powietrznych z pola ruchu naziemnego (PRN). Omówione zostaną przyczyny 
unieruchomienia statków powietrznych, konsekwencje związane z zaistnieniem takich zdarzeń, w tym 
ich wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych, występujące zagrożenia, a także kwestie 
ekonomiczne dla przewoźników i lotnisk. Przedmiotem szkolenia jest także przedstawienie procesu 
usuwania unieruchomionych statków powietrznych, w szczególności stosowane procedury i sprzęt 
specjalistyczny, specjalistyczne szkolenia i ćwiczenia sztabowe, współpraca poszczególnych służb 
lotniskowych, jak również zasady prowadzenia dokumentacji prowadzonych działań. Przytoczone 
zostaną przykłady krajowej i międzynarodowej współpracy w tym zakresie oraz przykłady 
praktycznych działań dotyczących usuwania unieruchomionych statków powietrznych. Ponadto 
zaprezentowane będą bezkosztowe formy przygotowywania się poszczególnych służb do działań w 
ramach usuwania unieruchomionych statków powietrznych z PRN. 
 
Adresaci szkolenia 
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim dla kadr kierowniczych i pracowników związanych 
zawodowo z lotnictwem, w szczególności do operatorów lotnisk użytku publicznego, w tym w 
szczególności dla Dyżurnych Operacyjnych Port Lotniczego, lotniskowych służb ratowniczo-
gaśniczych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnego lotnictwa 
cywilnego, w tym zagadnieniem bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. 

Ekspert prowadzący 
Piotr Wieczorek - mgr nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie – 
Wydział Handlu Zagranicznego), absolwent szeregu studiów podyplomowych, w tym zarządzania 
lotnictwem na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W branży lotniczej zatrudniony od 1989 
roku - m.in. w : P.P. „Porty Lotnicze” (Główny Specjalista), Agencja Ruchu Lotniczego (Dyrektor ds. 
Ekonomiczno-Handlowych), Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego (Główny Specjalista kierujący 
Zespołem ds. Współpracy z Zagranicą), Port Lotniczy Biała Podlaska (Prezes Zarządu Spółki), Urząd 
Lotnictwa Cywilnego (Główny Specjalista), Ministerstwo Infrastruktury (Główny Specjalista, doradca 
Ministra, członek Gabinetu Politycznego), Warmia i Mazury Sp. z o.o. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury 
(Specjalista), Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej „EUROCONTROL” - 
Wiceprezydent Stałej Komisji ds. Finansów „EUROCONTROL”, oficer łącznikowy z ramienia Polski. 
Posiada uprawnienia audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Środowiskowego, Jakością i 
BHP. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny w P.P. „Porty Lotnicze”. Członek Stałego Komitetu 
Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie. Członek zespołu zadaniowego do organizacji 
obsługi przez P.P. „Porty Lotnicze” Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Współautor 
szeregu instrukcji i procedur wewnętrznych w PL Warszawa z zakresu SMS i security. Doradzał 
biznesowo m.in. dla: E&Y, Multiconsult, AMC Ltd.). Szkoleniowiec  w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
z siedzibą w Warszawie, na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Wyższej Szkole 
Zawodowej w Sulechowie oraz na Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce 
dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem (Safety Management System) w lotnictwie 
cywilnym, ochrony lotnictwa cywilnego (security), organizacji i koordynacji rozkładów lotów, a także 
przepustowości portów lotniczych. Autor i współautor wielu publikacji naukowych w Zeszytach 
Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Uniwersytetu Technicznego w 
Koszycach. Od samego początku związany z wdrażaniem SMS’a w PL Warszawa. Pełnił także funkcję 
Data Collecting Agent wg IATA na lotnisku Chopina w Warszawie odpowiedzialnego za 
opracowywanie i nadzorowanie nad realizacją rozkładów lotów w EPWA, a następnie zajmował 
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stanowisko Głównego Specjalisty ds. współpracy z koordynatorem rozkładów lotów. Czynnie 
współpracował z AOC i BARIP, przewoźnikami operującymi z/do EPWA oraz agentami obsługi 
naziemnej. Autor projektu statutu komitetu koordynacyjnego, obowiązującego w: Porcie Lotniczym 
im. F. Chopina w Warszawie oraz w czasie EURO 2012 w portach lotniczych: Gdańsk-Rębiechowo, 
Poznań-Ławica i Wrocław-Strachowice, a także statutu Podkomitetu Koordynacyjnego na lotnisku 
Chopina w Warszawie. Współautor opracowania i wdrożenia w EPWA Local Rules oraz Quota 
Counting System, odnoszących się także do kwestii bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Ukończył 
szkolenia koordynacji rozkładów lotów organizowane przez IATA oraz odbył praktyczne szkolenia w 
zakresie obsługi kilku platform informatycznych do organizacji i koordynacji rozkładów lotów. Pilot 
szybowcowy, uczeń-pilot balonowy i samolotowy. 
 
Certyfikaty 
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA 

1. Przyczyny unieruchomienia statku powietrznego w polu ruchu naziemnego 
 
2. Konsekwencje unieruchomienia statku powietrznego 
 
3. Unieruchomienie statku powietrznego a bezpieczeństwo operacji lotniczych 
 
4. Procedury i sprzęt stosowane przy usuwaniu unieruchomionego statku 
powietrznego 
 
5. Zagrożenia związane z usuwaniem unieruchomionego statku powietrznego 
 
6. Przebieg procesu usuwania unieruchomionego statku powietrznego 
 
7. Przykłady praktycznych działań z zakresu usuwania unieruchomionych statków 
powietrznych 
 
8. Krajowa i międzynarodowa współpraca w zakresie usuwania unieruchomionych 
statków powietrznych. Szkolenia i ćwiczenia 

09:00 – 15:30 

(w tym przerwy) 

Obiad 15:30 

        

Znajdź nas na: 

www.facebook.com/ikku.szkolenia  

www.linkedin.com/company/centrum-kształcenia-i-doradztwa-ikku-sp.-z-o.o.?trk=top_nav_home 

www.ikku.pl 
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3. WARUNKI UDZIAŁU 

Zgłaszanie uczestników 
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę 
upoważnioną w terminie do dnia 21.03.2023 (najlepiej poprzez fax na nr 22 350 6994 albo 
zeskanowane poprzez e-mail na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu. 
 
Opłaty 
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi: 
- 500 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków 
publicznych 
- 500 zł/os. + 23% VAT = 615 zł – w pozostałych przypadkach 
 
Miejsce szkolenia 
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie IKKU, ul. Elektronowa 2, budynek D.  W wyjątkowych 
sytuacjach miejsce szkolenia może ulec zmianie. Lokalizacja zostanie potwierdzona zgłoszonym 
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem. 
 
Pozostałe informacje 
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 21.03.2023 nie zwalnia z obowiązku poniesienia 
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym 
w skierowaniu. 
 
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 28.03.2023 nie zwalnia z obowiązku poniesienia 
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w 
skierowaniu. 
 
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr fax 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. kom. 694 460 150,  akusztal@ikku.pl 


