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ZAPRASZA NA SZKOLENIE 

Zarządzanie ryzykami 

w operacjach bezzałogowych systemów powietrznych (UAS) 

Metoda SORA 
Szkolenie dla pilotów i kadry zarządzającej operacjami UAS 

(jednodniowe) 

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

a także akceptowalnych metod wykazania zgodności (AMC) EASA 

 

 
oferta otwarta: zachęcamy do dokonywania rezerwacji wstępnych na kolejną  

edycję szkolenia w formie zdalnej (webinar) 

  

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA 

Cel szkolenia 

Przepisy rozporządzenia delegowanego KE Nr 2019/947 (art. 8, ust 2 oraz art. 11, ust 5) wymagają, aby 

piloci oraz personel zrządzający bezpieczeństwem operacji lotniczych bezzałogowych systemów 

powietrznych (UAS) w kategorii SPEC i LUC posiadali umiejętności zarządzania ryzykami, odpowiednio 

do ich obowiązków i odpowiedzialności. 

Szkolenie jest ukierunkowane na zarządzanie ryzykami operacji UAS metodą SORA, a ponadto 

zapoznaje uczestników z zasadami zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz zgłaszania i badania 

zdarzeń  lotniczych z UAS. 

Szkolenie jest ukierunkowane na zarządzanie ryzykami operacji UAS metodą SORA w oparciu o 

Akceptowalne Metody Wykazania Zgodności( AMC) do rozporządzenia nr 2019/947,  z uwzględniałem 

Zmiany 1 z 2020 r. 

Łącznie szkolenie obejmuje 4 godziny (lekcyjne) wykładów prowadzonych metodą zdalną (webinar). 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie adresowane jest do personelu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykami w operacjach 

bezzałogowych systemów powietrznych(UAS) w kategorii „szczególna” (SPEC) i „certyfikowana” (LUC). 

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 2 500 godzin (Flight Engineer). 

Certyfikaty 

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

otrzymają „Certyfikat ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym”. 

 

  

                                                          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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Materiały szkoleniowe: 

Uczestnicy szkolenia otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe zawierające slajdy i szablony 

wybranych druków, oraz wykaz przepisów i dokumentów ICAO, PEiR, KE oraz PL mających 

zastosowanie do użytkowania bezzałogowych statków i systemów powietrznych. 

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

  

2. PROGRAM  RAMOWY I PLAN SZKOLENIA 

Moduł I – Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem operacji bezzałogowych 

systemów powietrznych UAS, który obejmuje omówienie: podstawowych definicji i 

pojęć oraz wymagań przepisów dot. wykonywania operacji z użyciem UAS, czynników 

wpływających na identyfikację i ocenę zagrożeń ich bezpieczeństwa, w tym wpływu 

czynnika ludzkiego (HF), a także typy ryzyka, zasad analizy procesowej ryzyka, 

zastosowanie macierzy ryzyka oraz związków wymagań ws operacji UAS z 

wymaganiami przepisów zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym 

(SMS). 

09:30 – 10:15 

(45 min.) 

Przerwa kawowa 10:15 – 10:25 

Moduł II – Zarządzanie ryzykami w operacjach UAS metodą SORA, który obejmuje 

omówienie: zastosowania oraz algorytmów i kroków metody SORA, identyfikację 

uczestników SORA, standardowych scenariuszy (STS i NSTS-ULC), zasad wstępnej oceny 

środowiska operacji UAS oraz wymagań operacyjnych, strategicznych metod 

zarządzania ryzykami operacji UAS, metody „wykrywaj i unikaj” (DAA), zasad i narzędzi 

metody SORA, poziomów odporności na błędy i zabezpieczenia (SAIL), a także ich 

powiązania z celami i zadaniami bezpieczeństwa (OSO). 

10:25 – 11:10 

(45 min.) 

Przerwa kawowa 11:10 – 11:20 

Moduł II – Zarządzanie ryzykami w operacjach UAS metodą SORA (c.d), omówienie:  

klasyfikacji, zasad oceniania i ograniczania ryzyka naziemnego (GRC), taktycznych 

metod i narzędzi zarządzania ryzykami (TMPR), metod ograniczania i/lub łagodzenia 

ryzyka, grup ryzyka ARC, kategorii, celów i zdań bezpieczeństwa (OSO) oraz 

charakterystyk i ocen ryzyka wstępnego (PDRA). 

11:20 – 12:05 

(45 min.) 

Przerwa kawowa 12:00 – 12:10 

Moduł III – Zgłaszanie i badanie zdarzeń w operacjach bezzałogowych statków 

powietrznych (UAS),  który obejmuje omówienie: przepisów regulujących zgłaszanie i 

badanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym, systemów obowiązkowego i dobrowolnego 

zgłaszania zdarzeń, zasad badania zdarzeń lotniczych przez operatora (SAG), zasad i 

metod wykorzystanie systemów zgłaszani zdarzeń do poprawy bezpieczeństwa lotów,  

funkcji i wykorzystania Centralnej Baza Zgłoszeń ULC (CBZ). 

12:10 – 12:55 

(45 min.) 

Przerwa obiadowa 12:55 – 13:30 

Moduł IV – Test wiedzy (45 minut) (prowadzony metodą zdalną) 13:30 – 14:15 

Omówienie wyników testu i zakończenie szkolenia 14:30 – 14:45 
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3. DOKUMENTY EASA (AMC & GM) dla metody SORA przetłumaczone na j. polski 

Uczestnicy szkolenia mają także możliwość zakupu nw. tłumaczeń: 

1. GM1 do Artykułu 2(28), (29), (30), (31), (32) i (33) rozporządzenia KE nr 2019/947, Definicje. 

(Zmiana 2);  

2. GM1 do AMC1 do artykułu 11 rozporządzenia KE nr 2019/947, Zasady prowadzenia oceny ryzyka 

operacyjnego, Ocena ryzyk wstępnie zdefiniowanych (PDRA). (Zmiana 2);  

3. AMC2 do Artykułu 11 rozporządzenia KE nr 2019/947, (Zmiana 2) (PDRA-G01, Wersja 1.2);  

4. AMC3 do Artykułu 11 rozporządzenia KE nr 2019/947, (Zmiana 2) (PDRA-G02, Wersja 1.1);  

5. AMC4 do Artykułu 11 rozporządzenia KE nr 2019/947, (Zmiana 2) (PDRA-S01, Wersja 1.1);  

6. AMC5 do Artykułu 11 rozporządzenia KE nr 2019/947, (Zmiana 2) (PDRA-S02, Wersja 1.1);  

7. AMC6 do Artykułu 11 rozporządzenia KE nr 2019/947, (Zmiana 2) (PDRA-G03, Wersja 1.0);  

8. Załącznik B do AMC1 do Artykułu 11 rozporządzenia KE nr 2019/947 (Tabele B.1 do B.9);  

9. Załącznik D do AMC1 do artykułu 11 rozporządzenia KE nr 2019/347 (wymagania dla TMPR 

(Tabele D.2, D.3);  

10. Złącznik E do AMC1 do artykułu 11 rozporządzenia KE nr 2019/347 (wymagania dla OSO (Tabele 

E.1 do E.9 i Tabela 6);  

11. Dodatek A do AMC1 do Artykułu 11 rozporządzenia KE nr 2019/947 (Opis Operacji – ConOps); 

12. Wytyczne GM1 UAS.SPEC.030(3)(e) rozporządzenia KE nr 2019/947 (Szablon IO). 
 

Tłumaczenia dostępne są wyłącznie w formie druku (format A4). 

Cena: 100 zł netto + VAT (tłumaczenia wysyłane są wraz z podstawowymi materiałami 

szkoleniowymi przed rozpoczęciem zajęć). 

 

4. 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 

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

Opłaty 

Opłata za szkolenie wynosi: 
 

Opcja I (bez dodatkowych tłumaczeń dokumentów EASA): 

- 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  
 

 

Opcja II (wraz z dodatkowymi tłumaczeniami dokumentów EASA): 

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

publicznych  

- 560 zł/os. + 23% VAT = 688,80 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 w szkoleniu 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 w szkoleniu 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 zgłoszone 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. 22 825 9479, kom. 694 460 150,  e-mail: akusztal@ikku.pl 
 


