SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

WYKONYWANIE USŁUG LOTNICZYCH
(OPERACJI SPECJALISTYCZNYCH)
W ŚWIETLE PRZEPISÓW EASA
25 maja 2018

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Usługami lotniczymi są operacje, w ramach których statek powietrzny jest wykorzystywany do
wykonywania usług specjalistycznych w zakresie rolnictwa, budownictwa, fotografii, geodezji,
prowadzenia obserwacji i patrolowania, akcji poszukiwawczo-ratowniczych, reklamy powietrznej itp.
Każda organizacja zamierzająca świadczyć usługi lotnicze musi posiadać odpowiednią zgodę
władzy lotniczej. W zależności od rodzaju statku powietrznego oraz rodzaju usługi, będzie to
upoważnienie nadawane na podstawie certyfikatu, zezwolenia albo zgłoszenia. Specyfikacja
działalności będzie również warunkowała, na jakich przepisach musi opierać się organizacja –
krajowe (PL-6) albo europejskie (rozporządzenie UE 965/2012).
Zasadniczym celem seminarium jest zrozumienie regulacji wspólnotowych w dziedzinie świadczenia
usług lotniczych w oparciu o przepisy prawa UE, z uwzględnieniem wyjątków, do których stosowane
są jeszcze przepisy krajowe (PL-6). Seminarium na ma celu pokazanie głównych założeń przepisów,
wymagań i obowiązków operatorów, zakresu odpowiedzialności oraz możliwości w świadczeniu
usług lotniczych. Uczestnicy seminarium zapoznają się również z procedurami uzyskania
odpowiednich zezwoleń. Ponadto uczestnicy seminarium otrzymają praktyczne rady związane z
przepisami prawa i procedurami obowiązującymi przed właściwymi organami administracji.
Adresaci warsztatów
Seminarium adresowane jest do osób zawodowo związanych z usługami lotniczymi, m.in. zrzut
skoczków spadochronowych, holowanie szybowców i banerów, loty patrolowe, zrzut szczepionek,
fotografia i filmowanie z powietrza itp.
Ekspert prowadzący
Mikołaj Doskocz - radca prawny, właściciel Kancelarii Prawa Lotniczego LATAJ LEGALNIE.
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach.
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2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do problematyki prawnej usług lotniczych:
Certyfikat AWC, zgłoszenie wykonywania operacji specjalistycznych, (SPO)
zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka (SPO
HR). Prawo lotnicze, Rozporządzenie UE 965/2012, PL-6.

09:30 – 15:00
(w tym przerwy)

2. Wymagania dla operatora świadczącego usługi lotnicze:
Flota, kadra kierownicza, system zarządzania, dokumentacja.
3. Zakres i wymagania dla instrukcji operacyjnej:
Omówienie podstawowych zasad związanych z opracowywaniem instrukcji
operacyjnych i Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP).
4. Procedura zgłaszania oraz uzyskania zezwolenia na wykonywanie operacji
specjalistycznych:
Zgłoszenie operacji SPO, zezwolenie na SPO high risk, procedura przed
Prezesem ULC, procedura uzyskania certyfikatu AWC.
5. Akty prawne regulujące wykonywanie operacji specjalistycznych:
Skoki spadochronowe, zrzuty, holowanie szybowców i banerów, loty
patrolowe.
6. Niezarobkowe operacje specjalistyczne:
Holowanie szybowców i loty akrobacyjne w organizacjach ATO, zrzut
skoczków.
7. Konsekwencje naruszenia przepisów związanych z operacjami
specjalistycznymi:
Przepisy karne, kary administracyjne, przykłady z praktyki.
Obiad

15:00

3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 11.05.2018 (najlepiej fax na nr 22 350 6994 lub 22 825 9479 albo email na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
400 zł/os. + 23% VAT = 492 zł
(w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków publicznych – stawka VAT-zw)
Miejsce warsztatów
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
W wypadku zgłoszenia większej liczby osób niż planowana liczba miejsc na szkoleniu (do 25), IKKU
powiadomi osoby niezakwalifikowane na warsztaty oraz dokona zwrotu wpłat. W przypadku
zgłoszenia mniejszej liczby uczestników warsztatów niż 10 mogą być one odwołane
(z powiadomieniem zainteresowanych i zwrotem dokonanych przedpłat).
Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach po dniu 11.05.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
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Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach po dniu 21.05.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Osoby zgłoszone na warsztaty 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 warsztatach.
Sprawy organizacyjne
Albert Kusztal - tel. 22 825 9479, kom. 694 460 150, akusztal@ikku.pl
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