
Czy usługa może być dofinansowana? Tak

Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi Otwarta

Numer usługi 2018/05/12/18746/167285

Cena netto 8 300,00 zł Cena brutto 8 300,00 zł
Cena netto za godzinę 1 185,71 zł Cena brutto za

godzinę
1 185,71

Usługa z możliwością dofinansowania Tak

Liczba godzin usługi 7

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-06-14 Termin zakończenia
usługi

2018-06-14

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-05-12 Termin zakończenia
rekrutacji

2018-06-13

Maksymalna liczba uczestników 10

Kategoria główna KU Zawodowe

Kategorie dodatkowe KU Zawodowe

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty: 
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO
9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Obsługa małego samolotu i
wyposażenia

Informacje o usłudze



Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak

Nazwa podmiotu Mała Polska Flota Powietrzna sp. z
o.o.

Osoba do kontaktu Beata Soczawa Telefon 661081888

E-mail beata@kobietaszczesliwa.pl

Cel biznesowy
Przedsiębiorcy - szkolący siebie i swoich pracowników na pilota małego samolotu nabędą
samodzielnych kompetencji do obsługi mechanicznej samolotu, co skróci czas przygotowania
samolotu do lotu oraz obniży koszty jego obsługi i spowoduje płynne przygotowanie do lotu
biznesowego.

Cel edukacyjny
Doskonalenie umiejętności oraz zasad właściwego przygotowania i wykonania przelotu

Ramowy program usługi
Poznanie mechaniki samolotu, zespołów napędowych, obsługi technicznej

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Doskonalenie umiejętności oraz zasad właściwego przygotowania i wykonania przelotu

Grupa docelowa
przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy podejmują szkolenie na pilota małego samolotu lub  będący w
trakcie szkolenia na pilota małego samolotu

Materiały dydaktyczne
skrypt szkoleniowy, praca z samolotem szkoleniowym

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Cel usługi

Szczegółowe informacje o usłudze

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=18746


Informacje dodatkowe
Uczestnicy szkolenia uzyskują wiedzą pracując z samolotem szkoleniowym i oryginalnym osprzętem

Harmonogram

LP Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1 Ogólna budowa płatowca, systemy
sterowania lotem, instalacje
płatowcowe, przyrządy pokładowe.

2018-06-
14

14:00 15:30 1:30

2 Ogólna budowa i zasada pracy
tłokowych silników spalinowych,
omówienie instalacji i układów
wspomagających i kontrolujących pracę
tłokowych silników spalinowych, różnice
pomiędzy silnikami tłokowymi lotniczymi
a nie lotniczymi. Typy śmigieł i ich
budowa ogólna.

2018-06-
14

15:30 17:30 2:00

3 Dokumenty statku powietrznego,
dokumenty potwierdzające wykonanie
obsług, pakiet dokumentów
pokładowych, zarządzanie statkiem
powietrznym przez odpowiednio
zatwierdzoną organizację CAMO lub
przez właściciela/użytkownika,
dokumenty związane z procesem
zarządzania statkiem powietrznym.

2018-06-
14

17:30 18:30 1:00

4 Wykonywanie obsługi samolotów
uwarunkowania prawne w zależności od
kategorii statku powietrznego.
Instrukcje Obsługi Technicznej,
Świadectwo Typu i dane w nim zawarte,
obsługa liniowa i hangarowa, zakres
przeglądów, stwierdzenie usterek i
wykonywanie napraw, wykonywanie
modyfikacji statku.

2018-06-
14

18:30 20:00 1:30

5 Instrukcja użytkownika w locie,
przygotowanie samolotu do lotu,
wykonywanie przeglądów
przedlotowych - typowe wykrywanie
niezgodności konieczne działania
korygujące.

2018-06-
14

20:00 21:00 1:00



Imię i nazwisko Tomasz Wostal

Obszar specjalizacji mechanik samolotowy

Doświadczenie zawodowe 10 lat mechanik lotniczy, nr uprawnień wg ICAO
PL 66.16539

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług 10 lat mechanik lotniczy

Wykształcenie wyższe

Adres:
Bojkowska 23
44-100 Gliwice, woj. śląskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Aeroklub Gliwicki, Trynek, sala
szkoleniowa

Warunki logistyczne:

Osoby prowadzące usługę

Lokalizacja usługi


	Obsługa małego samolotu i wyposażenia

