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Szanowni Państwo,  

Przekazujemy Wam dokument podsumowujący projekt mający na celu opracowanie 

modeli staży uczniowskich w trzech zawodach lotniczych technika awionika (TA), 

technika lotniskowych służb operacyjnych (TLSO) oraz technika mechanika lotniczego 

(TMLO), w którym opisujemy przebieg pilotaży staż uczniowskich w w/w zawodach, 

podsumowujemy weryfikację działania narzędzia do monitorowania jakości staży oraz 

prezentujemy uwagi zebrane podczas trwania całego projektu.  

Wszystkie dokumenty opracowane podczas trwania całego projektu będą dostępne na 

stronie internetowej MGN Alaris Consulting w zakładce projekty europejskie 

(https://mgnalaris.pl/programy-europejskie/)  
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2.0 Słowniczek  

Poniżej podano opis skrótów, które są używane w niniejszym opracowaniu. Tabela nie 
zawiera skrótów, które są wyjaśnione bezpośrednio w tekście.   

Skrót Opis 

AD  Dyrektywa zdatności  
Airside Safety  Szkolenie z bezpieczeństwa poruszania się po części lotniczej 

lotniska  
AMM  Instrukcja obsługi technicznej samolotu – skrót od nazwy ang.  
AOA Wskaźnik kąta natarcia – skrót od nazwy ang.  
APU  Pomocnicze źródło mocy – skrót od nazwy ang. 
B1  Licencja mechanika lotniczego (TML) wydawana zgodnie z Part 

66 
B2 i B2L  Licencja dla mechanika awionika (TA) wydawana zgodnie z Part 

66  
CAMO  Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu – skrót od 

nazwy ang.  
EASA  Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej - skrót od 

nazwy ang. 
EWIS  Zasady bezpieczeństwa w związku z istnieniem ładunku 

statycznego – skrót od nazwy ang. 
FIM  Podręcznik identyfikacji niesprawności – skrót od nazwy ang.  
FOD Zagrożenie zanieczyszczeniem ciałem obcym 
IPC  Ilustrowany katalog części zamiennych – skrót od nazwy ang.  
MEiN  Ministerstwo Edukacji i Nauki – skrót  
MOE  Charakterystyka organizacji obsługowej – skrót od nazwy ang.  
NOTAM  Informacja dotycząca operacji lotniczych (podobnie jak 

SNOWTAM, BIRDTAM itd.) – skrót od nazwy ang.  
NDT  Badania nieniszczące – skrót od nazwy ang.  
OCC Centrum zarządzania operacjami – skrót od nazwy ang.  
Part 66  Przepisy UE dla personelu poświadczającego, czyli mechaników 

wykonujących i poświadczających wykonanie obsługi samolotów  
Part 145  Przepisy UE dla organizacji obsługowych  
PL Port lotniczy  
PRN  Płyta postojowa – skrót od nazwy ang.  
TA  Technik awionik – skrót  
TAT Wskaźnik temperatury otoczenia – skrót od nazwy ang.  
TC Certyfikat typu – skrót od nazwy ang.  
TLSO  Technik lotniskowych służb operacyjnych – skrót  
TLM  Technik mechanik lotniczy -skrót 
SB Biuletyn obsługowy  
S.C. Środek ciężkości  
SMS Zarządzanie bezpieczeństwem  
SP Statek powietrzny  
SRM Instrukcja napraw konstrukcji nośnej – skrót od nazwy ang. 
VHF/HF Oznaczenie długości fal radiowych – skróty od nazwy ang.  
W&B Wyważanie statku powietrznego  
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3.0 Wstęp do całości opracowania  

Niniejszy raport jest podsumowaniem całości projektu pt. „Kształcenie zawodowe 31 

branża transportu lotniczego (TLO)” dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, który obejmuje opracowanie trzech programów staży uczniowskich dla 

szkół średnich, prowadzących kształcenie w kierunkach: technik mechanik lotniczy 

(TML) (315317), technik awionik (TA) (315316), technik lotniskowych służb 

operacyjnych (TLSO) (315406) oraz ich weryfikację w ramach krótkich staży 

pilotażowych (konkurs MEiN POWR.02.15.00-00-2031/20). 

Projekt jako całość został podzielony na trzy etapy. W czasie etapu I przygotowano 

dwa opracowania dotyczące rynku kształcenia zawodowego uczniów szkół średnich 

oraz opracowano trzy modele staży uczniowskich dla zawodów TA, TLSO oraz TML. 

Autorzy modeli byli wspierani w procesie tworzenia modeli przez zespół ekspertów 

reprezentujących zakłady będące przyszłymi organizatorami staży uczniowskich (9 

osób) oraz szkoły średnie prowadzące proces kształcenia zawodowego w trzech 

wymienionych powyżej zawodach (5 osób).  

Podczas opracowywania modeli położono duży nacisk nie tylko na racjonalność i 

efektywność modeli, ale na ich wzajemną spójność. Było to wynikiem dyskusji 

pomiędzy autorami i ekspertami, którzy doszli do wniosku, że uczniowie różnych 

specjalizacji, uczący się w tej samej szkole mogą odbywać staże u tych samych 

pracodawców. Niezapewnienie spójności owocowałoby dysonansem pomiędzy 

zaproponowanymi programami staży oraz dokumentami związanymi np. z zawartością 

umów. W dalszej perspektywie mogłoby to prowadzić do niezgodności w czasie 

współpracy pomiędzy tymi osobami już na etapie pracy zawodowej.  

Jeśli chodzi o zawartość merytoryczną modeli, a co za tym idzie przyszłych programów 

staży, przeprowadzono analizę potencjalnych pracodawców dla poszczególnych 

specjalności oraz model nauczania. Analizując potencjalnych pracodawców 

przyjmujących na staże należy zwrócić uwagę na to, że mimo dużej rozbieżności 

pomiędzy poszczególnymi specjalnościami stażyści mogą stać się pracownikami tych 

samych pracodawców.  

Drugim wnioskiem było stworzenie tzw. czterokroku opisującego model nauczania 

stosowany powszechnie w branży lotniczej. Model polega na etapach realizacji 

jakiegokolwiek zadania w zakresie zawodowym, gdzie najpierw musi nastąpić ogólne 

przygotowanie pracownika, w tym stażysty, następnie musi się on przygotować do 
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wykonania konkretnego zadania, następnie je zrealizować i na końcu podsumować 

zadanie oraz rozliczyć jego wykonanie. Jak napisano powyżej jest to cykl typowy i 

powinien być powszechnie stosowany, ale praktyka zachowań w branży lotniczej 

wskazuje, że odstępstwa od takiego modelu są powszechne . Z tego właśnie powodu 

uznaliśmy konieczność silniejszej promocji działań metodą czterokroku.  

Opracowywanie modeli zakończono we wrześniu 2021 r. i przekazano MEiN celem 

zatwierdzenia.  

W drugim etapie projektu realizowano trzy staże pilotażowe w każdym z trzech 

zawodów. Opisy tego etapu znajdują się w części pierwszej opracowania. Część drugą 

poświęcono informacjom  dotyczącym badaniu jakości procesu w czasie pilotaży oraz 

opis wyników tych badań. Etap trzeci zawiera zebrane opinie szkół i ich przedstawicieli 

o możliwościach i stopniu wdrożenia zaproponowanych modeli lub ich elementów.  
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4.0 Część I – Realizacja pilotaży staży uczniowskich  

4.1 Wstęp  

Część I zawiera opis trzech pilotaży dotyczących zawodów TA, TLSO oraz TML. Każdy 

z pilotaży został opisany osobno. W ramach opisu przedstawiono informacje, jakie 

szkoły i jacy pracodawcy byli zaangażowani w każdy z pilotaży, jakie były 

uwarunkowania tych pilotaży, jakie były programy każdego z pilotaży oraz jakie 

wprowadzano w nim ew. zmiany w czasie realizacji pilotażu.  

W opisach wskazano także problemy, na jakie natrafiono podczas realizacji staży oraz 

sposoby w jaki problemy te zostały rozwiązane.  

Opisy zostały przedstawione wg układu ich ostatecznej realizacji, która ostatecznie 

odbiegała ona od pierwotnie zaplanowanej z powodu pandemii COVID-19 oraz wojny 

w Ukrainie. Zmiany, wynikające ze wskazanych powodów zostały również opisane, 

ponieważ wymuszały one od stron realizujących staże elastyczne reakcje.                               

W przypadku jednego ze staży konieczne było dwukrotne przerabianie ich programów.  

Dodatkowo do opisów załączono program stażu opracowany w etapie I, harmonogram 

stażu, który powstał na etapie szczegółowego planowania stażu pilotażowego oraz 

dokumenty potwierdzające realizację staży.  

Realizacja staży była dokumentowana wpisami do standardowych dzienniczków 

praktyk lub książek mechanika lotniczego. Pierwszy typ dokumentu zastosowano w 

czasie staży uczniów TLSO, którzy zastosowali swoje dokumenty używane od 

początku procesu kształcenia się w szkole średniej. Nie było możliwe zastosowanie 

dokumentów specjalistycznych branżowych dla zawodu TLSO, ponieważ takich nie 

opracowano, ani na poziomie unijnym, ani krajowym. W przypadku uczniów zawodów 

TA oraz TML można było się posłużyć powszechnie stosowanymi książkami 

mechanika lotniczego. Dokumenty te są powszechnie uznawane jako potwierdzenie 

praktyki zawodowej lotniczego personelu poświadczającego i honorowane przez 

władze lotnicze (w Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego) w czasie uznawania 

realizacji praktyki w zawodzie niezbędnych do uzyskania licencji lotniczej zgodnie z 

europejskimi przepisami Part 66.  

Wszystkie trzy modele staży uczniowskich przewidziane do realizacji podczas pilotaży 

zostały zaplanowane jako zdarzenia realizowane w jednym lub dwóch obszarach, co 

miało dać stażystom przedsmak ich przyszłej pracy, a jednocześnie pozwolić uzyskać 

ściśle określone umiejętności praktyczne, które miały być przećwiczone kilkakrotnie. 
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Mimo trudności wynikających z panującej pandemii oraz zmian, które trzeba było 

wprowadzać do pilotaży w przypadku zawodów TA i TML, udało się zachować taki 

układ do samego końca realizacji staży.  

W przypadku staży dla TLSO konieczne było odstąpienie od wstępnych założeń i 

realizowanie staży w wersji „zapoznawczej”. Powyższe wynikało z warunków realizacji 

stażu, ale jak się okazało było korzystne dla uczniów biorących udział w pilotażu w 

zakresie większym niż się można było tego spodziewać. Prawdopodobnie było to 

wynikiem zaangażowania stażystów w realizację projektu.  

Poniżej zaprezentowano opisy stażu ułożone jak poniżej:   

Technik awionik      - str. 11  

Technik mechanik lotniczy    - str. 36  

Technik lotniskowych służb operacyjnych  - str. 54  

Każdy opis zawiera również skany Modelowych planów staży, szczegółowy 

harmonogram stażu opracowany przed stażem oraz skany stron z książek mechanika 

lotniczego lub dzienniczka praktyk. We wszystkich przypadkach ukryto dane osobowe 

uczniów, których dokumenty zostały zeskanowane.  

 

Wszystkie modele są dostępne na stronie realizatora całego projektu: mgnalaris.pl 
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4.2 Pilotaż dla zawodu technik awionik.  

4.2.1 Miejsce realizacji pilotażu oraz zaangażowane strony.  

Pilotaż dla stażystów w zawodzie technik awionik zaplanowano do realizacji w bazie 

obsługowej firmy Linetech S.A na lotnisku w Katowicach Pyrzowicach w terminie 14-

26 lutego.  

W realizacji pilotażu brali udział uczniowie i nauczyciele z Technikum nr 4 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Bytomiu oraz personel techniczny organizacji obsługowej 

Linetech S.A.  

Ze względu na zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 i możliwość niezrealizowania 

wymagania odbycia stażu przez trzech uczniów/stażystów, każdą z grup stażystów 

zwiększono z trzech do czterech osób.  

Realizacja stażu w zaplanowanym terminie została zagrożona z powodu pandemii. 

Ostatecznie uznano, że staż można zrealizować, ponieważ warunki w dużym 

hangarze pozwalają zapewnić odpowiednią separację pomiędzy pracującymi, co 

obniżało prawdopodobieństwo zachorowania pracowników Linetech S.A. oraz osób 

zaangażowanych w staż. Organizacja goszcząca zapewniała warunki 

zabezpieczające przed zachorowaniem takie jak: kontrola temperatury, środki 

dezynfekujące i higieniczne itd. Tego typu warunków nie można było zapewnić w 

przypadku pozostałych dwóch pilotaży.  

Przed przystąpieniem do realizacji stażu cały zespół opiekunów odbył spotkania 

konsultacyjne w wymiarze 6 godz. Podczas tych spotkań omawiano zasady 

prowadzenia staży, koncepcję edukacyjną modelu, zasady monitorowania jakości itp.  

Jak wspomniano we wstępie, aby zabezpieczyć się przed możliwością 

niezrealizowania warunków pilotażu, powiększyliśmy każdą z grup o jedną osobę, na 

wypadek, gdyby którykolwiek z uczniów-stażystów zachorował. W wyniku tego, w 

stażu pilotażowym dla zawodu technik awionik brało udział ośmiu uczniów, a nie 

sześciu, jak wcześniej planowano.  

 

4.2.2 Opis przebiegu pilotażu   

Opiekunami grup stażystów byli wyszkoleni pracownicy firmy Linetech S.A pracujący 

w bazie obsługowej w Katowicach, którzy posiadali uprawnienia instruktorów 

wewnętrznych do szkolenia praktycznego i dodatkowo posiadali też doświadczenie w 

pracy z uczniami szkół średnich zawodowych, którzy odbywali w tej lokalizacji swoje 

praktyki.  
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Szczegółowy program staży (patrz str. 16) został opracowany na podstawie planu 

przygotowanego jeszcze w czasie trwania pierwszego etapu projektu, gdy powstawały 

modele staży. W przypadku staży dla techników awioników nie trzeba było zmieniać 

programu, choć niektóre szczegółowe działania były zastępowane innymi o 

adekwatnej wartości poznawczej. Było to spowodowane opóźnieniem realizacji 

modyfikacji samolotu typu EMBRAER EMB-190, w którym miała zostać wykonana 

modernizacja polegająca na wymianie części wnętrza. Wymiana foteli, wchodząca w 

skład planowanej modernizacji pozwoliłaby uczniom zaangażować się w planowe 

działania związane z wymianą elektroniki oraz demontażu starych i montażu nowych 

wiązek elektrycznych. Ponieważ projekt modernizacji samolotu opóźnił się, w czasie 

przewidzianym na udział w pracach modernizacyjnych uczniowie-stażyści wykonywali 

inne podobne czynności obsługowe.  

Pierwsze trzy dni stażu zostały poświęcone na przygotowanie uczniów-stażystów do 

pracy w środowisku organizacji obsługowej, co pozwoliło im wziąć udział w kilku 

szkoleniach, które są obowiązkowe dla wszystkich nowych pracowników Linetech 

S.A., w tym również praktykantów.  

Szkolenia w których uczestniczyli stażyści dotyczyły: zapoznania z przedsiębiorstwem, 

systemów jakości i bezpieczeństwa (szkolenie dotyczy zapewnienia jakości i 

bezpieczeństwa operacyjnego i nie ma nic wspólnego ze szkoleniem wynikającym z 

przepisów BHP), bezpieczeństwa w środowisku obsługi lotniczej, zasad posługiwania 

się dokumentacją oraz oprogramowaniu wspierającemu obsługę, także tworzenie i 

wypełnianie kart zadaniowych. Przed rozpoczęciem czynności obsługowych w firmie 

Linetech S.A odbyło się szkolenie BHP. Dodatkowo uczniowie-stażyści musieli odbyć 

szkolenia z: przepisów lotniczych oraz czynnika ludzkiego, charakterystyki organizacji 

obsługowej (MOE) oraz zdać z wynikiem pozytywnym egzamin, który był realizowany 

w wersji online.  

Ten fragment stażu budził największe negatywne emocje wśród uczniów-stażystów. 

Większość szkoleń, w tym szkolenia i egzaminy online, były interpretowane jako nudne 

i niepotrzebne i stażyści otwarcie wskazywali, że przy 8 dniowym stażu to znacząco 

za dużo, bo chcieliby więcej czasu spędzić w samolocie.  

Z drugiej strony po zakończeniu szkoleń w czasie rozmów stażyści wypowiadali się z 

dużym zaskoczeniem o wielkości i stopniu skomplikowania przedsiębiorstwa, w którym 

odbywali staż. Wiedzieli, gdzie i jak poszukiwać dokumentacji, potrafili pobierać 

narzędzia oraz znali zagrożenia wynikające z pracy w firmie lotniczej, które wynikają z 
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ograniczeń, które mamy jako ludzie. Co ciekawe forma wypowiedzi i postawa ciała 

wskazywały na to, że byli dumni z faktu, iż pracują w tak poważnym przedsiębiorstwie 

i sobie radzą. 

Po zakończeniu etapu wstępnego i uzyskaniu zaliczeń ze szkoleń, (które są 

wymagane od każdego pracownika zakładu - gospodarza) uczniowie-stażyści 

przystąpili do znacznie dla nich bardziej interesującej części praktycznej. Przez pięć 

dni powtarzany był ten sam scenariusz: omówienie instalacji, w obszarze której będą 

wykonywali obsługi, co stanowiło odpowiednik mini szkolenia zapoznawczego, 

otrzymywali zadanie obsługowe do realizacji, wyszukiwali niezbędną dokumentację, 

opracowywali karty zadaniowe, identyfikowali niezbędne części zamienne oraz 

materiały zużywalne niezbędne do realizacji zlecenia i przygotowywali dokumentację 

do ich zamówienia. Następnie zamawiali narzędzia i wyposażenie specjalne, jeśli takie 

były niezbędne do realizacji zadania obsługowego. O ile wcześniej uczniowie nie 

angażowali swoich opiekunów i nie zadawali pytań, w tym momencie opiekunowie 

aktywizowali się i przeprowadzali kontrolę poprawności wykonania karty zadaniowej 

oraz selekcji narzędzi i części zamiennych oraz materiałów. W czasie tych działań 

zauważono kilka poważnych problemów, które były systematycznie korygowane. 

Podstawowym z nich było niedokładne czytanie opisów zadań obsługowych do końca, 

co prowadziło do powstawania nieprawidłowości w kartach zadaniowych. W przypadku 

dwóch najbardziej upartych stażystów, którzy mimo zwracania im uwagi nadal 

pozwalali sobie na niestaranność, pozwolono im przystąpić do pracy z kartami, które 

nie zostały poprawione i prawie od razu okazało się, że nie są w stanie prawidłowo 

wykonać zadania obsługowego. To wpłynęło na natychmiastową zmianę postaw tych 

uczniów-stażystów i rozwiązało problem ich niesubordynacji niemal od ręki.  

Drugim problemem tego stażu, nie rozwiązanym do końca była ograniczona 

znajomość języka angielskiego stażystów. Uczniowie-stażyści byli zmuszeni 

posługiwać się słownikami, aby zrozumieć istotę zleconego im zadania, co znacząco 

wydłużało czas przygotowania do obsługi. Tego problemu nie udało się rozwiązać, ale 

post factum, zespół realizujący staż przekazał opiekunom grupy własne materiały, 

które w przyszłości mogą pomóc w nauce zawodowego języka angielskiego w zakresie 

koniecznym technikom awionikom.  

Trzecim zidentyfikowanym problemem był fakt, że nie wszyscy stażyści widzieli swoją 

przyszłość jako technicy awionicy, do czego przyznali się w rozmowach podczas 

realizacji stażu. Dotyczyło to połowy stażystów, którzy planowali zostać jednak 
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technikami mechanikami lotniczymi, a na specjalności technik awionik znaleźli się z 

powodu braku miejsc dla techników mechaników lotniczych. Jeden ze stażystów 

planuje zostać pilotem, a kolejny kontrolerem ruchu lotniczego. Wywołało to spore 

wątpliwości co do racjonalności „inwestowania” w osoby, które nie planują dalszej 

pracy w zawodzie, ale uzgodniono, że wszyscy stażyści muszą być traktowani 

jednakowo, a inwestycja w nich jest inwestycją w rozwój lotnictwa.  

Po konsultacjach z opiekunami ze strony zakładu oraz z nauczycielami za czwarty 

problem uznano zbyt niski poziom opanowana umiejętności posługiwania się 

narzędziami. Nie było to powszechne zjawisko, ale zauważalne i świadczy o zbyt małej 

liczbie zajęć praktycznych, na których uczniowie mogliby nauczyć się sprawnie 

posługiwać typowymi narzędziami stosowanymi w obsłudze systemów elektrycznych i 

elektronicznych itp.    

Po etapie przygotowania uczniowie pobierali części, materiały oraz narzędzia i 

przystępowali do wykonania prac obsługowych. Zarówno opiekunowie ze strony 

Linetech S.A. jak i przedstawiciele szkoły potwierdzali i podkreślali ogromne 

zaangażowanie uczniów-stażystów. Piątego dnia stażu i zarazem drugiego dnia zajęć 

praktycznych opiekunowie zauważyli, że poszczególne zespoły zaczęły konkurować 

ze sobą i prace były wykonywane w pośpiechu. Natychmiast po zauważeniu tego 

zjawiska opiekunowie podjęli działania jego eliminacji. Przeprowadzono jednoczesną 

rozmowę z oboma zespołami, a następnie z każdym z nich z osobna, i już od 

następnego dnia stwierdzono, że zespoły nie odstąpiły od konkurowania ze sobą.  

Cały staż prowadzony był podczas pierwszej zmiany (8 godzin) dla dwóch 

(czteroosobowych) grup uczniów-stażystów. Dla podniesienia efektywności procesu 

edukacyjnego i racjonalności realizacji zadań obsługowych, obie czteroosobowe grupy 

stażowe zostały podzielone na dwa dwuosobowe zespoły. Dzięki temu opiekunowie 

mogli w miarę swobodnie nadzorować poprawność prac swoich obu zespołów i w razie 

potrzeby reagować na ewentualne problemy.  

Po zakończeniu wykonywania zleconej obsługi uczniowie-stażyści wypełniali 

pozostałą dokumentację i rozliczali się z opracowanej karty zadaniowej, pobranych 

narzędzi oraz części i materiałów. Jeśli obsługa ta nie zbiegała się z zakończeniem 

zmiany, uczniowie-stażyści rozpoczynali ponowny cykl przygotowań i przystępowali do 

wykonania następnego zadania obsługowego.  

Pod koniec zmiany, grupy stażystów oraz opiekunowie spotykali się i omawiali 

wykonane obsługi, podsumowując cały dzień. Na zakończenie stażu (ósmego dnia) 
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omówiono cały stażu oraz opiekunowie podpisali stażystom zapisy wykonywane 

podczas stażu poświadczając wykonanie poszczególnych obsług oraz zatwierdzając 

fakt przeszkolenia na poszczególnych instalacjach.  

 

Poniżej załączono trzy dokumenty związane z tym stażem:  

- program stażu opracowany w pierwszym etapie realizacji projektu (str. 16);  

- szczegółowy program stażu opracowany podczas planowania zajęć (str. 25);  

- kopia zapisów wykonanych przez stażystę w Książce mechanika lotniczego. (str. 26).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment celowo pozostawiono niezapisany   
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4.2.3 Skany    

4.2.3.1 Modelowy program realizacji stażu 
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Fragment celowo pozostawiono niezapisany 
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4.2.3.2 Harmonogram realizacji stażu   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment celowo pozostawiono niezapisany 
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4.2.3.3 Zapisy dokumentujące przebiegu staży z Książki mechanika lotniczego    

 



 
 

Strona 27/160 

 



 
 

Strona 28/160 

 



 
 

Strona 29/160 

 

 



 
 

Strona 30/160 

 

 



 
 

Strona 31/160 

 



 
 

Strona 32/160 

 

 
 



 
 

Strona 33/160 

 

 



 
 

Strona 34/160 

 

 



 
 

Strona 35/160 

 
 

 



 
 

Strona 36/160 

 
4.3 Pilotaż dla zawodu technik mechanik lotniczy (TML).  

4.3.1 Miejsce realizacji pilotażu oraz zaangażowane strony.  

Pilotaż dla zawodu technik mechanik lotniczy zaplanowano do realizacji w bazie 

obsługi liniowej firmy Linetech S.A znajdującej się na lotnisku Warszawa.  

W realizacji pilotażu brali udział uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Bohaterów 

Narwiku z Warszawy oraz personel obsługi liniowej Linetech S.A. Staż został 

zaplanowany w okresie ferii zimowych w terminie 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 

Niestety w związku z pandemią i zagrożeniem zarażenia personelu obsługowego 

konieczne było opóźnienie realizacji projektu. W zaplanowanym terminie zainicjowano 

staż i odbyły się tylko trzy szkolenia przygotowawcze zawierające zapoznanie z firmą, 

szkolenia wymagane przepisami, które są niezbędne do podjęcia pracy w 

przedsiębiorstwie lotniczym. Zajęcia prowadzono online oraz w salach macierzystego 

technikum w Warszawie, gdzie można było zapewnić odpowiednią separację 

pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt.  

Zajęcia praktyczne przywrócono w dniu 17 marca 2022 r. i realizowano w kolejne 

weekendy do 10 kwietnia 2022 r.  

Jak wspomniano we wstępie, aby zabezpieczyć się przed możliwością 

niezrealizowania warunków pilotażu grupa stażystów TML została powiększona o 

jedną osobę, na wypadek, gdyby którykolwiek z uczniów-stażystów zachorował.  W 

stażu pilotażowym dla zawodu technik mechanik lotniczy brało udział siedmiu uczniów, 

a nie sześciu jak wcześniej zaplanowano.  

Przed przystąpieniem do realizacji stażu cały zespół opiekunów odbył spotkania 

konsultacyjne w wymiarze 6 godz. Podczas spotkań omawiano zasady prowadzenia 

staży, koncepcje edukacyjne modelu, zasady monitorowania jakości itp.  

Po zawieszeniu realizacji stażu przeprowadzono dodatkowe szkolenia, przeszkalając 

wszystkich mechaników oraz personel planowania w zakresie realizacji stażu. Był to 

wniosek po analizie stażu w Katowicach, który w odróżnieniu od stażu w Warszawie 

pozwalał na bezpośrednią współpracę z opiekunami ze strony Linetech-u S.A. W 

środowisku obsługi liniowej część stażystów zawsze musiała być podporządkowana 

innym mechanikom, ponieważ praca w zespole większym niż 3 osoby jest niemożliwa, 

a kontrola zespołów pracujących w różnych miejscach równolegle znacząco utrudnia 

lub wręcz uniemożliwia dozór.  

Dodatkowe szkolenie dla wszystkich mechaników było wymuszone zmianą sytuacji 
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operacyjnej. Obsługi wykonywane przez stażystów były zaplanowane na samolocie 

typu Boeing 737 w wersji cargo, który operował z Warszawy i pozwalał na dłuższy 

dostęp, co znacząco ułatwiało realizację staży, ponieważ aspekt presji czasu był 

zminimalizowany. Stażyści mieli na tym samolocie wykonywać obsługi codzienne oraz 

tygodniowe, a w razie potrzeby realizować inne zadania wynikające z potrzeby 

bieżących napraw, kontroli lub realizacji biuletynów obsługowych i dyrektyw zdatności. 

Niestety opóźnienie realizacji stażu (pozostałych pięć dni) na lotnisku spowodowało, 

że samolot został przebazowany na inne lotnisko i nie był dostępny dla stażystów. W 

związku z tym jeszcze raz przeanalizowano harmonogram stażu i zdecydowano na 

włączenie stażystów do zespołu mechaników realizujących obsługi liniowe na innych 

samolotach na bieżąco. Okazało się też, że elastyczność modelu nie wymagała zmian 

w planie i harmonogramie, ale wymogła większej elastyczności od zespołu opiekunów 

po stronie Linetech S.A. ze stacji obsługi liniowej w Warszawie. 

 

4.3.2 Opis przebiegu pilotażu   

Szczegółowy harmonogram stażu został opracowany na podstawie planu 

przygotowanego w czasie trwania pierwszego etapu projektu, podczas którego 

powstawały modele staży. Jak opisano powyżej sytuacja wymagała wprowadzenia 

zmian, ale po stronie organizacyjnej.  

Pierwsze trzy dni stażu zostały poświęcone na szkolenie wstępne uczniów-stażystów 

przygotowujące ich do pracy w środowisku organizacji obsługowej, prowadzącej 

obsługę liniową. Stażyści musieli odbyć standardowe szkolenia (podobnie jak stażyści 

TA), a potem jeszcze przejść instruktaż dotyczący zachowania się na płycie 

postojowej. Były to szkolenia i instruktaże, które są obowiązkowe dla wszystkich 

nowych pracowników Linetech S.A.  

Część powyższych szkoleń: zapoznanie z przedsiębiorstwem, szkolenie BHP, system 

jakości (szkolenie dotyczy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa operacyjnego i nie 

ma nic wspólnego ze szkoleniem wynikającym z przepisów BHP), bezpieczeństwo w 

środowisku obsługi lotniczej, zasady posługiwania się dokumentacją i 

oprogramowaniem wspierającym obsługę, tworzenie i wypełnianie kart zadaniowych – 

do czegoś zmierzało to zdanie, ale przestało. 

Wymienione szkolenia były realizowane przez instruktorów. Szkolenia z przepisów 

lotniczych oraz czynnika ludzkiego, charakterystyki organizacji obsługowej (MOE), 

były realizowane w wersji online po których stażyści musieli zdać egzaminy z zakresów 
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objętych tymi szkoleniami.  

Tak jak w Katowicach ten fragment stażu budził największy sprzeciw stażystów. 

Szkolenia były interpretowane jako nudne i niepotrzebne, a stażyści otwarcie mówili, 

że przy 8 dniowym stażu, to znacząco za dużo, ponieważ oni chcieliby więcej czasu 

spędzić na pracach przy samolotach.  

Podobnie, jak w Katowicach, po zakończeniu szkoleń stażyści wypowiadali się z 

dużym zaskoczeniem co do wielkości i stopnia skomplikowania przedsiębiorstwa, w 

którym pracowali. Bez problemów poszukiwali dokumentacji, potrafili ją pobierać 

podobnie jak narzędzia i części narzędzi z czego byli bardzo dumni. W Warszawie nie 

wystąpił element rywalizacji pomiędzy poszczególnymi zespołami, ale stażyści 

pracowali pod bezpośrednim nadzorem opiekunów, a nie samodzielnie z 

monitoringiem jak w Katowicach.  

Po zakończeniu etapu wstępnego i uzyskaniu zaliczeń ze szkoleń, realizację stażu 

przerwano, czekając na osłabnięcie pandemii.  

W marcu przystąpiono do realizacji części praktycznej na lotnisku. Przez pięć dni 

powtarzany był ten sam scenariusz: omówienie planowanych obsług, wyszukanie 

niezbędnej dokumentacji, opracowanie karty zadaniowej, identyfikacja niezbędnych 

narzędzi, części zamiennych oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji 

planowanej obsługi. Następnie stażyści zamawiali narzędzia i wyposażenie specjalne, 

jeśli takie były niezbędne do realizacji zadania obsługowego, części i materiały 

zużywalne i pobierali je. Przez cały czas stażyści byli monitorowani przez mechaników, 

którzy w razie potrzeby udzielali im wskazówek. Ponownie pojawił się problem 

znajomości języka angielskiego, ale nie z takim nasileniem jak w Katowicach.  

Mimo, że znajomość języka angielskiego była dla stażystów problemem, to z drugiej 

strony chwalili sobie oni fakt, że pracują w zespołach międzynarodowych (część 

mechaników nie była Polakami) i podkreślali potrzebę wzrostu swoich umiejętności 

komunikacji w tym języku w przyszłości.  

Po zakończeniu przygotowań cały zespół przenosił pobrane części i narzędzia do 

samochodów i jechał na lotnisko.  

Większość obsług była typowa, tj. przegląd dzienny lub przegląd dzienny i tygodniowy. 

Jednak udało się wykonać kilka nietypowych obsług. Jedna z grup brała udział w 

kilkugodzinnej obsłudze polegającej na wymianie kół na podwoziu głównym. Drugi 

zespół wziął udział w kontroli całego wyposażenia awaryjnego na 190 miejscowym 

samolocie.   
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Staże prowadzono w czasie zmian dziennych i nocnych, co dawało stażystom pełny 

obraz ich przyszłej pracy. Mimo, że zmiana nocna kończyła się zazwyczaj około 

godziny drugiej w nocy nikt ze stażystów nie narzekał na te niedogodności i po 

przyjeździe z lotniska sprawnie rozliczał się z pobranych materiałów, części i narzędzi.  

Po zakończeniu wykonywania obsługi stażyści wypełniali karty zadaniowe, 

poświadczali wykonane zadania i rozliczali się z opracowanej karty, narzędzi oraz 

części i materiałów. Jeśli obsługa ta nie zbiegała się z zakończeniem zmiany, 

uczniowie-stażyści rozpoczynali ponowny cykl przygotowań i wykonania następnego 

zadania obsługowego. Po kompletnym zakończeniu wszystkich obsług 

zaplanowanych do realizacji podczas zmiany i rozliczeniu się z dokumentacji oraz z 

części i narzędzi w magazynie, stażyści oraz opiekunowie podsumowywali dzień 

omawiając wykonane prace, problemy na które natrafiono oraz wyjaśniali powstałe 

wątpliwości.  

Na zakończenie stażu (ósmego dnia) omówiono i podsumowano całości stażu.  

Opiekunowie podpisali stażystom zapisy w dzienniczkach staży wykonywane podczas 

stażu, poświadczając wykonanie poszczególnych obsług oraz zatwierdzając fakt 

przeszkolenia na poszczególnych instalacjach.  

Dodatkowym obowiązkiem stażystów było dokonywanie wpisów w ich Książkach 

mechanika lotniczego, co będzie im potrzebne do udowodnienia odbycia praktyki, aby 

mogli uzyskać licencję mechanika lotniczego zgodną z wymaganiami Part 66.  

Podobnie jak w czasie stażu w Katowicach mechanicy zwrócili uwagę na słabe 

opanowanie i posługiwanie się podstawowymi narzędziami przez niektórych 

stażystów, co świadczy o zbyt małej praktyce ogólnotechnicznej. Powyższy problem 

dotyczył tylko części stażystów.  

 

Poniżej załączono trzy dokumenty związane ze stażem dla uczniów TML:  

- program stażu opracowany w pierwszym etapie realizacji projektu;  

- szczegółowy program stażu opracowany podczas planowania zajęć;  

- kopia zapisów wykonanych przez stażystę w Książce mechanika lotniczego. 

 

 

 

Fragment celowo pozostawiono niezapisany 
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Stronę celowo pozostawiono niezapisaną 
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4.3.3 Skany    

4.3.3.1 Modelowy program realizacji stażu 
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4.3.3.2 Harmonogram realizacji stażu   
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Fragment celowo pozostawiono niezapisany 
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4.3.3.3 Zapisy dokumentujące przebieg staży z Książki mechanika lotniczego   
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Fragment celowo pozostawiono niezapisany 
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4.4 Pilotaż dla zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych (TLSO).  

4.4.1 Miejsce realizacji pilotażu oraz zaangażowane strony.  

Realizację pilotażu dla stażystów zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych 

zaplanowano na dwóch lotniskach w Katowicach i we Wrocławiu. Uczestnikami ze 

strony stażystów mieli być uczniowie szkół w Bytomiu i we Wrocławiu. Jednak 

pandemia COVID-19 uniemożliwiła realizację staży w zaplanowanym terminie ferii 

zimowych w lutym 2022 r., ze względu na zagrożenie jakie osoby postronne, tj. stażyści 

i opiekunowie mogliby stanowić dla personelu lotniska.  

W związku z powyższym podjęto próbę realizacji staży na innym lotnisku, które 

pozwalałoby na realizację projektu mimo pandemii. Okazało się, że niezagrożonym 

utratą funkcji operacyjnych ze względu na COVID-19 oraz pozwalającym na 

rozśrodkowanie stażystów i ich opiekunów, w sposób podnoszący bezpieczeństwo i 

ochronę przed zakażeniem COVID-19 było lotnisko w Rzeszowie EPRC zarządzane 

przez Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. W związku ze 

zmianą lokalizacji zdecydowano się na poszukiwanie nowego partnera po stronie szkół 

i nawiązano współpracę z Zespołem Szkół nr 3 w Rzeszowie.  

Przewidziano również możliwość realizacji stażu na lotnisku zapasowym w Mielcu.  

Przystąpiono do opracowania nowego harmonogramu stażu i szkolenia personelu 

zaangażowanego w staże. Pomimo przezwyciężenia trudności spowodowanych 

COVID-19 trzeba było przerwać realizację projektu w dniu 15 marca, ponieważ lotniska 

rzeszowskie zostały zamknięte dla osób postronnych ze względu na rozwój wojny w 

Ukrainie i zaangażowanie lotniska w dostarczanie pomocy dla wojsk ukraińskich. 

Zamknięte zostało również Lotnisko zapasowe w Mielcu.  

Ostatecznie staż zrealizowano w porcie lotniczym Lublin w Świdniku pomiędzy 19 

maja a 10 czerwca 2022 r. Z punktu widzenia realizacji staży i praktyk dla uczniów 

zawodu Technik lotniskowych służb operacyjnych, lotnisko w Świdniku jest idealnym 

rozwiązaniem, ponieważ posiada swój wewnętrzny holding co pozwala znacząco 

rozszerzyć część praktyczną w porównaniu do większości lotnisk w Polsce.  

W ramach przygotowań do realizacji pilotażu opracowano nowy harmonogram stażu, 

ponieważ dotychczasowy był zaplanowany do realizacji w miesiącach zimowych i 

część z zaplanowanych działań była niemożliwa do zrealizowania. Dodatkowo dodano 

do zadań z obszaru zarządzania lotniskiem zadania holdingowe. Szczegółowy plan 

pilotażu zamieszczono ona stronie 63. Przed rozpoczęciem pilotażu przeprowadzono 

instruktaż dla opiekunów ze strony lotniska i szkoły.  
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Pilotaż dla uczniów TLSO zaplanowano wg. modelu zapoznawczego, czyli takiego w 

którym uczniowie każdego dnia byli w innym obszarze lotniska. Był to najlepszy 

wariant, ponieważ staż był przygotowywany w sytuacji dużego deficytu czasu i uznano, 

że prawidłowe przygotowanie wszystkich pracowników, którzy by ewentualnie byli 

opiekunami stażystów podczas stażu nie będzie możliwe, aby zapewnić odpowiednią 

jakość prowadzonych zajęć.  

Powyższe potwierdziła praktyka realizacji tego pilotażu.  

 

4.4.2 Opis przebiegu pilotażu   

Jak wspomniano we wstępie, aby zabezpieczyć się przed możliwością 

niezrealizowania warunków pilotażu zwiększono każdą z grup stażowych o jedną 

osobę, na wypadek, gdyby którykolwiek z uczniów-stażystów zakaził się COVID-19. 

W efekcie, w stażu pilotażowym dla zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych 

brało udział ośmiu uczniów, a nie jak planowano wcześniej sześciu.  

Zmiana lokalizacji realizacji stażu znacząco utrudniła logistykę realizacji pilotażu, 

ponieważ uczniowie i opiekunowie ze strony szkoły musieli czterokrotnie pokonywać 

trasę Rzeszów-Lublin-Świdnik i z powrotem. Udało się również rozwiązać problem 

noclegu, czego nie ułatwiała rosnąca liczba uchodźców z Ukrainy przebywająca w 

Świdniku. Powyższe problemy wymagały opracowania i zatwierdzenia zmian do 

budżetu. Wszystkim tym wyzwaniom udało się sprostać dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu całego zespołu realizującego ten fragment projektu.  

Dwa pierwsze dni stażu były dedykowane realizacji obowiązkowych szkoleń, a 

wynikających z wymagań przepisów lotniczych. W przypadku lotniska, szczególną 

uwagę poświęca się na zasady zachowania i poruszania w strefie operacyjnej lotniska, 

a w szczególności po płycie postojowej. Szkolenie dotyczyło również zagadnień 

powszechnie wykładanych w ramach BHP tj. ubierania, zachowania się w strefie 

lotniczej lotniska, zasad bezpieczeństwa oznaczeń oraz ciał obcych (tzw. FOD), 

zgłaszania sytuacji niebezpiecznych oraz zagrożeń i zarządzania bezpieczeństwem 

(SMS). Przeprowadzono też szkolenia z Instrukcji operacyjnej lotniska i zasad 

prowadzenia ważenia i wyważania statku powietrznego. Szkolenia były zakończone 

egzaminami.  

W ramach szkolenia z ważenia i wyważania statku powietrznego stażyści 

samodzielnie wykonali pełny cykl identyfikacji masy samolotu, elementów mas 

zmiennych i ich położenia oraz wypełnili arkusz załadunku samolotu, który realnie miał 
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wykonać lot.  

Na tym etapie realizacji stażu wprowadzono na bieżąco jedną z dwóch poważnych 

zmian do programu, ponieważ stażyści zaczęli tracić uwagę podczas trudnych 

szkoleń, więc zarządzono fizyczną wizytę na lotnisku i zapoznanie ich z elementami 

zakresu przedstawianego podczas szkolenia. 

W kolejnych dniach stażyści przechodzili przez poszczególne obszary działania 

lotniska zgodnie z harmonogramem, a w tym: zapoznali się w sposób praktyczny z 

dokumentacją stosowaną podczas planowania działań na lotnisku oraz wymianą 

depesz z przewoźnikami, oznaczeniami stosowanymi na lotnisku, pracą 

poszczególnych służb lotniskowych, a w szczególności zadaniami i praktyką pełnienia 

obowiązków dyżurnego operacyjnego, mapami itd.  

Na bieżąco stażyści byli wdrażani w praktyczną realizację zasad bezpieczeństwa, czyli 

poruszania się po różnych strefach lotniska i terminala, przechodzenia kontroli 

bezpieczeństwa, obserwacji obszaru wokół siebie i prowadzenia komunikacji radiowej 

z dyżurnym portu lub z wieżą kontroli ruchu lotniczego.  

W ramach poszczególnych dni staży, stażyści wykonywali czynności wynikające z 

obecności w obszarze, do którego byli przypisani danego dnia. W związku z tym np. 

wspólnie z personelem interpretowali depesze holdingowe, wskazywali, a potem 

kontrolowali znaki pionowe i poziome umieszczane w części operacyjnej lotniska, 

kontrolowali stan techniczny elementów oświetlenia, rozpoznawali stan oświetlenia i 

wskazywali sekwencję świateł, które muszą być zapalone w zależności od potrzeb 

operacyjnych, prowadzili kontrolę FOD (poszukiwanie ciał obcych w strefie 

operacyjnej) oraz posługiwali się mapami lotniska.  

25 maja wprowadzono drugą modyfikację do programu. Zamieniono plany na 25 i 26 

maja oraz opóźniono zajęcia na lotnisku, by demonstracja i rozpoznawanie oświetlenia 

lotniska odbywało się po zachodzie słońca, a powstałą lukę wykorzystano na wizytę w 

lokalnym aeroklubie i hangarze samolotowym. To pozwoliło stażystom z bliska 

zapoznać się z samolotami i szybowcami, ponieważ większość z nich nie miała 

jeszcze takiej okazji.   

 

Pod koniec dnia obie grupy stażystów oraz opiekunowie spotykali się i omawiali 

zrealizowane zadania w danym dniu.  

Na zakończenie stażu (ósmego dnia) nastąpiło omówienie całości stażu.  
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Poniżej załączono trzy dokumenty związane ze stażem uczniów TLSO:   

- program stażu opracowany w pierwszym etapie realizacji projektu (str. 58);  

- szczegółowy program stażu opracowany podczas planowania zajęć (str. 63);  

- kopia zapisów wykonanych przez stażystę w Dzienniczku praktyk (str. 64).  
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4.4.3 Skany    

4.4.3.1 Modelowy program realizacji stażu 
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4.4.3.2 Harmonogram realizacji stażu   
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4.4.3.3 Zapisy dokumentujące przebieg staży z Dzienniczka praktyk    
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 5.0 Część II – Ocena jakości pilotaży staży  

5.1 Wstęp oraz opis monitorowania jakości na etapie realizacji pilotaży  

W ramach realizacji projektu opracowano zalecenia dotyczące monitorowania jakości 

staży uczniowskich w trzech zawodach TA, TLSO oraz TML. W czasie realizacji 

pilotaży sprawdzano narzędzia, które zostały zaproponowane we wszystkich trzech 

modelach staży.  

Na początku realizacji pilotaży dla zawodu TA podjęto też próbę weryfikacji zmiany 

stopnia wiedzy zawodowej w zakresie każdego z pilotaży, ale okazało się to 

niemożliwe. Elastyczność staży, która była jednym z celów zespołu opracowującego 

modele okazała się przyczyną, tego, że nie powiodło się opracowanie efektywnego 

testu wiedzy, który by mógł pokazać przyrost wiedzy uczestników stażu. W związku z 

tym zrezygnowano z tego elementu, co nie oznacza, że będzie on nieprzydatny w 

przyszłości, przeciwnie wręcz zalecalibyśmy stosowanie tego narzędzia. Na etapie 

opracowywania programu stażu dla konkretnego ucznia można byłoby przygotować 

testy, które będą wykonywane jako test: na wejściu i na wyjściu, a porównanie wyników 

będzie pozwalało na ocenę przyrostu wiedzy w czasie stażu.  

Na etapie realizacji staży prowadzono monitorowanie realizacji zaplanowanych 

harmonogramów, przede wszystkim w zakresie merytorycznym oraz na bieżąco 

konsultowano zmiany do harmonogramów.  Wprowadzano również poprawki w 

przypadku stwierdzenia problemów z ich realizacją ze względu na wyzwania   

wynikające z pandemii oraz wybuchu wojny w Ukrainie. W ramach tych działań 

prowadzono rozmowy z uczestnikami projektu, uczniami, nauczycielami oraz 

opiekunami ze strony pracodawców.  

Przedmiotem rozmów były przede wszystkim aspekty związane z realizacją staży 

uczniowskich oraz ich zawartość oraz sama idea. Poza tym poruszano szersze 

aspekty dotyczące kształcenia w zawodach TA, TLSO oraz TML i potrzeby przyszłych 

pracodawców. Jednym z najpoważniejszych zagadnień była zmiana potrzeb 

organizacji lotniczych i zakres wiedzy, umiejętności oraz profile przyszłych 

pracowników. Było to spowodowane szybkimi zmianami w systemie zarządzania w 

lotnictwie oraz zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych.  

W zakresie staży wnioski z powyższych rozmów potwierdzały się w wynikach badań 

ankietowych przeprowadzonych zgodnie z koncepcją zapewnienia jakości z 

wszystkimi uczestnikami pilotaży. Wnioski, które nie były bezpośrednio związane z 
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pilotażami i które nie mogły być ujawnione w ankietach lub rozmowach podczas 

podsumowania pilotaży, zostały dopisane do wcześniejszych uwag zawartych w 

rozdziale 6.3. Ponadto zostały one wykorzystane do sformułowania silnych i słabych 

stron staży uczniowskich (patrz rozdział 6.2). Natrafiliśmy także na problem oceny 

stażystów przez opiekunów ze strony zakładu, ponieważ krótki okres stażu nie 

pozwalał na wyrobienie sobie przez nich opinii na ten temat. Ale aby mimo wszystko 

ocenić, wpływ staży na przyrost wiedzy u stażystów, zapytaliśmy w badaniu 

ankietowym o ten zakres ich opiekunów szkolnych co pozwoliło pozyskać wiedze  

z przedmiotowego zakresu. Opiekunowie stażu ze strony szkoły potwierdzili przyrost 

wiedzy stażystów i tym samym edukacyjną wartość dodaną przedsięwzięcia 

stażowego. Szczegółowe wyniki opisano poniżej dla każdej z grup z osobna.  

 

5.2 Ocena jakości bezpośrednio po realizacji staży  

5.2.1 Staż dla techników mechaników lotniczych 

5.2.1.1 Wyniki ankietowania uczniów-stażystów  

Bezpośrednio po odbyciu staży, została przeprowadzona ocena jakości przy pomocy 

zunifikowanej dla wszystkich zawodów ankiety satysfakcji stażysty.  

Staż został dobrze oceniony przez stażystów. Większość ocen była na pozytywnym 

poziomie. Jedynie odpowiedź na pytanie związane z wystarczającym czasem była 

zdecydowanie słabsza. Przeważały oceny, wskazujące na zbyt mało czasu. Była 

również słaba ocena związana z przełożeniem wiedzy teoretycznej na praktyczną.  

Stażyści wskazywali, że mimo krótkiego czasu stażu nabyli nowe umiejętności, 

szczególnie związane z następującymi czynnościami: 

- używanie narzędzi, 

- kontrowanie śrub,  

- korzystanie z dokumentacji,  

- obsługa APU i klimatyzacji.  

Uczniowie raczej nie mieli trudności z przyswajaniem nowej wiedzy. W tej grupie nie 

spotkaliśmy się z problemami związanymi z dokumentacją w języku angielskim. 

Pojawiła się natomiast uwaga związana z niekorzystnymi warunkami pogodowymi 

(śnieg, mróz) co zostało również potwierdzone w rozmowach indywidualnych. Trzeba 

mieć świadomość, że taka jest specyfika pracy na lotnisku przy obsłudze liniowej.  

Mimo krótkiego czasu stażu, nie było większych uwag co do jego zawartości lub 

sposobu przeprowadzania zajęć. Tylko jedna osoba zaproponowała 
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zindywidualizowane podejście do organizacji staży. Stażyści wybrali również 

najbardziej pozytywne aspekty zajęć. Zostały one przedstawione poniżej w kolejności 

występowania: 

 postawa opiekuna praktyki (życzliwość, cierpliwość, takt, zrozumienie); 

 możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną; 

 jasne, wyraźne określenie oczekiwań wobec stażystów;  

 sprawiedliwość oceniania stażystów;   

 skuteczne motywowanie stażystów; 

 nacisk na zrozumienie nauczanych treści programowych;  

 optymalne wykorzystanie czasu;  

 warunki lokalowe. 

 

Szczegółowa analiza ankiet: 

Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń 
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W trakcie trwania zajęć praktycznych nabyłam/-em nowe 
doświadczenia (umiejętności) zawodowe związane z 
kierunkiem kształcenia. 

6   1         

W trakcie odbywania zajęć praktycznych wykorzystałam/-
em wiedzę zdobytą podczas zajęć dydaktycznych 1 2 4         

Zakład pracy zapewnił mi warunki niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć praktycznych i prawidłowo 
zorganizował ich przebieg    

5   2         

Opiekun stażu z ramienia zakładu był osobą kompetentną 
i pomocną w realizacji zadań. 6   1         

Czy opiekuna stażu cechowała życzliwość (tj. przyjazne 
ustosunkowanie i takt)? 

6 1           

Czy opiekun stażu na bieżąco nadzorował wykonywanie 
czynności zawodowych? 

4 1 2         

Czy opiekun stażu potrafił prawidłowo zorganizować 
przebieg zajęć praktycznych? 4 1 1 1       

Czy personel pracujący w zakładzie pracy, w którym 
odbywają się zajęcia praktyczne odnosił się do stażystów 
z życzliwością? 

3 2 2         

Czy koordynator stażu z ramienia szkoły prawidłowo 
wykonywał swoje obowiązki związane z organizacją zajęć 
praktycznych. 

6   1         

Czy na początku zajęć praktycznych zostałaś/eś 
zapoznany z regulaminem (regulaminami) obowiązującym 
w danym zakładzie pracy? 

5 1 1         
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Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń 
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Czy zajęcia praktyczne rozpoczynały się punktualnie? 5 1 1         
Czy Twoim zdaniem czas przeznaczony na zajęcia 
praktyczne był wykorzystany optymalnie? 

5   2         

Czy na zajęciach praktycznych zwracano uwagę na 
przestrzeganie zasad etyki i tajemnicy zawodowej? 

4 2 1         

Czy zapewniono możliwość wykonywania czynności 
praktycznych? 4 1 1 1       

Czy zakład pracy zapewniał sprzęt do prawidłowej 
realizacji zajęć praktycznych? 

6   1         

Czy zajęcia praktyczne pozwalały na usystematyzowanie i 
powiązanie z praktyką zdobytej wiedzy teoretycznej? 

6   1         

Czy masz poczucie możliwości praktycznego 
zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na zajęciach? 1 4 2         

Czy podczas zajęć praktycznych stworzono możliwość 
samodzielnego, pod nadzorem opiekuna wykonywania 
czynności zawodowych? 

2 3 1   1     

Czy ilość godzin realizowana w ramach zajęć 
praktycznych była wystarczająca? 

5 1 1         

 
Wszystkie oceny są bardzo dobre lub dobre. Jedyne słabe oceny są powiązane z 

pytaniem o czas trwania stażu. Jednoznacznie wskazują, że był on zdecydowanie za 

krótki. W późniejszych rozmowach ta opinia potwierdza się.  

Pytania otwarte zadane stażystom. Zachowano oryginalną pisownię. 

Czy Twoim zdaniem zajęcia praktyczne umożliwiły nabycie sprawności w 

wykonywaniu umiejętności praktycznych, np. jakich? 

 tak, dobrze było przećwiczyć i zobaczyć to co nauczyliśmy się na zajęciach 

teoretycznych w praktyce, 

 tak, dzięki zajęciom praktycznym umożliwiło mi to zastosowanie wiedzy teoretycznej, 

 kontrowanie oraz praca z dokumentacją techniczną,  

 tak, obsługa APU i sytemu klimatyzacji, dolewka oleju do silnika, smarownie 

elementów podwozia,  

 tak, np. używanie narzędzi kontrowanie, 

 pozwoliły na zapoznanie z samolotem, mało czynności do wykonywania z uwagi na 

dużą liczbę osób, zajęcia powinny być indywidualne,  

 tak ze względu na zapoznanie i wdrażanie procedur oraz praktyczne wykonywanie 

zadań obsługowych.  



 
 

Strona 76/160 

Trudności w opanowaniu czynności praktycznych w zakładzie polegały na: 

 niewystarczającej liczbie godzin poświęconych na praktykę przy samolocie na 

lotnisku, 

 szczególnie warunki pogodowe (opad śniegu, zajęcia w nocy),  

 wykonywanie czynności, z którą spotkałem się pierwszy raz, 

 dużo osób, mało czynności indywidualnych, 

 brak uprzedniego doświadczenia na stanowisku,    

Czy Twoim zdaniem sposób prowadzenia zajęć praktycznych powinien ulec 

zmianie? jakie masz propozycje w tym zakresie? 

 bardziej efektywne według mnie byłyby zajęcia praktyczne w mniejszych 1-2 

osobowych grupach, 

 WIĘCEJ PRAKTYKI,  

 zajęcia praktyczne powinny obejmować większą ilość godzin oraz zmiany powinny 

być w krótszych odstępach od siebie, 

Proszę, w miarę możliwości, wskazać pozytywne aspekty prowadzonych zajęć 

praktycznych w obecnym kształcie? (można wybrać więcej niż jedną cechę)  

 jasne, wyraźne określenie oczekiwań wobec stażystów - 5 

 skuteczne motywowanie stażystów - 4 

 możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną - 6  

 warunki lokalowe – 2  

 postawa opiekuna praktyki (życzliwość, cierpliwość, takt, zrozumienie) - 7  

 sprawiedliwość oceniania stażystów - 5 

 nacisk na zrozumienie nauczanych treści programowych - 3  

 optymalne wykorzystanie czasu - 4 

 inne, jakie? – 3 (nauka nowych rzeczy, nabywanie nowej wiedzy; więcej zajęć 

praktycznych; ogólna przyjemna atmosfera podczas stażu), 

Dodatkowe uwagi stażysty dotyczące przebiegu stażu i charakteru stażu w 

zakładzie pracy: 

Szkolenia online powinny zawierać większe przerwy w sobie. Szkolenia Gen Fam 

powinno być na NG a nie na Classic-a.   

 

5.2.1.2 Wyniki wywiadów z uczniami-stażystami  

W ciągu miesiąca po zakończeniu stażu, odbyły się rozmowy oceniające z wszystkimi 
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stażystami. Rozmowy te były przeprowadzane pojedynczo bez udziału nauczycieli i 

opiekunów.  

 

Co się najbardziej podobało? 

Prawie wszyscy stażyści wskazywali na część praktyczną stażu. Szczególnie byli 

zachwyceni możliwością pracy przy samolocie. Ponieważ trafili na trudne warunki 

atmosferyczne, bardzo chwalili sobie dobór odzieży roboczej. Tylko jeden uczeń 

wskazał, że najbardziej podobały mu się szkolenia związane z bezpieczeństwem, 

ponieważ do tej pory nie mieli z nimi do czynienia. 

   

Co się nie podobało? 

Czego brakowało w czasie realizacji stażu, czego mógłbyś nauczyć się w 

szkole? 

Czego uczeń powinien nauczyć się przed stażem?  

Co byś zaproponował, aby znalazło się w stażu, który byś zaplanował dla swoich 

kolegów? 

Uczniowie raczej nie potrafili wskazać obszarów stażu, które im się nie podobały. 

Sygnalizowali, że za mało było części praktycznej, sugerowali również przeniesienie 

części czasu z wiedzy teoretycznej na praktyczną. Według nich staż był dobrze 

przygotowany i nie widzą potrzeby zmian. Po zadaniu pogłębionych pytań można 

stwierdzić, że zajęcia praktyczne powinny zdominować staż i powinno być więcej pracy 

w realnych warunkach i na prawdziwym sprzęcie. Stażyści wskazywali na szkolenia 

teoretyczne, szkolenia z budowy samolotu oraz szkolenia „familiaryzacyjne”, które 

powinny być przeprowadzane w szkole, tak aby podczas stażu zajmować się już 

bezpośrednią pracą przy samolotach. Ważna jest również praca z dokumentacją, którą 

można zrealizować w szkole. Na przykład szybsza możliwość zapoznania się z kartami 

zadaniowymi. Należy mieć też świadomość, że w szkole uczniowie spotykają się 

raczej z starszymi samolotami oraz częściami do nich. Szczególnie ten dysonans jest 

widoczny w elektronice, która obecnie jest na zdecydowanie wyższym poziomie 

technologicznym.    

Ponownie wskazywano na posługiwanie się dokumentacją. Okazało się, że dla wielu 

uczniów był to mało znany element pracy mechanika lotniczego. Wydaje się trafną 

uwaga, że można nauczyć się „czytania” dokumentów technicznych w szkole. 

Podobnie jak i posługiwania się prostymi narzędziami i wykonywania prostych 
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czynności można nauczyć się w szkole. Niektórzy stażyści posługiwali się narzędziami 

po raz pierwszy w życiu.  

 

Czego chciałby się jeszcze uczeń dowiedzieć i co robić na stażu?  

Stażyści wnioskują o więcej czasu przeznaczonego na konkretne czynności 

obsługowe. Na przykład przy obsłudze silnika, podzespołów oraz innych podzespołach 

statku powietrznego.   

 

Czy będzie się starał o następny staż? 

Co będzie robił później?  

Czy staż wzmocnił czy osłabił jego zainteresowanie lotnictwem?  

Wszyscy z entuzjazmem podchodzą do stażu, chcą go również kontynuować. 

Niektórzy już przygotowują dokumenty aplikacyjne.  

U wszystkich uczniów, staż wzmocnił zainteresowanie lotnictwem. Większość 

interesuje się lotnictwem od lat a technikum i staż jeszcze bardziej to zainteresowanie 

wzmocnił. Dla dwóch uczniów, kształcenie się w zawodzie mechanika lotniczego jest 

etapem w drodze do uzyskania licencji pilota. Jeden z stażystów zadeklarował, że idzie 

do pracy w organizacji obsługowej.  

 

5.2.1.3 Wyniki ankiet nauczycieli  

Szkoły oceniały zakłady pracy, kwalifikując je jako swoich dostawców. Firmy, które 

otrzymały powyżej 20 pkt były oceniane pozytywnie.  

Otrzymaliśmy dwie ankiety, wypełnione przez nauczycieli. Są one spójne z sobą.  

 

Jak oceniają Państwo zakład pracy, w których realizowana jest praktyczna nauka 
zawodu?  

Kryterium 
Skala 
punktó

w 

Uzyskan
a liczba 
punktów 

Uwagi 

Zakład świadczy usługi na wysokim poziomie 0-3 3 brak 

W zakładzie jest zapewniona kompleksowość usług 0-3 3 brak 

Zakład przestrzega przepisów RODO, tajemnicy 
danych osobowych i kodeksu pracy 

0-3 3 
brak 

Stanowiska pracy spełniają wymogi zapewniające 
właściwy przebieg kształcenia uczniów w ramach 
praktycznej nauki zawodu. 

0-3 3 
brak 

W zakładzie są przestrzegane zasady 0-3 3 brak 
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Kryterium 
Skala 
punktó

w 

Uzyskan
a liczba 
punktów 

Uwagi 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W zakładzie przestrzegane są prawa klientów i 
zasady kodeksu etyki zawodowej. 

0-3 3 
brak 

Placówka dysponuje kadrą pracowniczą 
zabezpieczającą właściwą obsługę klientów. Kadra 
pracownicza posiada odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. 

0-3 3 

brak 

Zakład pracy znajduje się w bliskim otoczeniu szkoły. 0-3 3 brak 

Zakład wdraża programy zapewnienia jakości pracy i 
usług 

0-3 3 
brak 

Zakład posiada certyfikat jakości  0-3 3 brak 

 

Zakład pracy uzyskał 30 pkt (z 30 możliwych) i tym samym kwalifikuje się do 

przeprowadzenia staży.   

Ponieważ staż był krótki i opiekunowie nie zdążyli dobrze poznać uczniów, 

postanowiono, że ocenę stażystów przeprowadzą nauczyciele. Przeprowadzono 7 

ocen stażystów przeprowadzonych na arkuszu przewidzianych dla opiekunów. Ocenę 

stażystów przeprowadzili nauczyciele. Wszystkie oceny są pozytywne. Rekomenduje 

się zmianę w przyszłości konstrukcji pytań, tak aby można było precyzyjniej oceniać 

stażystów. Poniżej zestawienie wyników ocen.  

 

Jak oceniają Państwo efektywność prowadzonych przez siebie zajęć podczas stażu: 

PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH STAŻYSTA: TAK NIE 

miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w sytuacjach 
praktycznych 

7   

potrafił zastosować wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć 
dydaktycznych  

7   

wykonywał pod opieką pracownika samodzielne zadania 
zawodowe 

7   

zdobył umiejętności, które będzie mógł wykorzystać 
przygotowując się do zajęć 

7   

zdobył umiejętności, które może wykorzystać w przyszłej pracy 
zawodowej 

7   

optymalnie wykorzystał czas przeznaczony na praktyczną 
naukę zawodu 

7   

wykazywał zainteresowanie zadaniami zawodowymi, 
angażował się w ich wykonanie 

7   

rozwijał swoje kompetencje personalne i społeczne 7   

wykorzystywał nowoczesne technologie informacyjno-
komunikacyjne 

7   
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miał zapewnione warunki niezbędne do odbycia zajęć 
praktycznych  

7   

miał zapewnioną zindywidualizowaną opiekę i pomoc 
merytoryczną przez pracodawcę 

7   

miał zapewnioną opiekę i pomoc koordynatora ze strony szkoły 7   
 

PO ZAKOŃCZENIU U PAŃSTWA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 
UCZEŃ: 

TAK NIE 

posiada szeroką wiedzę teoretyczną 7   

posiada umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w 
praktyce 

7   

posiada umiejętności pracy indywidualnej i w zespole 7   

posiada umiejętności adaptacji do nowych warunków pracy 7   

wykazuje się samodzielnością w podejmowaniu decyzji 7   

posiada umiejętność samokształcenia 7   

zna i stosuje zasady etyki zawodowej, zasady bhp i p. poż w 
miejscu pracy 

7   

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy 7   

Jakie zmiany należałoby wg Państwa wprowadzić w proces 
edukacyjny, aby podnieść jakość kształcenia zawodowego?  

7   

Dodatkowe Państwa uwagi dotyczące przebiegu i charakteru 
zajęć praktycznych: 
  

0  

Powyższe oceny zostały wykorzystane do pogłębienia wywiadów z nauczycielami i 

opiekunami.  

 

5.2.1.4 Wyniki wywiadów z nauczycielami 

Staż był interesujący. Program opracowany przed stażem był racjonalny i realizowany 

podczas stażu. W związku z epidemią wymagał modyfikacji. Dodatkowo okazało się, 

że klient wycofał samolot, który miał być podstawowym typem, na którym miał być 

realizowany staż. Wymagało to pewnych poprawek, ale program jako taki dało się 

zrealizować.  

Grupy stażowe były za duże. Powinny być o połowę mniejsze. Osiągnięto to 

przydzielając stażystów do co najmniej dwóch mechaników. Preferowany byłby układ 

1:1 w najgorszym przypadku 2:1 

Uczniowie mieli kontakt z rzeczywistym lotnictwem i pełną symulacją w jaki sposób 

będzie wyglądała ich przyszła praca. Dotychczas część ze stażystów miała już praktyki 

w organizacjach obsługowych, ale intensywność programu stażu była znacznie 



 
 

Strona 81/160 

wyższa niż w przypadku dotychczasowych praktyk. W rozmowach uczniowie 

podkreślali, że tutaj naprawdę się coś działo.  

Obsługa liniowa jest bardzo specyficznym typem obsługi i były obawy, że będą kłopoty 

z ich realizacją, ale wszystko zostało przeprowadzone bardzo efektywnie. Należy 

zwrócić uwagę, że wszystkie zaangażowane strony bardzo się przykładały do realizacji 

staży.  

Bardzo korzystne było to, że stażyści otrzymali dostęp do realnej dokumentacji 

technicznej z pomocą, której przygotowywali się do wykonywania obsług. Porównując 

ich wiedzę i świadomość przed i po stażu należy zwrócić uwagę, że w tym obszarze 

nastąpił ogromny postęp. Bardzo dobrze przygotowano i przeprowadzono szkolenie i 

zapoznanie praktyczne z dokumentacją, co na pewno miało poważny wpływ na 

efektywność posługiwania się dokumentacją przez stażystów w kolejnych dniach 

praktyki.  

Niemniej stażyści zwracali uwagę, że szkolenia wstępne zajmowały im za dużo czasu. 

Zawsze w takim przypadku zwracano uwagę na kwestię bezpieczeństwa i konieczność 

realizowania procesu zgodnie z czterokrokiem. Dodatkowo wykorzystywano okazję do 

budowania świadomości bezpieczeństwa i zwracano im uwagę, że w zasadzie będzie 

to typowy sposób postępowania przez cały czas ich przyszłej kariery lotniczej bez 

względu na to, w jakim charakterze będą mieli z nim styczność. Część uczniów planuje 

karierę jako piloci.  

Przewidując możliwość pojawienia się problemu, w ramach przygotowań 

przeprowadzono ćwiczenia z planowania obsługi i tworzenia kart zadaniowych, co 

miało swój wpływ na działania stażystów już w czasie realnych obsług.  

Szkolenia wstępne były generalnie odbierane z mniejszym entuzjazmem, ale spora 

część stażystów podkreślała, że zobaczyli i dowiedzieli się o rzeczach, o których 

zupełnie nie mieli pojęcia jak: wielkość firmy obsługowej w której odbywali staż, 

złożoność procesów obsługowych i służb, które są niezbędne w organizacji tego typu. 

Należy przypuszczać, że miało to też wpływ na ich nie tylko wiedzę, ale i podejście do 

stażu.  

Od strony organizacyjnej konieczne były dodatkowe działania w związku ze 

skomplikowaną procedurą odbierania przepustek typu V, ale dobre współdziałanie w 

grupach pozwoliło na szybkie dopracowanie się rozwiązań, które satysfakcjonowały 

wszystkie strony. Natomiast próba rozwiązania kwestii żywienia na lotnisku była nie do 

rozwiązania i skończyło się na prostym zabieraniu kanapek i małych butelek z piciem 
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(ze względu na wymagania ochrony).  

Podczas realizowania stażu obie grupy były bardzo zdyscyplinowane, nie było 

spóźnień, stażyści szybko i sprawnie wykonywali polecenia. Nie było konfliktów w 

zespołach. Stwierdzono jeden przypadek pracy na pamięć, ale niezwłocznie 

przerwano obsługę i zweryfikowano budzącą wątpliwości informację. Po zakończeniu 

obsługi mechanik opiekujący się w tym momencie grupą przypomniał wszystkim o 

zasadach prowadzenia obsługi i niedopuszczalności pracy na pamięć.  

Należy rozważyć wykonywanie testów wiedzy, pozwalających porównać wiedzę 

stażysty przed i po stażu.  

Należy rozważyć zmiany w zasadach nauki języka angielskiego, ponieważ poziom 

swobody posługiwania się nim był niski i stale konieczne było posługiwanie się 

słownikami w telefonach.  

Czas realizacji pilotaży nie pozwolił na stopniowe rozszerzanie zakresu realizowanych 

przez stażystów czynności, co by było korzystne i dla ich wiedzy i świadomości 

procesów realizowanych podczas obsługi liniowej.  

Pilotaże w obu grupach TML należy uznać za bardzo udane i korzystne dla uczniów. 

Zaraz po zakończeniu staży uczniowie, nie tylko stażyści, ale również pozostali, 

zaczęli dopytywać się o możliwość organizacji kolejnych staży.  

 

5.2.2.5 Wyniki ankiet opiekunów  

Ponieważ staż był krótki i opiekunowie nie zdążyli dobrze poznać uczniów, 

postanowiono, że ocenę stażystów przeprowadzą nauczyciele. 

TO ZDANIE TU jest 2x a wcześniej też ono jest 

5.2.1.6 Wyniki wywiadów z opiekunami ze strony zakładów  

Ponieważ staż był krótki i opiekunowie nie zdążyli dobrze poznać uczniów 

postanowiono, że ocenę stażystów przeprowadzą nauczyciele. Problemem były 

kwestie organizacyjne wynikające z COVID-19 i wojny w Ukrainie oraz kwestie 

organizacyjne wynikające z wymagań ochrony lotniska. Na dużym lotnisku w otwartej 

przestrzeni, a w takiej odbywają się obsługi liniowe przepustki „V” są ogromnym 

utrudnieniem organizacyjnym. Koniecznie trzeba to brać pod uwagę przystępując do 

następnych staży.  

Niewykluczone, że należałoby zaangażować szkoły, które mogłyby zgłaszać swoich 

uczniów, do odbycia praktyki i/lub stażu na początku roku szkolnego i w ten sposób 

mieliby dość czasu na przebrnięcie przez proces wyrabiania przepustki imiennej. 
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Obecnie czas ustawowy wynosi 45 dni, lecz w praktyce pozostaje to tylko teorią.  

Od strony organizacyjnej nie było żadnych problemów. Grupy były bardzo 

zdyscyplinowane i zaangażowane. Stawiali się na czas, nawet jeśli to były mocno 

wymagające godziny np. 5:00 rano. Nie stwierdzono spóźnień. Szybko reagowali na 

wszelkie polecenia i dodatkowe prace i to czasami mimo wymagającej pogody. Zdaje 

się, że właśnie to im imponowało najbardziej, że mogli się sprawdzić.  

Od strony merytorycznej, są słabo przygotowani do pracy z dokumentacją i to 

sprawiało im pewne problemy, które natychmiast rozwiązywali mechanicy organizacji 

obsługowej. 

Pewnym problemem była sprawność w posługiwaniu się językiem angielskim, ale nie 

stwierdzono żadnych poważnych problemów w kontaktach z anglojęzycznymi 

mechanikami. Jeśli na zmianie był zagraniczny mechanik, który prowadził obsługę, 

zawsze było wsparcie w pracowniku polskim. Zdaje się, że podczas przygotowywania 

się do obsługi słowniki w telefonach były jedną z intensywniej używanych aplikacji.  

Kwestia kart zadaniowych, która została zaobserwowana podczas wcześniejszego 

etapu projektu została rozwiązana podczas szkolenia przygotowawczego i w czasie 

szkolenia, a potem na bieżąco przy ich tworzeniu.  

Program stażu był racjonalny i dobrze przygotowany.  Na etapie planowania nie 

sprawiał żadnych problemów. Mogłyby one wystąpić w przypadku zapisania do 

realizacji, jakichś bardziej nietypowych lub sporadycznie występujących zadań 

obsługowych, ale w tym przypadku niczego takiego nie było.  

W czasie całego stażu pojawił się jeden poważny problem – nie przyleciał samolot, na 

który byli przygotowywani stażyści, aby realizować na nim staż. Korekta programu była 

bardzo prosta i w zasadzie nawet niezauważalna, ponieważ zlecono im takie same lub 

podobne zadania, tylko na innym samolocie. Wymagało to nieco więcej czasu, bo 

każdego dnia trzeba było wykonać krótkie szkolenie zapoznawcze z tym typem, na 

którym aktualnie pracowano.  

Stażyści byli zdyscyplinowani i w zasadzie nie próbowali pracować bez kart 

zadaniowych „na pamięć”. Zidentyfikowaliśmy tylko jeden taki przypadek i sprawa 

została od razu omówiona.  

Natomiast niepokojącym aspektem jest to, że część z uczniów miała małą wprawę w 

posługiwaniu się narzędziami. Brak im było po prostu praktyki. Nie we wszystkich 

przypadkach, ale problem był zauważalny.  

Grupy stażowe były zbyt duże. Preferowanym układem powinien być układ 1:1. Układ 
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1:2 jest mało efektywny. Większe grupy to wytracanie czasu i obniżanie efektywności 

kształcenia.  

 

5.2.2 Technik awionik 

5.2.2.1 Wyniki ankiet uczniów-stażystów   

Bezpośrednio po odbyciu staży, została przeprowadzona ocena jakości przy pomocy 

zunifikowanej dla wszystkich zawodów ankiety satysfakcji stażysty.  

Staż został oceniony przez stażystów bardzo wysoko. Większość ocen była na 

najwyższym poziomie. Jedynie odpowiedź na pytanie związane z wystarczającym 

czasem była zdecydowanie słabsza. Również w trakcie rozmów indywidualnych 

okazało się, że wszystkim zabrakło czasu na przeprowadzenie zaplanowanych prac.  

Stażyści wskazywali, że mimo krótkiego czasu stażu nabyli nowe umiejętności, 

szczególnie związane z następującymi czynnościami: 

- wymiana podzespołów awionicznych, 

- kontrowanie śrub,  

- korzystanie z dokumentacji,  

- łączenie przewodów,  

- inspekcje wizualne, 

- prace w kokpicie.  

 Raczej nie mieli trudności z przyswajaniem nowej wiedzy. Niektórzy jednak 

wskazywali na pewne problemy związane z czytaniem dokumentacji w języku 

angielskim, szczególnie, że większość spotkała się po raz pierwszy w dokumentacją 

dużego samolotu. Spostrzeżenia te zostały potwierdzone w wyniku rozmów 

indywidualnych, podczas których praktycznie wszyscy uczniowie jako swoją słabą 

stronę wskazywali znajomość języka angielskiego, technicznego.  

Mimo krótkiego czasu stażu, nie było uwag co do jego zawartości lub sposobu 

przeprowadzania zajęć. Tylko jedna osoba zaproponowała zwiększenie czasu na 

opanowanie dokumentacji technicznej samolotu. Stażyści wybrali również najbardziej 

pozytywne aspekty zajęć. Zostały one przedstawione poniżej w kolejności 

występowania: 

 możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną, 

 jasne, wyraźne określenie oczekiwań wobec stażystów,  

 skuteczne motywowanie stażystów, 

 optymalne wykorzystanie czasu,  
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 sprawiedliwość oceniania stażystów,   

  warunki lokalowe. 

 postawa opiekuna praktyki (życzliwość, cierpliwość, takt, zrozumienie),  

 nacisk na zrozumienie nauczanych treści programowych.  

Szczegółowa analiza ankiet: 

Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń 
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W trakcie trwania zajęć praktycznych nabyłam/-em nowe 
doświadczenia (umiejętności) zawodowe związane z 
kierunkiem kształcenia. 

8             

W trakcie odbywania zajęć praktycznych wykorzystałam/-
em wiedzę zdobytą podczas zajęć dydaktycznych 1 4 2 1       

Zakład pracy zapewnił mi warunki niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć praktycznych i prawidłowo 
zorganizował ich przebieg    

8             

Opiekun stażu z ramienia zakładu był osobą kompetentną 
i pomocną w realizacji zadań. 6 2           

Czy opiekuna stażu cechowała życzliwość (tj. przyjazne 
ustosunkowanie i takt)? 3 4 1         

Czy opiekun stażu na bieżąco nadzorował wykonywanie 
czynności zawodowych? 6 1 1         

Czy opiekun stażu potrafił prawidłowo zorganizować 
przebieg zajęć praktycznych? 6 1 1         

Czy personel pracujący w zakładzie pracy, w którym 
odbywają się zajęcia praktyczne odnosił się do stażystów 
z życzliwością? 

5 2 1         

Czy koordynator stażu z ramienia szkoły prawidłowo 
wykonywał swoje obowiązki związane z organizacją zajęć 
praktycznych. 

4 2  2         

Czy na początku zajęć praktycznych zostałaś/eś 
zapoznany z regulaminem (regulaminami) obowiązującym 
w danym zakładzie pracy? 

6  2         

Czy zajęcia praktyczne rozpoczynały się punktualnie? 5  2 1         
Czy Twoim zdaniem czas przeznaczony na zajęcia 
praktyczne był wykorzystany optymalnie? 6 1 1         

Czy na zajęciach praktycznych zwracano uwagę na 
przestrzeganie zasad etyki i tajemnicy zawodowej? 6  2         

Czy zapewniono możliwość wykonywania czynności 
praktycznych? 7   1         

Czy zakład pracy zapewniał sprzęt do prawidłowej 
realizacji zajęć praktycznych? 8            

Czy zajęcia praktyczne pozwalały na usystematyzowanie i 
powiązanie z praktyką zdobytej wiedzy teoretycznej? 3 4    1        

Czy masz poczucie możliwości praktycznego 
zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na zajęciach? 3 4   1       
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Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń 
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Czy podczas zajęć praktycznych stworzono możliwość 
samodzielnego, pod nadzorem opiekuna wykonywania 
czynności zawodowych? 

7 1          

Czy ilość godzin realizowana w ramach zajęć 
praktycznych była wystarczająca? 1 1  2 1 3  

 

 
Większość ocen jest bardzo dobra. Pewne zaniepokojenie budzą oceny związane z 

przełożeniem wiedzy teoretycznej na praktykę. Wskazuje to potencjał jaki stoi przed 

szkołą podczas kształcenia uczniów. Podobnie jak w poprzednim rozdziale, słabe 

oceny są powiązane z pytaniem o czas trwania stażu. Jednoznacznie wskazują, że był 

on zdecydowanie za krótki. W późniejszych rozmowach ta opinia potwierdza się.  

Pytania otwarte zadane stażystom. Zachowano oryginalną pisownię. 

Czy Twoim zdaniem zajęcia praktyczne umożliwiły nabycie sprawności w 

wykonywaniu umiejętności praktycznych, np. jakich? 

 tak, korzystanie z dokumentacji, obsługa kokpitu,  

 łączenie przewodów, kontrowanie, inspekcje wizualne,  

 dzięki zajęciom nabyłem sprawność w obsłudze systemów awionicznych i pracy z 

dokumentacją techniczną,  

 wymiana podzespołów awionicznych i ich zastosowanie, 

 wydaje mi się że tak, nabyłem sprawność w ogólnym obyciu się w kokpicie i 

zapoznaniu wszystkich szczegółów,  

Trudności w opanowaniu czynności praktycznych w zakładzie polegały na: 

 przestawienie się na język angielski, brak znajomości dokumentacji,  

 niepełnym opanowaniu języka angielskiego (technicznego) brak wprawy w czytaniu 

dokumentacji samolotu, 

 mała ilość godzin stażu, 

 dobrej znajomości dokumentacji, 

 opanowaniu stresu. 

Czy Twoim zdaniem sposób prowadzenia zajęć praktycznych powinien ulec 

zmianie? Jakie masz propozycje w tym zakresie? 

 zapoznanie stażystów z dokumentacją (kilka godzin/dni), 
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 według mnie sposób prowadzenia zajęć był dobrze zorganizowany.  

 

Proszę, w miarę możliwości, wskazać pozytywne aspekty prowadzonych zajęć 

praktycznych w obecnym kształcie? (można wybrać więcej niż jedną cechę)  

 jasne, wyraźne określenie oczekiwań wobec stażystów - 5 

 skuteczne motywowanie stażystów - 5 

 możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną - 6 

 warunki lokalowe - 5 

 postawa opiekuna praktyki (życzliwość, cierpliwość, takt, zrozumienie) - 5 

 sprawiedliwość oceniania stażystów - 5 

 nacisk na zrozumienie nauczanych treści programowych - 3  

 optymalne wykorzystanie czasu - 5 

 inne, jakie? - 0  

 

5.2.2.2 Wyniki wywiadów z uczniami-stażystami  

 

Co się najbardziej podobało? 

Wszystkim organizacja stażu się bardzo podobała. Najbardziej byli zadowoleni, że 

przez opiekunów byli traktowani bardzo poważnie, tak jak pracownicy.  W 

przeciwieństwie do praktyk wykonywali rzeczywiste prace i byli obecni przy 

prawdziwym samolocie.  

 

Co się nie podobało? 

Czego brakowało w czasie realizacji stażu, czego mógłbyś nauczyć się na 

szkole? 

Czego uczeń powinien nauczyć się przed stażem?  

Co byś zaproponował, aby znalazło się w stażu, który byś zaplanował dla 

swoich kolegów? 

Zbyt krótki czas stażu – to był element, który przez wszystkich uczniów był 

podkreślany. Powinno być więcej czasu na czynności praktyczne. Również trafiały się 

uwagi krytyczne związane z zbyt długim czasem szkolenia teoretycznego. W trakcie 

stażu okazało się, że uczniowie nie potrafią czytać dokumentacji technicznej i muszą 

na to poświęcić bardzo dużo czasu. Czas ten był jeszcze wydłużony poprzez słabą 
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znajomość języka angielskiego w odmianie dla techników lotniczych. Sam fakt 

wyszukiwania odpowiedniej dokumentacji sprawiał wielu osobom kłopot. W szkole 

można więcej czasu przeznaczyć na zapoznanie się z dokumentacją techniczną 

samolotu, a jednocześnie doskonalić język angielski. Te obszary: dokumentacja oraz 

posługiwanie się językiem angielskim, technicznym były według stażystów ich 

największym problemem i tutaj wykazują największy potencjał do poprawy.  

 Okazuje się również ze szkoły nie dysponują nowoczesnym wyposażaniem testowym 

jak również oprogramowaniem. Można było spotkać się z opinią, że w CKZ można 

nauczyć się tylko posługiwania suwmiarką, brak jest natomiast nowego sprzętu. 

Niektórzy uczniowie po raz pierwszy spotkali się z przygotowywaniem wiązek i 

zarabianiem przewodów. Wydaje się, że takie umiejętności należą do podstaw pracy 

dla awionika i powinni się tego uczyć w szkole lub w CKZ. Według stażystów szkoła 

przygotowała ich tylko w 60-70% części teoretycznej oraz teoria szkolna niewiele ma 

wspólnego z praktyką.   

  

Czego uczeń chciałby się jeszcze dowiedzieć i co robić na stażu?  

Wszyscy wskazują na więcej pracy związanej z czytaniem i zrozumieniem 

dokumentacji technicznej.  

 

Czy uczeń będzie się starał o następny staż? 

Co będzie robił później?  

Czy staż wzmocnił czy osłabił jego zainteresowanie lotnictwem?  

Wszyscy uczniowie deklarowali, że staż wzmocnił ich zainteresowania lotnictwem. 

Większość uczniów w jakimś stopniu interesowała się lotnictwem, natomiast jeden 

uczeń przyznał, że wybrał szkołę, bo interesowała go elektronika, ale po stażu to chce 

się ukierunkować na lotnictwo. 

Większość z chęcią kontynuowałaby staż lub rozpoczęła kolejny, lecz niektórzy kończą 

naukę w szkole i nie będzie takiej możliwości. Jednak chcą związać pracę zawodową 

z lotnictwem, kontynuując naukę na studiach lub idąc bezpośrednio po szkole do pracy 

w organizacji obsługowej.  

 

5.2.2.3 Wyniki ankiet nauczycieli   

Otrzymaliśmy dwie ankiety, wypełnione przez nauczycieli, którzy opiekowali się grupą 

uczniów stażystów zawodu technik awionik. Obie ankiety zachowują spójność 
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wzajemną.  

 

Jak oceniają Państwo zakład pracy, w których realizowana jest praktyczna nauka 
zawodu?  

Kryterium 
Skala 
punkt

ów 

Uzyskana 
liczba 

punktów 
Uwagi 

Zakład świadczy usługi na wysokim poziomie 0-3 3 brak 

W zakładzie jest zapewniona kompleksowość usług 0-3 3 brak 

Zakład przestrzega przepisów RODO, tajemnicy 
danych osobowych I kodeksu pracy 

0-3 3 
brak 

Stanowiska pracy spełniają wymogi zapewniające 
właściwy przebieg kształcenia uczniów w ramach 
praktycznej nauki zawodu. 

0-3 3 
brak 

W zakładzie są przestrzegane zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

0-3 3 
brak 

W zakładzie przestrzegane są prawa klientów i 
zasady kodeksu etyki zawodowej. 

0-3 3 
brak 

Placówka dysponuje kadrą pracowniczą 
zabezpieczającą właściwą obsługę klientów. Kadra 
pracownicza posiada odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. 

0-3 3 

brak 

Zakład pracy znajduje się w bliskim otoczeniu szkoły. 0-3 2 30 km 

Zakład wdraża programy zapewnienia jakości pracy i 
usług 

0-3 3 
brak 

Zakład posiada certyfikat jakości  0-3 3 brak 

Zakład pracy uzyskał 29 pkt (z 30 możliwych) i tym samym kwalifikuje się do 

przeprowadzenia staży.  

Ponieważ staż był krótki i opiekunowie nie zdążyli dobrze poznać uczniów, 

postanowiono, że ocenę stażystów przeprowadzą nauczyciele. Przeprowadzono 8 

ocen stażystów przeprowadzonych na arkuszach przewidzianych dla opiekunów. 

Ocenę stażystów przeprowadzili nauczyciele. Wszystkie oceny są pozytywne. 

Rekomenduje się zmianę w przyszłości konstrukcji pytań, tak aby można było 

precyzyjniej oceniać stażystów. Poniżej zestawienie wyników ocen.  

 

Jak oceniają Państwo efektywność prowadzonych przez siebie zajęć podczas stażu: 

PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH STAŻYSTA: TAK NIE 

miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w sytuacjach 
praktycznych 

8  

potrafił zastosować wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć 
dydaktycznych  

8  

wykonywał pod opieką pracownika samodzielne zadania 8  
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zawodowe 

zdobył umiejętności, które będzie mógł wykorzystać 
przygotowując się do zajęć 

8  

zdobył umiejętności, które może wykorzystać w przyszłej pracy 
zawodowej 

8  

optymalnie wykorzystał czas przeznaczony na praktyczną 
naukę zawodu 

8  

wykazywał zainteresowanie zadaniami zawodowymi, 
angażował się w ich wykonanie 

8  

rozwijał swoje kompetencje personalne i społeczne 8  

wykorzystywał nowoczesne technologie informacyjno-
komunikacyjne 

8  

miał zapewnione warunki niezbędne do odbycia zajęć 
praktycznych  

8  

miał zapewnioną zindywidualizowaną opiekę i pomoc 
merytoryczną przez pracodawcę 

8  

miał zapewnioną opiekę i pomoc koordynatora ze strony szkoły 8  
 

PO ZAKOŃCZENIU U PAŃSTWA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 
UCZEŃ: 

TAK NIE 

posiada szeroką wiedzę teoretyczną 8  

posiada umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w 
praktyce 

8  

posiada umiejętności pracy indywidualnej i w zespole 8  

posiada umiejętności adaptacji do nowych warunków pracy 8  

wykazuje się samodzielnością w podejmowaniu decyzji 8  

posiada umiejętność samokształcenia 8  

zna i stosuje zasady etyki zawodowej, zasady bhp i p. poż w 
miejscu pracy 

8  

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy 8  

Jakie zmiany należałoby wg Państwa wprowadzić w proces 
edukacyjny, aby podnieść jakość kształcenia zawodowego?  

8  

Dodatkowe Państwa uwagi dotyczące przebiegu i charakteru 
zajęć praktycznych  

0  

 

Powyższe oceny zostały wykorzystane do pogłębienia wywiadów z nauczycielami i 

opiekunami.  

 

5.2.2.4 Wyniki wywiadów z nauczycielami   

Nauczyciele bardzo dobrze oceniają staż i jego przebieg. Zdecydowanie inaczej patrzą 

na organizację obsługową oraz na to, co się w niej dzieje po takiej intensywnej wizycie. 
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Program był realizowany zgodnie z harmonogramem. Koncepcja sprawdziła się.  

Stażyści są bardzo zadowoleni. Dla wielu jest to możliwość, pierwszy raz tak wielkiego 

zaangażowania się w działania obsługowe. Pozostawiono stażystom możliwość 

działania na całym etapie od przygotowania poprzez realizację do zamknięcia obsługi, 

ale z jednoczesnym bardzo skrupulatnym nadzorem.  

Z komentarzy i rozmów „zasłyszanych” wynika, że cały staż bardzo wzmocnił 

zainteresowanie uczniów lotnictwem i ewentualną pracą jako TA. To co zobaczyli w 

hangarze było dla nich ogromnym zaskoczeniem. Nikt ze stażystów nie spodziewał 

się, że jest to takie przedsięwzięcie, że jest w nie zaangażowane tyle sił i środków i 

jednocześnie, że jest to tak interesujące. Wielu tak naprawdę dopiero podczas stażu 

zrozumiało co robi technik awionik.  

Po zakończeniu stażu nauczyciele zauważyli wzrost zainteresowania zagadnieniem w 

całej klasie.  

Stażystom bardzo imponowało, że byli traktowani jak równi innym pracownikom, co 

pozostawało w ogromnym kontraście z stosunkami i traktowaniem, które znali z 

okresów praktyk.  

W czasie realizacji stażu pojawił się niebezpieczny trend traktowania zadania jako 

okazji do rywalizacji i rozluźnienia atmosfery, ale zjawisko zostało opanowane przez 

opiekunów ze strony zakładu. Nauczyciele nie zaobserwowali, czy opisane zjawisko 

było sprowokowane przez nieoficjalnych liderów, czy miało ono charakter 

spontaniczny.  

Selekcja stażystów przeprowadzona przed stażem nie zapobiegła pojawieniu się osób, 

które nie powinny na staż trafić. Późniejsza ocena wskazała, że można było 

zakwalifikować inne osoby, które skorzystałyby więcej. Prawdopodobnie w ramach 

weryfikacji stażysty przed zakwalifikowaniem na staż należałoby sprawdzać jak 

poniżej:  

- znajomość języka angielskiego zawodowego;  

- sprawność manualną;  

- kompetencje miękkie, a przede wszystkim umiejętność pracy w zespole.  

Wydaje się, że staże ujawniły słaby wpływ edukacyjny CKZ-u oraz słabą współpracę 

szkoła – CKZ. Wydaje się również, że brak odpowiednich praktyk dla uczniów kursu 

TA (na poziomie całego okresu edukacyjnego) powoduje dość powszechny proces 

przekwalifikowywania się techników kształconych na TA na TML-a.   

Stażyści mają kłopot z interpretacją dokumentacji, ponieważ nie czytają jej uważnie, a 
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raczej pobieżnie. To efekt wieku oraz przyzwyczajeń. Niewykluczone, że CKZ byłby 

dobrą okazją do ćwiczenia prawidłowych odruchów w zakresie posługiwania się 

dokumentacją.  

Słabym elementem było przenoszenie wiedzy teoretycznej na praktykę.  

Podczas stażu stwierdzono, że uczniowie mają braki w wiedzy. Kłopot sprawia język 

angielski, ale na etapie edukacyjnym są kłopoty z materiałami i znajomością 

specyficznego żargonu.  

Grupy stażowe były za duże. Problem został opanowany przez odpowiednie 

podzielenie każdej z grup na mniejsze zespoły (dwuosobowe), ale wielkość była 

problemem i w przyszłości trzeba tworzyć mniejsze grupy, jeśli nie będzie możliwości 

delegować stażystów pojedynczo.  

Trzy dni poświęcone na szkolenia wstępne, było oczywistą koniecznością i tak to 

zostało zaplanowane, ale przy ośmiu dniach całego stażu, stopień nierównowagi był 

znaczący i stażyści zwracali na to uwagę.  

Analizując zawartość i realizację stażu można ocenić, że podstawa edukacyjna była 

realizowana w mniej więcej 80%. Oznacza to, że 1/5 wymaga analizy i ewentualnej 

korekty.  

 

5.2.2.5 Wyniki ankiet opiekunów  

Ponieważ staż był krótki i opiekunowie nie zdążyli dobrze poznać uczniów, 

postanowiono, że ocenę stażystów przeprowadzą nauczyciele. 

 

5.2.2.6 Wyniki wywiadów z opiekunami  

Grupa stażystów była wybierana w szkole, natomiast ich weryfikacja członków grupy 

nastąpiła dopiero w zakładzie pracy.  

Pojawiła się sugestia, że w proces selekcji powinien być zaangażowany zespół 

złożony w przedstawiciela działu kadr oraz osoby technicznej bezpośrednio 

zaangażowanej w proces realizacji obsługi oraz przedstawiciela szkoły. W przypadku 

zespołu TA okazało się, że część kandydatów miała w planach podejmowanie studiów, 

przekwalifikowanie się na pilota, a mniej niż połowa uczniów planowała podjęcie pracy 

w organizacji obsługowej po zakończeniu edukacji w szkole średniej. Z punktu 

widzenia zakładu pokrywającego koszty stażu byłaby to inwestycja co najmniej 

kontrowersyjna.  

Dopuszczalnym byłoby, aby rekrutację prowadzono niezależnie w szkole i w zakładzie, 
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ale w takim przypadku strony muszą pozostawać w ścisłym kontakcie, aby 

rozwiązywać powstające problemy i wyjaśniać wątpliwości.  

Motywatorem dla organizacji obsługowej byłby fakt, że część stażu (lub całość) byłaby 

opłacana z budżetu, tak jak to ma miejsce w przypadku praktyk.  

Grupy stażowe były za duże. Wskazane nasycenie stażystami powinno wynosić 1:1 

(najlepsze rozwiązanie) ewentualnie 1:2. Większa liczba stażystów w warunkach 

prowadzenia realnej obsługi będzie utrudniała prawidłowość procesu edukacyjnego. 

Może też mieć wpływ na bezpieczeństwo.  

Z doświadczenia wynika, że po mniej więcej czterech tygodniach stażu/praktyki 

uczniowie oswajają się ze środowiskiem i opanowują przynajmniej najpotrzebniejsze 

procedury i stają się bardzie efektywni (nawet do 100%).  

Zagadnieniem osobnym są kwalifikacje nauczycieli, którzy zazwyczaj niewiele wiedzą 

o realiach zakładu pracy i rzeczywistym prowadzeniu obsługi. Wskazane by było 

opracowanie projektu pozwalającego im na podnoszenie swoich kwalifikacji w tych 

obszarach, gdzie zwykłe samokształcenie jest niemożliwe np. z powodu braku dostępu 

do środowiska obsługowego.  

Program kształcenia/podstawa programowa przez pryzmat obserwacji stażystów nie 

budzi zastrzeżeń. Ale poważne zastrzeżenia budzi ich wiedza ogólna i umiejętności 

praktyczne. Bardzo poważnym problemem było przygotowywanie się do wykonania 

obsługi, gdzie stażyści robili to niedokładnie, a nawet pojawiły się przejawy ścigania 

się i w efekcie byli źle przygotowani do obsługi, były braki w kartach zadaniowych itd. 

elementem „wspierającym” lub sprzyjającym był brak umiejętności czytania 

dokumentacji i jej interpretacji. Może to być powodem tego, że byli to uczniowie z klas 

III, więc zagadnienie może być wykładane w kolejnym semestrze. Ale niewątpliwie był 

to problem.  

Poziom języka angielskiego nie był zły, ale bardzo słabo mieli opanowane słownictwo 

techniczne bezpośrednio wymagane od mechanika. Niewykluczone, że uczono ich 

słownictwa bardziej lotniskowego i holdingowego.  

W czasie stażu zdarzały się problemy ze sprawnością interpretacji schematów 

układów elektrycznych. Ponownie na pewno brak im było praktyki.  

 

5.2.3 Technik lotniskowych służb operacyjnych  

5.2.3.1 Wyniki ankiet uczniów-stażystów  

Staż został oceniony przez stażystów bardzo wysoko. Większość ocen była na 
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najwyższym poziomie. Jedynie odpowiedzi na pytania związane z wykonywaniem 

czynności praktycznych, w tym samodzielne ich przeprowadzanie zostały ocenione 

niżej. Można wywnioskować, że mimo krótkiego przeszkolenia oraz nadzoru stażyści 

nie byli dopuszczani do samodzielnego wykonywania prac. Jest to uzasadnione 

postępowanie, ponieważ na lotniskach nie dopuszcza się do wykonywania prac osób 

bez odpowiedniego szkolenia, sprawdzenia umiejętności, zatwierdzenia oraz wydania 

odpowiednich uprawnień. 

Stażyści wskazywali, że mimo krótkiego czasu stażu nabyli nowe umiejętności, 

szczególnie związane z wyważaniem samolotu oraz czytaniem map lotniczych. Raczej 

nie mieli trudności z przyswajaniem nowej wiedzy. Niektórzy wskazywali, że pewne 

obszary były im dotychczas znane tylko teoretycznie, natomiast spotkali się po raz 

pierwszy w praktycznymi rozwiązaniami.  

Mimo krótkiego czasu stażu, nie zgłoszono uwag wobec jego zakresu lub sposobu 

przeprowadzania zajęć. Tylko jedna osoba zaproponowała skrócenie czasu 

potrzebnego na szkolenie z BHP. W trakcie indywidualnych rozmów niektórzy 

proponowali również skrócenie czasu na szkolenia z SMS-a.  

Stażyści wybrali również najbardziej pozytywne aspekty zajęć, które poniżej zostały 

przedstawione w kolejności występowania: 

 postawa opiekuna praktyki (życzliwość, cierpliwość, takt, zrozumienie;)  

 skuteczne motywowanie stażystów; 

 możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną;  

 warunki lokalowe;  

 jasne, wyraźne określenie oczekiwań wobec stażystów,  

 optymalne wykorzystanie czasu;  

 sprawiedliwość oceniania stażystów;   

 nacisk na zrozumienie nauczanych treści programowych.  

 

Wydaje się, że najlepszym podsumowaniem stażu jest opinia jednej z uczestniczek: 

„Chyba pierwszy wyjazd, gdzie nie zmieniłabym zupełnie nic! Jestem wręcz 

zachwycona tym stażem, super atmosfera, pracownicy lotniska, opiekunowie i 

wszystkie tamtejsze osoby były bardzo życzliwe, pomocne, odpowiadały na pytania 

wyczerpująco, dodając własne doświadczenia. Gdybym miała możliwość wziąć udział 

w stażu właśnie na lotnisku w Lublinie – zgłosiłabym od razu swoją chęć. Było 
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świetnie! ;)”  

Szczegółowa analiza ankiet: 

Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń 
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W trakcie trwania zajęć praktycznych nabyłam/-em nowe 
doświadczenia (umiejętności) zawodowe związane z 
kierunkiem kształcenia. 

7   1         

W trakcie odbywania zajęć praktycznych wykorzystałam/-
em wiedzę zdobytą podczas zajęć dydaktycznych 6 2           

Zakład pracy zapewnił mi warunki niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć praktycznych i prawidłowo 
zorganizował ich przebieg    

6   2         

Opiekun stażu z ramienia zakładu był osobą kompetentną 
i pomocną w realizacji zadań. 6 1 1         

Czy opiekuna stażu cechowała życzliwość (tj. przyjazne 
ustosunkowanie i takt)? 6 1 1         

Czy opiekun stażu na bieżąco nadzorował wykonywanie 
czynności zawodowych? 5 1 2         

Czy opiekun stażu potrafił prawidłowo zorganizować 
przebieg zajęć praktycznych? 5 1 2         

Czy personel pracujący w zakładzie pracy, w którym 
odbywają się zajęcia praktyczne odnosił się do stażystów 
z życzliwością? 

6 1 1         

Czy koordynator stażu z ramienia szkoły prawidłowo 
wykonywał swoje obowiązki związane z organizacją zajęć 
praktycznych. 

6 1 1         

Czy na początku zajęć praktycznych zostałaś/eś 
zapoznany z regulaminem (regulaminami) obowiązującym 
w danym zakładzie pracy? 

6 1 1         

Czy zajęcia praktyczne rozpoczynały się punktualnie? 6 1 1         
Czy Twoim zdaniem czas przeznaczony na zajęcia 
praktyczne był wykorzystany optymalnie? 5 1 2         

Czy na zajęciach praktycznych zwracano uwagę na 
przestrzeganie zasad etyki i tajemnicy zawodowej? 6 1 1         

Czy zapewniono możliwość wykonywania czynności 
praktycznych? 5 1 2         

Czy zakład pracy zapewniał sprzęt do prawidłowej 
realizacji zajęć praktycznych? 4 1 1   1 1   

Czy zajęcia praktyczne pozwalały na usystematyzowanie i 
powiązanie z praktyką zdobytej wiedzy teoretycznej? 6 1 1         

Czy masz poczucie możliwości praktycznego 
zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na zajęciach? 6 1 1         

Czy podczas zajęć praktycznych stworzono możliwość 
samodzielnego, pod nadzorem opiekuna wykonywania 
czynności zawodowych? 

5   3         

Czy ilość godzin realizowana w ramach zajęć 
praktycznych była wystarczająca? 2 1 4   1  
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Wszystkie oceny są bardzo dobre lub dobre. Słabe oceny są powiązane z pytaniem o 

czas trwania stażu. Jednoznacznie wskazują, że był on zdecydowanie za krótki. W 

późniejszych rozmowach ta opinia potwierdza się. Również stażyści zwracali uwagę, 

że nie mogli wykonywać samodzielnie czynności praktycznych. Jest zrozumiałe, jeżeli 

weźmie się pod uwagę w jak trudnym i odpowiedzialnym środowisku przyszło im 

realizować staże. Na lotnisku nie ma możliwości, aby do prac samodzielnych 

przydzielona została osoba po kilkugodzinnym szkoleniu. Zwraca uwagę wysoka 

ocena związana z przełożeniem wiedzy teoretycznej na praktyczną. Jest to związane 

z faktem, że ten staż ze względu na obecność wojska na lotnisku w Rzeszowie był 

kilkakrotnie przekładany i ostatecznie odbył się w Świdniku. Dzięki temu było więcej 

czasu na przygotowanie programu i nauczyciele ze szkoły mieli więcej czasu na 

odpowiednie przygotowanie uczniów.  

Pytania otwarte zadane stażystom. Zachowano oryginalną pisownię. 

Czy Twoim zdaniem zajęcia praktyczne umożliwiły nabycie sprawności w 

wykonywaniu umiejętności praktycznych, np. jakich? 

 polepszeniu wiedzy dotyczącej wyważaniu samolotu oraz rozczytywanie i rozumienie 

map lotniczych, 

 wyważanie samolotu, 

 moim zdaniem zajęcia praktyczne umożliwiły nabycie sprawności wykonywania 

umiejętności praktycznych np. podczas wypełniania arkusza wyważania samolotu, 

 tak umożliwiły, np. walk around, 

 moim zdaniem zajęcia praktyczne umożliwiły mi nabycie sprawności w wykonywaniu 

czynności związanych z bezpośrednią obsługą pasażerską, obsługą techniczną – 

rozładowywaniem i załadowywaniem samolotu,  

 wyważanie statku powietrznego, rozczytywanie map lotniczych,  

 odczytywanie map lotniczych, obsługa samolotu. 

 

Trudności w opanowaniu czynności praktycznych w zakładzie polegały na: 

 tym, że po raz pierwszy była praktyczna nauka dotycząca przeglądu „walking around” 

po wyłączeniu silników, 

 kodowaniu depesz, 

 posiadaniu pobieżnej wiedzy teoretycznej na temat niektórych czynności 

praktycznych,  

 tym, że nie napotkałem się z większymi trudnościami,  

 nie było trudności, 
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 nie miałam większych trudności z opanowaniem podejmowanych w zakładzie 

czynności praktycznych, 

 szeroki zakres rzeczy do zapamiętania, nauczenia, 

 nie było tak. 

Czy Twoim zdaniem sposób prowadzenia zajęć praktycznych powinien ulec 

zmianie? Jakie masz propozycje w tym zakresie? 

 zajęcia praktyczne były dla mnie bardzo dobrze zorganizowane i nie powinny ulec 

zmianie, 

 moim zdaniem czas poświęcony na zasady bhp powinien być skrócony, 

 moim zdaniem sposób prowadzenia zajęć praktycznych nie powinien ulec zmianie, 

 wszystko było super! jestem bardzo zadowolona z wyjazdu, może dodałabym coś o 

sygnałach ręcznych wykorzystywanych podczas obsługi naziemnej, 

 nie powinien,  

 moim zdaniem sposób prowadzenia zajęć praktycznych był odpowiedni, nie widzę 

potrzeb zmian w tym zakresie, 

 mi osobiście w pełni odpowiadał sposób prowadzenia zajęć, 

 nie powinien, był naprawdę przyjemny, 

Proszę, w miarę możliwości, wskazać pozytywne aspekty prowadzonych zajęć 

praktycznych w obecnym kształcie? (można wybrać więcej niż jedną cechę)  

 jasne, wyraźne określenie oczekiwań wobec stażystów - 5 

 skuteczne motywowanie stażystów - 6 

 możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną - 6 

 warunki lokalowe - 6 

 postawa opiekuna praktyki (życzliwość, cierpliwość, takt, zrozumienie) - 8 

 sprawiedliwość oceniania stażystów - 4 

 nacisk na zrozumienie nauczanych treści programowych - 4 

 optymalne wykorzystanie czasu - 5 

 inne, jakie? - 0  

 

5.2.3.2 Wyniki wywiadów z uczniami-stażystami  

Co się najbardziej podobało? 

Najczęściej wymieniana była możliwość fizycznej obecności na lotnisku, szczególnie 

przyglądnięcia się z bliska pracy straży pożarnej, służb holdingowym, wystawiania 
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depesz, wyważania samolotu. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalna i 

życzliwa atmosfera, którą udało się stworzyć opiekunom stażu. Niewątpliwie ważnym 

aspektem była integracja zespołu oraz możliwość uzyskania dodatkowych materiałów 

i dokumentów, z którymi do tej pory stażyści mogli zapoznać się tylko teoretycznie.  

 

Co się nie podobało? 

Czego brakowało w czasie realizacji stażu, czego mógłbyś nauczyć się w  

szkole? 

Czego uczeń powinien nauczyć się przed stażem?  

Co byś zaproponował, aby znalazło się w stażu, który byś zaplanował dla 

swoich kolegów? 

Trudno było wymienić aspekty merytoryczne stażu, które się nie podobały. Z 

pewnością męcząca była odległość i ciągłe dojazdy. Dla niektórych stażystów wiązało 

się to z porannym wstawaniem, często w godz. 4-5. Zmęczenie uczniów było 

szczególnie zauważalne podczas pierwszych dni, kiedy były przeprowadzane 

szkolenia. Również ten obszar stażu był poddany największej krytyce jako zbędny i 

powtórzenie wiedzy, której nauczyli się w szkole.  

Stażyści nie byli w stanie wskazać takich punktów. Należy mieć świadomość, że 

funkcjonowanie lotniska, szczególnie w nocy jest wizualnie bardzo atrakcyjne i nie ma 

praktycznie możliwości pokazania całego spectrum działania w trakcie zajęć 

teoretycznych w szkole.  

Generalnie uczniowie nie byli w stanie wskazać obszarów, które powinny być 

szczególnie omówione w szkole przed udaniem się na staże. Twierdzą, że wszystko z 

czym spotkali się na lotnisku było przedstawiane teoretycznie.  

Większość uczniów podkreśla zainteresowanie pracą dyżurnego portu oraz dyżurnego 

płyty postojowej, czyli tzw. „marszałka”. Również inne czynności holdingowe były 

wymieniane jako interesujące np. odladzanie samolotu. Uczniowie byli zgodni, że 

staże takie powinny był częstsze i dłuższe.  

  

Czego chciałbyś się jeszcze dowiedzieć i co robić na stażu?  

Największym zainteresowaniem cieszyła się Służba Ochrony Lotniska (SOL) oraz 

praca na wieży kontroli lotów i przy samolocie.  

 

Czy będziesz się starał o następny staż? 
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Co będziesz robił później?  

Czy staż wzmocnił czy osłabił Twoje zainteresowanie lotnictwem?  

Staż zdecydowanie wzmocnił zainteresowanie lotnictwem. Prawie wszyscy uczniowie 

twierdzili, że wybór tego kierunku był przemyślany, a nawet wymarzony. Tylko dla 

jednego ucznia była to szkoła drugiego wyboru, natomiast staż wzmocnił jego 

zainteresowania lotnictwem.  

Wszyscy uczniowie są zainteresowani w przyszłości rozpoczęciem pracy na lotnisku. 

Niektórzy deklarują również ukończenie studiów w tym kierunku. Wszystkie osoby 

zadeklarowały chęć udziału w kolejnych stażach. W trakcie rozmowy okazało się, że 2 

osoby mają już zapewnioną praktykę w Porcie Lotniczym w Jasionce.  

 

5.2.3.3 Wyniki ankiet nauczycieli  

Otrzymaliśmy dwie ankiety, wypełnione przez nauczycieli. Są one wzajemnie spójne. 

Jak oceniają Państwo zakład pracy, w których realizowana jest praktyczna nauka 
zawodu?  

Kryterium 
Skala 
punkt

ów 

Uzyskana 
liczba 

punktów 
Uwagi 

Zakład świadczy usługi na wysokim poziomie 0-3 3 brak 

W zakładzie jest zapewniona kompleksowość usług 0-3 3 brak 

Zakład przestrzega przepisów RODO, tajemnicy 
danych osobowych i kodeksu pracy 

0-3 3 
brak 

Stanowiska pracy spełniają wymogi zapewniające 
właściwy przebieg kształcenia uczniów w ramach 
praktycznej nauki zawodu. 

0-3 3 
brak 

W zakładzie są przestrzegane zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

0-3 3 
brak 

W zakładzie przestrzegane są prawa klientów i 
zasady kodeksu etyki zawodowej. 

0-3 3 
brak 

Placówka dysponuje kadrą pracowniczą 
zabezpieczającą właściwą obsługę klientów. Kadra 
pracownicza posiada odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. 

0-3 3 

brak 

Zakład pracy znajduje się w bliskim otoczeniu szkoły. 0-3 0 160 km  
Zakład wdraża programy zapewnienia jakości pracy i 
usług 

0-3 3 
brak 

Zakład posiada certyfikat jakości  0-3 3 brak 

 

Zakład pracy uzyskał 27 pkt (z 30 możliwych) i tym samym kwalifikuje się do 

przeprowadzenia staży.  
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Ponieważ staż był krótki i opiekunowie nie zdążyli dobrze poznać uczniów, 

postanowiono, że ocenę stażystów przeprowadzą nauczyciele. Przeprowadzono 8 

ocen stażystów, które zostały przeprowadzone na arkuszu przewidzianych dla 

opiekunów. Wszystkie oceny są pozytywne. Rekomenduje się zmianę w przyszłości 

konstrukcji pytań, tak aby można było precyzyjniej oceniać stażystów. Poniżej znajduje 

się zestawienie wyników ocen.  

 

Jak oceniają Państwo efektywność prowadzonych przez siebie zajęć podczas stażu: 

PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH STAŻYSTA: TAK NIE 

miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w sytuacjach 
praktycznych 

8  

potrafił zastosować wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć 
dydaktycznych  

8  

wykonywał pod opieką pracownika samodzielne zadania 
zawodowe 

8  

zdobył umiejętności, które będzie mógł wykorzystać 
przygotowując się do zajęć 

8  

zdobył umiejętności, które może wykorzystać w przyszłej pracy 
zawodowej 

8  

optymalnie wykorzystał czas przeznaczony na praktyczną 
naukę zawodu 

8  

wykazywał zainteresowanie zadaniami zawodowymi, 
angażował się w ich wykonanie 

8  

rozwijał swoje kompetencje personalne i społeczne 8  

wykorzystywał nowoczesne technologie informacyjno-
komunikacyjne 

8  

miał zapewnione warunki niezbędne do odbycia zajęć 
praktycznych  

8  

miał zapewnioną zindywidualizowaną opiekę i pomoc 
merytoryczną przez pracodawcę 

8  

miał zapewnioną opiekę i pomoc koordynatora ze strony szkoły 8  
 

PO ZAKOŃCZENIU U PAŃSTWA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 
UCZEŃ: 

TAK NIE 

posiada szeroką wiedzę teoretyczną 8  

posiada umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w 
praktyce 

8  

posiada umiejętności pracy indywidualnej i w zespole 8  

posiada umiejętności adaptacji do nowych warunków pracy 8  

wykazuje się samodzielnością w podejmowaniu decyzji 8  

posiada umiejętność samokształcenia 8  
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zna i stosuje zasady etyki zawodowej, zasady bhp i p. poż w 
miejscu pracy 

8  

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy 8  

Jakie zmiany należałoby wg Państwa wprowadzić w proces 
edukacyjny, aby podnieść jakość kształcenia zawodowego?  

8  

Dodatkowe Państwa uwagi dotyczące przebiegu i charakteru 
zajęć praktycznych   

0  

 

Powyższe oceny zostały wykorzystane do pogłębienia wywiadów z nauczycielami i 

opiekunami.  

 

5.2.3.4 Wyniki wywiadów z nauczycielami   

Staż był interesujący. Program opracowany przed stażem był racjonalny i realizowany 

podczas stażu. W związku z epidemią oraz wybuchem wojny w Ukrainie wymagał 

znaczących modyfikacji. W trakcie stażu odbyły się szkolenia m.in. z SMS-a (System 

Zarządzania Bezpieczeństwem). Na szczególne podkreślenie zasługuje 

zaangażowanie opiekunów ze strony Portu Lotniczego, co skutkowało podniesieniem 

atrakcyjności stażu. Nastąpiło duże zintegrowanie się zespołu razem z opiekunami 

stażu. Jego wynikiem było m.in. zorganizowanie nieplanowanego wyjścia do aeroklubu 

świdnickiego.   

Pogram stażu był na tyle ciekawie zorganizowany i zrealizowany, że już widać 

pierwsze jego efekty. Celowo została zrekrutowana niejednorodna pod względem 

wyników grupa uczniów. Byli to uczniowie osiągający lepsze i gorsze wyniki w nauce. 

Natomiast już w trakcie stażu i krótko po nim widać było znaczącą poprawę 

zaangażowania się w naukę i podniesienie swojego poziomu przez uczniów słabszych. 

Są duże rokowania, że wszyscy członkowie zespołu stażowego zdadzą egzamin 

zawodowy z wynikiem pozytywnym. W ten sposób będzie można najbardziej 

obiektywnie ocenić jakość stażu.   

Grupy stażowe były za duże. Powinny być o połowę mniejsze. W przyszłości należy 

na to zwrócić uwagę. Preferowany byłby układ 1:1 ale jednak jest chyba niemożliwy 

do osiągnięcia. Uczniowie mieli kontakt z rzeczywistym lotnictwem i pełną symulacją 

w jaki sposób będzie wyglądała ich przyszła praca. Dotychczas część ze stażystów 

miała już praktyki na lotniskach w ramach programu Erasmus.   

Bardzo korzystne było to, że stażyści otrzymali dostęp do prawdziwej dokumentacji 

lotniska. Bardzo dobrze zostały odebrane czynności związane z wyważaniem 

samolotu czy też z depeszami lotniczymi. Porównując ich wiedzę i świadomość przed 
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i po stażu należy zwrócić uwagę, że w tym obszarze nastąpił ogromny postęp. Bardzo 

dobrze przygotowano i przeprowadzono szkolenie i zapoznanie praktyczne z 

dokumentacją, co na pewno miało poważny wpływ na efektywność posługiwania się 

dokumentacją przez stażystów w kolejnych dniach praktyki.  

Szkolenia wstępne były odbierane z raczej negatywnymi odczuciami jako powtórzenie 

materiału ze szkoły. Do tego należy jeszcze dodać długi czas podróży i wczesne 

wstawanie, a więc i znużenie zajęciami teoretycznymi. Należy też mieć świadomość, 

że nastawienie młodzieży było takie, że od razu zostaną zaangażowani do prac na 

lotnisku i czekali na to z niecierpliwością. 

Od strony organizacyjnej konieczne były dodatkowe działania w związku ze 

skomplikowaną procedurą odbierania przepustek typu V, ale dobre współdziałanie w 

grupach pozwoliło na szybkie dopracowanie się rozwiązań, które satysfakcjonowały 

wszystkie strony.  

Podczas realizowania stażu obie grupy były bardzo zdyscyplinowane, nie było 

spóźnień, stażyści szybko i sprawnie wykonywali polecenia. Nie było konfliktów w 

zespołach. Jednak zauważalne było zmęczenie uczniów związane z wczesnych 

wstawaniem i długą podróżą. W przyszłości należy zastanowić się nad 

wyeliminowaniem takich sytuacji.  

Należy rozważyć wykonywanie testów wiedzy pozwalających porównać wiedzę 

stażysty przed o po stażu.  

Poziom znajomości jeżyka angielskiego został uznany za dobry. Uczniowie w miarę 

dobrze posługują się frazeologią lotniskową. Oczywiście występują pewne braki i 

należy stale podnosić poziom nauczania w szkole. Należy rozważyć zmiany w 

nauczaniu języka angielskiego poprzez większe korzystanie z dokumentów 

lotniskowych.  

Pilotaże w obu grupach TLSO należy uznać za bardzo udane, korzystne i atrakcyjne 

dla uczniów. Zaraz po zakończeniu staży uczniowie, nie tylko stażyści, ale również 

pozostali, zaczęli dopytywać się o możliwość organizacji kolejnych staży. Kliku z nich 

udało się dostać na praktyki do Portu Lotniczego w Jasionce.  

 

5.2.3.5 Wyniki ankiet opiekunów   

Ponieważ staż był krótki i opiekunowie nie zdążyli dobrze poznać uczniów, 

postanowiono, że ocenę stażystów przeprowadzą nauczyciele.  
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5.2.3.6 Wyniki wywiadów z opiekunami  

Wrażenia po stażu były bardzo pozytywne. Udało się zrealizować prawie cały program, 

choć w pewnej części musiał być zmodyfikowany. Nie udało się zrealizować 

praktycznego head set-a, czyli wyprowadzania samolotu „na słuchawkach”. 

Interesująca była wizyta na lotnisku aeroklubowym.  Stażyści zobaczyli małe samoloty, 

został również zrobiony pokaz świateł na lotnisku trawiastym. Z pewnością inspirująca 

była możliwość zobaczenia samolotu A330 w wersji cargo. Trochę czasu stażyści 

spędzili w straży pożarnej (LSRG) i dowiedzieli się ciekawych dla nich rzeczy. Bardzo 

byli zainteresowani rozwiązaniami praktycznymi. Wykształcenie teoretyczne nie budzi 

zastrzeżeń, uczniowie są dobrze predysponowani na dyrektora operacyjnego. Potrafią 

rozmawiać w języku lotniczym. Z praktyką jest już gorzej. Brak im nawyków, przede 

wszystkim bezpieczeństwa.  Egzamin z bezpieczeństwa wszyscy zdali na ponad 80% 

czyli celująco. Ale fizycznie np. trzeba było przypominać o kamizelkach.  

Dwa pierwsze dni były trudne ze względu na szkolenia. W piątki zawsze występował 

problem z percepcją co miało ten minus, że staż był bardzo angażujący.  

Poważnych problemów nie było. Na lotnisku nie zawsze da się wszystko zaplanować. 

Zdarzały się takie sytuacje, że grupa musiała czekać, ale zawsze udało się zrealizować 

zadania.  

Pewnym problemem było zaangażowanie innych osób w projekt. Ale te przeszkody 

udało się pokonać i zrealizować zakres stażu w pełnym zakresie.  

Realizacja stażu wykazała, że nauczycielom brakowało praktyki. Teoretycznie byli 

bardzo dobrze przygotowani i posiadali wiedzę, ale obserwacje i ich wewnętrzne 

komentarze potwierdzały słabszą znajomość tematu. Zauważalny jest brak 

podręczników, filmów edukacyjnych, webinariów itd.  

 

5.3 Ocena proponowanego systemu zapewnienia jakości staży  

Generalnie zaprojektowane narzędzia do monitorowania jakości stażu sprawdziły się i 

można zalecić ich stosowanie. Ankiety i wywiady przeprowadzone po zakończeniu 

każdego z pilotaży potwierdziły obserwacje czynione podczas realizacji staży, które 

wskazywały na duże zainteresowanie uczestników, przyrost ich wiedzy (np. 

posługiwanie się kartami zadaniowymi, sprawnością w pobieraniu narzędzi itd.), dobre 

przygotowanie do realizacji stażu zespołów po stronie organizacji przyjmującej na staż.  

Wyniki oceny staży przez ich uczestników były bardzo pozytywne. Również 

nauczyciele i opiekunowie bardzo wysoko ocenili nawzajem siebie i swoje organizacje. 
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Uczniowie podobnie ocenili staże oraz organizacje przyjmujące oraz ich personel.  

 Poprawki wymagała tabela oceny efektywności stażu, która wymuszała ocenę w 

układzie TAK/NIE, co jak się okazało w czasie krótkich staży uniemożliwiało wykonanie 

miarodajnej oceny. W efekcie tego, w modelu zmieniono sposób oceny pozwalając 

osobie oceniającej wstawić wartość od 1 do 5, co powinno pozwolić na zróżnicowanie 

wyników o podniesienie wartości wyników ankietowania. Negatywne oceny zebrała 

długość staży, co dobitnie podkreślali uczniowie podczas wywiadów. W przypadku 

grupy TLSO niższe oceny zebrała możliwość pracy indywidualnej, co niestety było 

efektem przyjętego modelu, co z kolei wynikało z opóźnienia realizacji tego pilotażu i 

samego środowiska pracy na lotnisku.  

Nie udało się przeprowadzić testów wiedzy na początku i na końcu stażu. Niestety 

elastyczność stażu, która pozwoliła reagować na dynamicznie zmieniającą się 

sytuację uniemożliwiła poprawne zidentyfikowanie obszarów, które powinny być 

zweryfikowane oraz ułożenie pytań, które pozwalałyby na ocenę przyrostu wiedzy w 

wyniku realizacji stażu.  

Należy zauważyć, że pilotaże trwały tylko 8 dni w związku z tym wątpliwości budziło to 

czy rzeczywiście proces uczenia się będzie na tyle szybki, że będzie można 

zidentyfikować przyrost wiedzy u uczniów-stażystów.  

Pomocne do tego były wywiady z uczniami, w których umieszczono pytanie o to „czego 

się nowego nauczyłeś?”. We wszystkich przypadkach uczniowie wskazali przykłady 

nowych umiejętności nabytych w wyniku zrealizowanego stażu.  

Podczas realizacji pilotaży nie udało się przeprowadzić prób monitorowania szkoły 

przez system jakości organizacji goszczącej stażystów. Niestety zgodnie z 

przewidywaniami przeciążone zespoły jakości po prostu odmówiły takich prób, ale nie 

podważyły racjonalności założenia.  

 
 
 
 
 
 

Fragment celowo pozostawiono niezapisany   



 
 

Strona 105/160 

5.4 Regulaminy akceptacji kandydatów na stażystów  

5.4.1 Wstęp  

W ramach realizacji staży pilotażowych opiekunowie ze strony szkół mieli obowiązek 

opracować regulamin rekrutacji stażystów na staże pilotażowe. Poniżej załączamy trzy 

regulaminy, które powstały w ramach przygotowań do pilotaży staży uczniowskich dla 

zawodów TA, TLSO oraz TML, które mogą pomóc szkołom w czasie przygotowywania 

się do realizacji staży przez jej uczniów. Docelowe regulaminy mogą mieć daleko 

odbiegającą formę i treść od niżej prezentowanych propozycji i powinny być 

przygotowane dla potrzeb danej szkoły, a często również danego pracodawcy, który 

zgłosił się do udzielenia stażu.  

Prosimy zwrócić uwagę, że poniższe regulaminy zostały opracowane tylko na potrzeby 

staży pilotażowych realizowanych w ramach projektu i część zapisów nie będzie miała 

uniwersalnego zastosowania.  

 

5.4.2 Regulaminy akceptacji kandydatów na stażystów dla zawodu TA 

 
Regulamin naboru kandydatów na staż 

Postanowienia wstępne 

§ 1.  Cel Regulaminu  

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Programu Stażowego,  

 

§ 2. Cele Programu Stażowego  

Cele Programu Stażowego „………..” to w szczególności:  

 a) budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora lotniczego poprzez wybór osób o 

wysokim potencjale i wspieranie ich w rozwoju zawodowym na początku kariery zawodowej, 

z możliwością oferowania wybranym stażystom stałej współpracy po zakończeniu stażu;  

 b) pozyskanie najlepszych uczniów jednego z dwóch ostatnich semestrów nauki lub 

absolwentów wybranych kierunków szkół technicznych w Polsce, zainteresowanych pracą w 

branży lotniczej;  

 c) zapoznanie Stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych MRO w kraju, a także 

przygotowanie ich do pracy w sektorze lotniczym;  

 

§ 3. Definicje  

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy mają następujące znaczenie:  

1. Staż – obejmuje okres od daty obowiązywania Umowy do czasu jej rozwiązania, 

organizowany na zasadach określonych w Regulaminie Stażu, służący nabywaniu 
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praktycznych umiejętności do wykonywania zadań w sektorze lotniczym w Polsce, 

realizowany na podstawie Umowy.  

2. Staż właściwy – okres w trakcie trwania Stażu realizowany w MRO na terenie Polski.  

3. Kandydat na Staż – osoba spełniająca kryteria formalne i ubiegająca się o możliwość 

realizacji Stażu.  

4. Opiekun Stażu – osoba z ramienia Szkoły wyznaczona przez Organizatora Stażu 

odpowiedzialna za organizację i nadzór nad rekrutacją i realizacją Programu Stażowego.  

5. Koordynator Stażu – osoba z ramienia MRO wyznaczona przez Organizatora Stażu 

odpowiedzialna za organizację i nadzór nad rekrutacją i realizacją Programu Stażowego 

6. Stażysta (zwany Zleceniobiorcą) – osoba zakwalifikowana do Programu Stażowego,  

7. Organizatorzy Stażu – Ministerstwo ………,  

8. Umowa – umowa – zlecenie, określająca warunki realizacji Stażu, zawarta 

pomiędzy przyjmującym na staż Organizatorem Stażu i Stażystą.   

10. Indywidualny harmonogram Stażu – opis i termin wykonywanych zadań w 

okresie Stażu przez Stażystę na rzecz Organizatora Stażu.  

11. Program Stażowy – Program Stażowy „………”, którego cele są opisane w § 2 

niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4. Wymagania: 

1. Uczeń szkoły technicznej na kierunku „technik awionik”, 

2. Ukończone 16 lat, 

3. Umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietów biurowych, 

4. Nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej, 

5. Niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, 

7. Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i 

zaangażowanie. 

 

§ 5. Wymagane dokumenty: 

1. Podanie i CV (wraz z numerem telefonu kontaktowego), aktualne zdjęcie 

2. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe 

3. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe  

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
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rekrutacji. 

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogólną klauzulą informacyjną dla kandydatów 

 

§ 5 Rekrutacja Kandydatów 

1. Realizowane w ramach Programu Stażowego „………..” Staże są płatne. 

Organizator Stażu zapewnia Stażystom wynagrodzenie z tytułu odbywania Stażu w 

wysokości ……… zł brutto miesięcznie dla każdego Stażysty, z którym ma zawartą 

Umowę.  

2. Uczestnikami Programu Stażowego mogą być osoby, które przejdą pomyślnie 

wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego: 

ETAP I: 

1. Analiza dokumentów pod względem spełniania wymagań formalnych.  

2. Analiza wyników nauki z przedmiotów (od 1 do 10 pkt.): 

a. Matematyka 

b. Fizyka 

c. Rysunek techniczny 

d. Podstawy elektrotechniki 

e. Język angielski zawodowy 

f. Przedmioty zawodowe 

3. Analiza frekwencji na zajęciach z w/w przedmiotów (od 1 do 10 pkt.)  

4. Dodatkowe punkty będą przyznawane Kandydatom na Staż, którzy:  

a. odbyli praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem lotniczym i 

przedstawią zaświadczenie odbycia praktyki/stażu/wolontariatu (od 1 do 10 pkt.);  

b.  znają drugi język obcy na poziomie co najmniej komunikatywnym (od 1 do 10 pkt.): 

c. Posiadają zainteresowania lub hobby związane z lotnictwem (od 1 do 10 pkt.). 

5.  Analiza oraz ocena motywacji podczas całego okresu nauki w szkole oraz rozmowy 

kwalifikacyjnej (punktowana ankieta). 

ETAP II: 

1. Analiza dokumentów pod względem spełniania wymagań formalnych.  

2. Rozmowa kwalifikacyjna. 

 

 

Fragment celowo pozostawiono niezapisany 
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5.4.3 Regulamin akceptacji kandydatów na stażystów dla zawodu TML 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Modelowy program stażu uczniowskiego 

w zawodzie technik mechanik lotniczy 

 

§1. Informacje ogólne o projekcie 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa uczniów ….Zespołu Szkół 

im. Bohaterów Narwiku w Warszawie w projekcie „Pilotażowy staż w zawodzie technik mechanik 

lotniczy”. 

2. Projekt „Pilotażowy staż w zawodzie technik mechanik lotniczy” jest współfinansowany w ramach 

programu Unii Europejskiej  

3. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół ….. kształcących się w zawodzie technik 

mechanik lotniczy. 

4. Projekt jest realizowany we współpracy z firmą ……………LINETECH S.A., z główną siedzibą w …….  

5. Projekt „Pilotażowy staż w zawodzie technik mechanik lotniczy” jest realizowany zgodnie z umową 

..........................(numer). 

6. Projekt realizowany będzie w okresie od…………… 01.02.2022 do 14.02.2022. 

7. Z racji pandemi panującej w kraju, obie strony, szkoła oraz jednostka współpracująca, mogą 

zmienić okres realizacji programu w celu zachowania bezpieczeństwa. 

8. Funkcję koordynatorów ze strony szkoły pełnią: 

 Ryszard Rurak , e-mail: rurak1@poczta.onet.pl , tel. 503366774. 

 Mikołaj Wleklińśki, e-mail: m.wleklinski@op.pl, tel. 695879178.  

9. Celem głównym projektu jest umożliwienie uczniom zdobycie dodatkowego, praktycznego 

doświadczenia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych dzięki współpracy z profesjonalną firmą 

obsługową statków powietrznych.  

10. Projekt dedykowany jest uczniom i uczennicom, kształcących się w zawodach technik mechanik 

lotniczy oraz zakłada udział w stażu realizowanym w firmie…………. LINETECH S.A. w Warszawie.  

11. Program stażu będzie realizowany na terenie …………….Lotniska Chopina w Warszawie, w strefach 

które są dostępne dla pracowników firmy ………………….LINETECH S.A.. 

12. W ramach projektu wsparcie otrzyma …… uczniów Zespołu Szkół ………... 

13. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa jest dostępny na stronie internetowej szkoły, stronie 

koordynatora projektu oraz w biurze projektu.  

14. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne (uczniowie nie ponoszą dodatkowych kosztów 

uczestnictwa w projekcie). 

15. Uczniowie otrzymają wynagrodzenie. 
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§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu jest uczeń/uczennica Zespołu Szkół ……, kształcący/kształcąca się w 

zawodzie technik mechanik lotniczy, która/y spełnia kryteria określone w niniejszym regulaminie i 

w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostanie zakwalifikowana/y do udziału w projekcie. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest: 

A. wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie przez ucznia formularza 

zgłoszeniowego (załącznik nr …) oraz wymaganych oświadczeń (załącznik nr .., );  

B. uzyskanie pozytywnej kwalifikacji do udziału w projekcie;  

C. podpisanie przed rozpoczęciem stażu umowy z………….. „MGN ALARIS CONSULTING”. 

 

§ 3.Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w roku szkolnym ………. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie ……... 

3. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą 

równości płci. 

4. Ogłoszenia dotyczące rekrutacji zostaną wywieszone na szkolnych tablicach ogłoszeń, przekazane 

w formie elektronicznej przez DZIENNIK LIBRUS lub opublikowane na stronie internetowej szkoły, 

stronie internetowej koordynatora projektu (..............), a także przekazane nauczycielom zawodu, 

wychowawcom oraz jeśli będzie to możliwe podane do wiadomości rodziców i opiekunów podczas 

spotkań i wywiadówek. 

5. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie musi spełniać następujące kryteria: 

A. jest uczeniem trzeciej klasy i kształci się w zawodzie technik mechanik lotniczy; 

B. zna język angielski w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji lotniczej; 

C. uzyskał minimum dobrą ocenę zachowania za okres poprzedzający rekrutację; 

D. uzyskał pozytywną opinię wychowawcy; 

E. jest obywatelem Rzeczpospolitej Polski; 

F. nie występuje w Krajowym Rejestrze Karnym; 

G. jest osobą pełnoletnią. 

H. Posiada przynajmniej średnią ocenę: dobry, z ostatniego semestru, w którym trwa rekrutacja. 

6. Uczeń ubiegający się do udziału w projekcie w terminie do …… powinien złożyć u Kierownika 

Szkolenia Praktycznego ……., formularz zgłoszeniowy (załącznik nr …) oraz oświadczenia wskazane 

w załącznikach nr... 
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7. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana liczba miejsc, tj……miejsc stażowych, 

zajmowanych według kolejności zgłoszeń, o miejscu na liście uczestników projektu decydować 

będzie średnia z ostatniego semestru, w którym trwa rekrutacja, licząc od najwyższej.  

8. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie zostanie poddany poziom motywacji uczestnika do 

odbycia stażu oraz zostaną sprawdzone kompetencje językowe kandydata.  

9. Opinia wychowawcy powinna uwzględniać pracowitość, odpowiedzialność ucznia, zaangażowanie 

w życie szkoły, klasy oraz uczestnictwo w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych. 

10. Uczniowie zostaną wyłonieni w wyniku rekrutacji prowadzonej przez komisję rekrutacyjną. 

11. W skład zespołu rekrutacyjnego wchodzą: 

 Korynator projektu………….. Ryszard Rurak, 

 Korynator projektu ………….Mikołaj Wlekliński . 

12. Tylko i wyłącznie spełnienie wszystkich wymienionych powyżej wymagań, zadecyduje o miejscu 

kandydata na liście. 

13. Proces rekrutacji zakończy się ogłoszeniem listy zakwalifikowanych. 

14. Listy zostaną zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły. 

15. Listy uczestników zostaną wywieszone na szkolnej tablicy informacyjnej oraz zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

16. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

17.  W przypadku gdy zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/ zostanie skreślony z 

listy uczestników lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji 

projektu, wolne miejsce zajmie uczeń z listy rezerwowej. 

18. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników, rekrutacja może zostać 

wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu. 

19. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobowiązani do wzięcia 

udziału w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przed realizacją stażu. 

 

 

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

A. nieodpłatnego udziału w projekcie; 

B. udziału w zajęciach, realizowanych w ramach projektu; 

C. otrzymania materiałów i pomocy do zajęć; 

D. transportu z punktu zbiórki na teren bazy…………… LINETECH S.A. na terenie Lotniska Chopina 

w…………..; 
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E. ubezpieczenia podczas realizacji stażu, od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów 

leczenia, odpowiedzialności cywilnej; 

F. otrzymania certyfikatów potwierdzających udział w projekcie; 

G. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy. 

H. otrzymania odpowiedniego stroju spełniającego wymagania przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

I. otrzymania wynagrodzenia za odbyty staż, po jego zrealizowaniu. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

A. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego zapisów; 

B. wypełniania w trakcie stażu dziennika mechanika lotniczego oraz kart sprawozdań praktyk; 

C. uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, organizowanych przed realizacją stażu oraz w 

szkoleniach w trakcie realizacji stażu; 

D. 100% obecności na stażu (w tym: punktualności w miejscu odbywania stażu; realizowania 

zadań powierzonych przez opiekunów stażu, informowania opiekunów o wszelkich 

nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu); 

E. rzetelnego wypełniania list obecności oraz poddawania się badaniom ankietowym w celu 

monitoringu projektu w czasie jego trwania; 

F. informowania koordynatora projektu o wszelkich problemach lub zmianach dotyczących 

stażu; 

G. bezzwłocznego informowania opiekuna grupy o wszelkich problemach, w tym dotyczących 

zdrowia; 

H. utrzymywania porządku i czystości w miejscu pracy; 

I. dbania o bezpieczeństwo własne oraz reszty uczestników; 

J. przestrzegania wszystkich regulaminów instytucji, w których odbywa się staż, takich jak: 

 LINETECH S.A. w Warszawie. 

 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie   

 Lotnisko Chopina w Warszawie. 

K. uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdania relacji z przebiegu stażu w ustalonej z 

mentorem formule; 

L. sporządzenia raportu końcowego, w terminie wyznaczonym przez koordynatora szkoły; 

M. aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu. 

3. Podczas realizacji projektu, uczestnikom na terenie lotniska, zabrania się: 

A. kupowania, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, korzystania 

z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i innych używek;  

B. przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna;  
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C. samowolnego oddalania się od grupy bez poinformowania opiekuna. 

4. Uczestnik może być usunięty ze stażu w przypadku: 

A. posiadania lub zażywania narkotyków i alkoholu poza oraz na terenie zakwaterowania;  

B. jakiegokolwiek rodzaju dyskryminacji: ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznawaną religię, 

światopogląd, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność;  

C. działań przestępczych i zachowań antyspołecznych (kradzieży, pobicia, wandalizmu, 

nagabywania etc.);  

D. powtarzającej się nieobecności na stażu bez podania wiarygodnej przyczyny;  

E. poważnego naruszenia dyscypliny na miejscu pracy;  

F. braku szacunku dla kolegów ze szkoły, zespołu………. LINETECH S.A., opiekunów, 

mentorów, rodzin i wszystkich pozostałych osób bezpośrednio i pośrednio 

zaangażowanych w realizację projektu;  

G. ciągłego i celowego łamania regulamin. 

5. Uczestnicy mają obowiązek poinformować koordynatora szkoły przed rozpoczęciem stażu o 

chorobach/dolegliwościach chorobowych oraz związanych z nimi przyjmowanymi lekami, jak 

również o wszelkich przeciwskazaniach do wzięcia udziału w stażu. 

6. W przypadku wykazania pozytywnego wyniku na COVID-19 dalsze decyzje związane z realizacją 

stażu są podejmowane indywidualnie z możliwością ustalenia dodatkowego terminu realizacji. 

 

§ 5. Klauzula poufności 

1. Uczestnik obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, które otrzymał lub w 

posiadanie których wszedł w ramach uczestnictwa w stażu.  

2. Uczestnik zobowiązuje się zatem do zachowania poufności otrzymanych informacji bez 

względu na nośnik oraz sposób ich przekazania, w szczególności poprzez nierozpowszechnianie 

informacji dotyczących m.in.: 

A. danych technicznych; 

B. informacji handlowych, finansowych; 

C. materiałów software; 

D. narzędzi graficznych; 

E. komunikatów; 

F. specyfikacji; 

G. zestawień; 

H. raportów; 

I. instrukcji obsługi; 

J. rysunków technicznych; 
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K. zdjęć;  

oraz innych informacji związanych z działalnością ……………LINETECH S.A., w których posiadanie 

wszedł w trakcie odbywania stażu (dalej jako „Informacje Poufne”). Uczestnik zobowiązuje się 

do podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich Informacji 

Poufnych, w szczególności Uczestnik zobowiązany jest do niewykonywania i niepublikowania 

zdjęć oraz informacji wskazanych w ust. 2 na platformach internetowych oraz w szeroko 

rozumianych mediach społecznościowych bez uprzednio uzyskanej zgody …………..LINETECH 

S.A.  

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji nie jest ograniczony w czasie i obowiązuje także 

po zakończeniu odbywania stażu przez Uczestnika. 

4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek zobowiązań wynikających z § 5 

Regulaminu,…….. LINETECH S.A. ma prawo do ustnego żądania natychmiastowego zaniechania 

naruszania oraz usunięcia jego skutków przez Uczestnika, a w przypadku braku zastosowania 

się do zaleceń Spółki – zakończenia współpracy z Uczestnikiem oraz usunięcia z listy osób 

odbywających staż.  

 

§ 6. Rezygnacja z udziału w projekcie i skreślenie z listy uczestników 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku, gdy: 

A. rezygnacja została złożona na piśmie do koordynatora szkoły w terminie do 7 dni przed 

rozpoczęciem stażu; 

B. rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w 

terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji; rezygnacja 

musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. 

zwolnienie lekarskie). 

2. W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy uczestnika na etapie odbywania stażu, z 

wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, uczeń zobowiązany jest do zwrotu kosztów udziału w 

projekcie. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji 

koordynatora projektu tj. …………………...  

3. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. 

Warszawa .............. 
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5.4.4 Regulamin akceptacji kandydatów na stażystów dla zawodu TLSO  

 

Regulamin rekrutacji i udziału w stażu zawodowym -  

Technik lotniskowych służb operacyjnych 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w stażach zawodowych, a w szczególności 

kryteria kwalifikacyjne, zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji uczestników oraz ich prawa i 

obowiązki w trakcie trwania staży zawodowych. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) stażu zawodowym – rozumie się przez to nabycie umiejętności praktycznych przez 

wykonywanie zadań stażu zawodowego dla uczniów ………….,  

2) Instytucji Pośredniczącej (IP) – rozumie się przez to Firmę……….., 

3) Uczniu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który/a uczęszcza do ……..,  

4) Kandydacie/Kandydatce – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który/a uczęszcza do Zespołu 

Szkół ponadpodstawowych lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe 

ubiegającego się o udział w Projekcie, który złożył dokumenty rekrutacyjne i bierze udział 

w procesie rekrutacji do Projektu, 

5) Uczestniku – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który/a został/a zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikowany/a do udziału w stażu zawodowym,  

6) Rodzicu – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego oraz osoby sprawujące pieczę 

zastępczą nad uczniem/uczennicą zespołu szkół ponadpodstawowych lub placówki systemu 

oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, 

7) Sytuacjach losowych – rozumie się wszystkie zaistniałe sytuacje oraz wpływ czynników 

zewnętrznych i/lub wewnętrznych, które są niezależne od Uczestnika, niemożliwe do 

przewidzenia i uniemożliwiające uczestnictwo w projekcie, tj. choroba, wypadek, konieczność 

zmiany miejsca zamieszkania poza obszar wsparcia projektem itp. 

8) Pracodawca -  

3. Udział w projekcie jest płatny. 

4. Celem głównym projektu jest poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego uczniów 

kształcących się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych w ….. poprzez rozwój oferty 

edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy.  

 

§2 

Cele staży zawodowych 

1. Staże zawodowe są organizowane w celu: 

1) zastosowania oraz pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 
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warunkach pracy, a także w przyszłej pracy zawodowej,  

2) podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół 

ponadpodstawowych, 

3) współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z instytucjami rynku pracy, 

w zakresie ułatwiania przejścia uczniów z edukacji do aktywnego udziału w rynku pracy. 

2. Cele szczegółowe zostaną zawarte w programach staży zawodowych. 

3. Staże zawodowe przewidziane niniejszym regulaminem są dodatkową formą doskonalenia, 

realizowaną w celu zwiększenia wymiaru staży zawodowych objętych podstawą programową 

nauczania danego zawodu i nie mogą być zaliczane do podstawowych staży wynikających z 

podstawy programowej danego zawodu. 

4. Staże zawodowe uwzględniają zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

§3 

Uczestnictwo w stażach zawodowych 

1. Do udziału w stażach zawodowych realizowanych w ramach projektu mogą zostać zakwalifikowani 

Kandydaci uczęszczający do ………, będący uczniami kształcącymi się w zawodzie technik 

lotniskowych służb operacyjnych. 

2. Uczestnikiem Projektu może być Uczeń, który w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia 

następujące kryteria formalne: 

1) jest Uczniem kształcącym się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych 

w ………………., 

2) ma ukończone 18 lat 

§4 

Czas realizacji staży zawodowych 

1. Czas realizacji staży zawodowych: 

1) staż zawodowy jednego uczestnika trwa łącznie 64 godziny, 

2) , 

3) w stażu zawodowym mogą wziąć udział uczniowie pełnoletni, w wymiarze 8 godzin na dobę, w 

czasie stażu zawodowego wliczona jest przerwa, trwającą nieprzerwanie 30 min. 

4) staże zawodowe będą się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku, 

5) staże zawodowe mogą być realizowane w czasie trwania ferii zimowych lub letnich, 

6) w szczególnych, indywidualnych i uzasadnionych przypadkach okres realizacji staży 

zawodowych może zostać ustalony w innych terminach, co jednak wymaga wcześniejszej zgody 

Pracodawcy. 

§5 

Miejsce realizacji staży zawodowych 

1. Staże zawodowe należy odbywać w portach lotniczych lub lotniskach   
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§6 

Obowiązki Pracodawcy 

1. Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom staży zawodowych: 

1) dzienniczka zajęć staży zawodowych,  

2) ze strony pracodawcy lub przedsiębiorcy opiekuna merytorycznego, na którego nie może 

przypadać jednocześnie więcej niż 4 stażystów, do którego zadań należy w szczególności: 

a) diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty (we współpracy z nauczycielem), 

b) określenie celu i programu stażu (we współpracy z nauczycielem), 

c) udzielenie stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu stażu 

zawodowego, 

d) nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu zawodowego; 

3) odzieży ochronnej i/lub roboczej, zgodnie z zasadami przydziału środków ochrony 

indywidualnej i środków ochrony osobistej obowiązującej na terenie zakładu pracy, jeżeli jest to 

wymagane na danym stanowisku pracy i zostało przewidziane w Projekcie, 

4) szkolenie na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP – realizowane przez 

podmiot przyjmujący na staż zawodowy. 

5) . 

 

§7 

Zadania Zespołu Szkół 

1. Zespół Szkół zobowiązany jest do: 

1) wyznaczenia Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora Zespołu Szkół, w skład której 

wejdą osoby posiadające kwalifikacje w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych 

lotniczych i są czynnymi nauczycielami szkoły, 

2) przeprowadzenia rekrutacji wśród uczniów i ich kwalifikacji do udziału w stażu zawodowym, 

3) przygotowania list rekrutacyjnych (rankingowych) i list rezerwowych Uczestników, 

4) przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej, 

5) opracowania i przygotowania w formie pisemnej programu stażu zawodowego, z 

uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz 

dotychczasowych kwalifikacji zawodowych stażysty, zawierającego w szczególności: 

a) wskazanie konkretnych celów edukacyjnych (kompetencji i umiejętności), które osiągnie 

stażysta, 

b) treści edukacyjne oraz zasady monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych, 

c) zakres obowiązków stażysty, 

d) harmonogram realizacji stażu zawodowego oraz procedur wdrażania stażysty do pracy, 

e) szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy stażysty podczas odbywania 

stażu zawodowego, 
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6) współdziałania z Organizacją pośredniczącą oraz Pracodawcą we wszystkich sprawach 

związanych z realizacją Projektu, 

7) informowaniu pracowników Organizacji pośredniczącej o wszystkich nieprawidłowościach oraz 

sytuacjach, które mogą wpłynąć na przebieg staży zawodowych Uczestników. 

 

§8 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników staży zawodowych 

1. Rekrutacja Kandydatów odbywać się będzie z zachowaniem: 

1) jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad przedstawionych w Regulaminie, zapewniając 

równy dostęp do informacji, 

2) zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, 

przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, niepełnosprawność, 

sytuację materialną,  

3) zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Informacja o miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych, regulamin i wymagane załączniki 

zostaną podane do wiadomości uczniów spełniających kryteria wzięcia udziału w stażu przez 

nauczycieli uczących w tych klasach, 

3. Dokumenty rekrutacyjne należy kompletnie wypełnić, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. 

Dokumenty można składać tylko w formie papierowej. 

4. Kwalifikacji Kandydata do udziału w stażach zawodowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna w 

trzyetapowym procesie: 

1) Etap I – złożenie dokumentów rekrutacyjnych – Kandydat ubiegający się o uczestnictwo 

w projekcie składa poprawnie wypełniony Formularz rekrutacyjny oraz wymagane przez 

firmę………….. dokumenty konieczne do wzięcia udziału w stażu, 

2) Etap II – Ocena formalna – na tym etapie dokonywana jest ocena kompletności złożonych 

dokumentów przez Kandydata oraz weryfikacja pod kątem spełniania kryteriów formalnych. W 

przypadku stwierdzenia niespełnienia któregoś z kryteriów formalnych – Beneficjent odrzuci 

aplikację Kandydata, a w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień formalnych Beneficjent 

drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie wezwie do uzupełnienie braków w dokumentacji w 

wyznaczonym terminie.  

3) Etap III – Ocena merytoryczna – prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną. Ocena 

dokonywana będzie na podstawie dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych, w oparciu o 

kryteria kwalifikacyjne podczas posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.  

5. Uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez Kandydata deklaracji 

uczestnictwa i oświadczenia uczestnika projektu. 

6. Uczniowie zakwalifikowani do projektu przed rozpoczęciem staży zawodowych będą zobligowani 

do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie.  
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§9 

Rezygnacja i skreślenie Uczestnika 

1. W szczególnych sytuacjach losowych uczestnik może złożyć rezygnację przed rozpoczęciem stażu 

zawodowego lub w momencie zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają jego rozpoczęcie.  

2. Za dzień rezygnacji uznaje się datę złożenia pisma o rezygnacji w …….. Następnie Uczestnik zostaje 

skreślony z listy uczniów zakwalifikowanych. 

3. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w stażach zawodowych może zostać również skreślony z listy 

uczniów zakwalifikowanych w przypadku: 

1) naruszenia zasad uczestnictwa w stażach zawodowych określonych niniejszym regulaminem, 

2) naruszenia obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz wewnętrznego regulaminu pracy 

obowiązującego w danym zakładzie pracy, 

3) rezygnacji z nauki w ………., 

4) przeniesienia się Uczestnika do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie ogólne, 

5) skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół, 

6) nieobecności na stażach zawodowych bez podania stosownego uzasadnienia lub 

zaświadczenia. 

4. W sytuacji rezygnacji ze stażu Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu kwot otrzymanego wsparcia 

oraz wszystkich kosztów poniesionych w związku z jego uczestnictwem w stażu zawodowym. 

5. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczniów Beneficjent przewiduje 

przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej na takich samych zasadach, opisanych w niniejszym 

paragrafie. 

 

§11 

Zasady odpłatności  

1. Udział w stażach zawodowych jest płatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszego regulaminu. 

2. Nie dopuszcza się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników przez pracodawcę lub inne osoby 

zaangażowane w realizację staży zawodowych. 

3.  może dochodzić od uczestnika zwrotu kosztów jego uczestnictwa w stażach zawodowych, 

w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, szczególnie jeśli ich wypłata lub 

poniesienie nastąpiło wskutek podania nieprawdziwych danych. 

 

§12 

Prawa i obowiązki uczestników stażu zawodowego 

1. Uczestnicy zobowiązani są do: 

1) złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, 

2) terminowego i aktywnego uczestniczenia w stażach zawodowych, 
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3) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz wewnętrznego regulaminu 

pracy obowiązującego u pracodawcy czy przedsiębiorcy, 

4) godnego reprezentowania Zespołu Szkół w trakcie odbywania staży zawodowych, 

5) uczestnictwa w pełnym wymiarze czasu przeznaczonych na realizację staży zawodowych, 

6) bieżącego informowania Zespołów Szkół o wszelkich nieprawidłowościach w przebiegu staży 

zawodowych, 

7) informowania o wszystkich sytuacjach, które mogą wpłynąć na przebieg stażu, w tym zwłaszcza 

nieobecnościach spowodowanych sytuacjami losowymi lub inną usprawiedliwioną przyczyną. 

 

§13 

Refundacja kosztów dojazdu  

 

1. Uczniowie otrzymują dofinansowanie na dojazdy na staż zawodowy, jeśli realizowane są w innej 

miejscowości niż miejsce zamieszkania uczniów,  

2. Kwota refundacji kosztów dojazdu dla uczniów realizujących staże zawodowe poza miejscem 

zamieszkania powinna zostać obliczona poprzez pomnożenie kosztów dojazdu na miejsce 

realizowania stażu zawodowego oraz powrotu do miejsca zamieszkania za jeden dzień, przez liczbę 

dni obecności ucznia na stażu zawodowym. 

§14 

Stypendium za staż zawodowy 

1. Uczestnikom zostanie przyznane stypendium z tytułu odbycia stażu zawodowego, w maksymalnej 

wysokości ……… złotych brutto (słownie: …………… 00/100) za każde ukończone ….. godzin 

stażu. 

2. Szczegółowe zasady wypłat stypendium za staż zawodowy określa ……………. 

 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do 

Zespołów Szkół. 

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez 

Koordynatora projektu. 

 

 

Fragment celowo pozostawiono niezapisany 
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6.0 Część III – Podsumowanie pilotaży staży 

uczniowskich dla zawodów TA, TLSO, TML  

6.1 Wstęp  

W ramach procesu ankietowania pozyskano 20 deklaracji od szkół prowadzących 

kształcenie w zawodach TA, TLSO oraz TML. Celem badania było potwierdzenie 

możliwości wdrożenia staży uczniowskich i realizacji ich zgodnie z opracowanymi 

modelami lub ich fragmentami.  

Poniżej zaprezentowano wyniki ankietowania, a formularz deklaracji załączono poniżej 

wyników.  

6.2 Deklaracje i podsumowanie ich wyników 

 

 

Po okresie ok. 6 miesięcy, zostało przeprowadzone badanie szkół zawodowych w 

zakresie znajomości idei staży. Do wszystkich szkół zostało wysłane zapytanie 

związane z wykorzystaniem staży jako narzędzia rozwoju zawodowego uczniów. 

Zwrotnie otrzymaliśmy 20 deklaracji potwierdzających otrzymanie modeli staży oraz 

chęć ich wykorzystania. Wśród deklaracji były szkoły kształcące w zawodzie: 

- technik mechanik lotniczy – 9 deklaracji, 

- technik lotniskowych służb operacyjnych – 8 deklaracji, 

- technik awionik – 3 deklaracje.  

Formularz deklaracji załączono na końcu tego rozdziału.  

Deklaracja zawierała pytania pozwalające zakwalifikować szkołę, pod względem 

prowadzonych kierunków kształcenia, osobę udzielającą odpowiedzi, bez 

pozyskiwania danych osobowych oraz otwarte pytania dotyczące staży i możliwości 

ich realizacji.  

 

Lp.  Treść pytania  
Odpowiedzi  

Tak  Nie  

1.  
Czy Szkoła uznała otrzymany/e Model/Modele jako przydatne do 
realizacji? 

20 - 

2. 
Czy Szkoła wdraża/będzie wdrażać Model/Modele lub ich elementy 
podczas realizacji praktyk lub staży?  

20 - 

3. 
Które elementy Modeli Szkoła wdraża/wdrożyła lub z nich korzysta, w 
czasie bieżącej pracy dydaktycznej i/lub realizacji praktyk lub staży? 
(proszę odpowiednie podkreślić lub wpisać poniżej):  

- - 
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Lp.  Treść pytania  
Odpowiedzi  

Tak  Nie  

- system oceny jakości (zasady i narzędzia zapewniania i weryfikacji 
jakości staży uczniowskich) 

14 - 

- wzory umów 16 - 
- baza dokumentów legislacyjnych  14 - 
-  sposób angażowania nauczycieli z ramienia Szkoły w organizację 
PNZ w zakresie staży uczniowskich  

6 - 

- sposób angażowania pracodawców w organizację PNZ w zakresie 
staży uczniowskich 

3 - 

- inne - - 

4. 
Czy Szkoła dysponuje listą pracodawców, którzy deklarują chęć 
współpracy przy realizacji praktyk i/lub staży uczniowskich? 

20 - 

5. 
Czy Szkoła jest gotowa do realizacji staży uczniowskich w oparciu o 
przedstawiony Model/Modele lub w oparciu o Model/Modele w wersji 
dopasowanej do możliwości i potrzeb Szkoły? 

19 1 

6. 
Czy realizacja zaproponowanych rekomendacji zawartych w 
Modelu/Modelach pozwoli podnieść poziom kształcenia w zakresie 
zawodów?  

20 - 

7. 
Czy zgodnie z Modelem/Modelami, opiekę nad praktykami i stażami 
pełni wyznaczony do tych zadań pracownik Szkoły?  

16 4 

8. 
Czy do planowania zrealizowanych i/lub realizowanych praktyk lub 
staży uczniowskich Szkoła użyła elementów praktycznej nauki 
zawodu zawartych w Modelu/Modelach?  

13 7 

9. 
Czy Szkoła realizuje zaproponowany w modelu „czterokroku” w 
realizacji praktyk i staży uczniowskich? 

17 7 

10. 

Czy Szkoła wdrożyła kształcenie w zakresie tworzenia i realizacji kart 
zadaniowych będących elementami programów Modelu/Modeli jako 
podstawowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo prac 
technicznych w lotnictwie? 

12 8 

11. 
Czy Szkoła jest gotowa do realizacji zajęć dydaktycznych oraz staży i 
praktyk uczniowskich wspólnie z CKZ-ami wg propozycji zawartych w 
Modelu/Modelach?  

14 6 

 

Na podstawie powyższych wyników możemy stwierdzić, że szkoły pozytywnie przyjęły 

ideę stażów. Również w większości będą wykorzystywać elementy, które zostały w 

modelach zaproponowane. Powyższe wyniki powinny być podstawą do kolejnych 

rozmów o stażach. Wyniki tych rozmów zostały przedstawione w rozdziale: 6.4.    

 

6.3 Ankiety i omówienie ich wyników  

Drugą aktywnością w III etapie projektu było przeprowadzenie 20 rozmów z 

przedstawicielami szkół wg modelu IDI. Formularz arkusza ankietowego załączono na 

końcu tego rozdziału.  

Sam arkusz zawierał pytania, pozwalające zakwalifikować szkołę, pod względem 

prowadzonych kierunków kształcenia, osobę udzielającą odpowiedzi, bez 
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pozyskiwania danych osobowych oraz otwarte pytania dotyczące staży i możliwości 

ich realizacji.  

 

Pozyskano 20 ankiet w tym: 16 ze szkół prowadzących kształcenie w więcej niż jednym 

zawodzie lotniczym i 4 ze szkół prowadzących kształcenie tylko w jednym zawodzie 

lotniczym. Z tego: dziewięć szkół w zawodzie TML, osiem w zawodzie TLSO oraz trzy 

w zawodzie TA. Patrząc na całościowy przekrój prowadzonego kształcenia ankiety 

otrzymano od 9 szkół z zawodem TML, 8 z zawodem TLSO oraz 3 szkół z zawodem 

TA.  

Wszystkie ankietowane szkoły prowadziły kształcenie również z zawodach innych niż 

lotnicze .  

Wśród osób ankietowanych były:  

 3 osoby na stanowiskach dyrektorskich,  

 6 osób odpowiedzialnych za koordynację praktycznego kształcenia zawodowego,   

 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

 5 nauczycieli zawodu (z czego jeden był również koordynatorem kształcenia 

zawodowego) 

 

Wśród zalet staży wymieniano fakt, że zostały w ogóle opracowane i udostępnione. 

Większość respondentów identyfikowała efekty wynikające z faktu uzyskania 

dodatkowej praktyki oraz w 16 przypadkach respondenci potwierdzali, że staż 

uczniowski jest szansą dla pracodawcy, aby sprawdzić i przygotować sobie przyszłego 

pracownika.  Warty podkreślenia jest fakt, że staże są spójne z wymaganiami Part 66 

i że ich czas można zaliczyć do praktyki na licencję mechanika lotniczego.   

Natomiast wśród zagrożeń wymieniono:  

- duże obciążenie nauką uniemożliwiające realizację staży w czasie trwania roku 

szkolonego;  

- niski wiek uczniów, którzy do staży mogą włączyć się czasami dopiero w trzeciej 

klasie;  

- niską dostępność pracodawców potencjalnie udzielających staży;  

- obawy o chęć udzielania staży w związku z kłopotami na jakie natrafiają szkoły w 

czasie realizacji praktyk uczniowskich;  

- słabą kondycję małych przedsiębiorstw lotniczych, których nie będzie stać na 

zatrudnianie stażystów. 
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Były również ankiety, w których respondent nie wskazał żadnego zagrożenia.  

 

Czy jest Wam znana idea staży uczniowskich? I skąd Pan/Pani dowiedział/a się 

o nich?  

Na 20 ankietowanych osób w dwóch przypadkach znajomość rozmówcy była 

minimalna i trzeba było przybliżyć koncepcję staży uczniowskich, a w przypadku 

kolejnych dwóch konieczne okazało się, że trzeba było przybliżyć zawartość modeli. 

W trzech przypadkach rozmowę przerwano i powrócono do niej po tym, gdy rozmówca 

zapoznał się z modelem staży. W 10 przypadkach potwierdzono, że modele zostały 

przeczytane szczegółowo i późniejsza rozmowa wskazywała na to, że było to zgodne 

z prawdą. Pozostali rozmówcy znali modele, jednak nieszczegółowo, mimo to wywiady 

mogły być realizowane bez konieczności ich przerywania.  

Źródłem informacji dotyczących staży były:  

- prace własne i lektura prawa oświatowego – 1 osoba;   

- z lektury modeli – 6 osób;  

- ze spotkań z zespołem MGN Alaris podczas realizacji projektu – 8 osób;  

- z prezentacji podczas dorocznej konferencji Stowarzyszenia Szkół – 5 osób.  

 

Czy otrzymali Państwo modele staży uczniowskich?  

Wszystkie szkoły potwierdziły fakt otrzymania modeli staży uczniowskich.  

 

Jeśli NIE, to wyjaśnić na czym polegają staże uczniowskie i czym się różnią od 

praktyk. Wpisać zakres przekazywanych informacji.  

W dwóch przypadkach zaproponowano przerwanie wywiadu i ponowne spotkanie, aby 

rozmówca mógł się bliżej zapoznać z przesłanymi dokumentami.  

Poniżej przedstawiono spis najczęściej podawanych informacji dotyczących staży, 

których brakowało rozmówcom:  

- koncepcja staży uczniowskich jako element podnoszący atrakcyjność ucznia dla 

pracodawców i ograniczający zakres bezrobocia wśród małoletnich;  

- podstawa prawna staży uczniowskich – art. 121a prawa oświatowego;   

- program staży może wybiegać poza podstawę programową;  

- staż ma na celu wzmocnić posiadaną wiedzę i umiejętności stażysty lub je 

rozszerzyć, co zależy od potrzeb stażysty i pracodawcy oraz musi być opisane w 

programie stażu;  
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- program stażu musi być uzgodniony ze szkołą;  

- staże są płatne, a pensję stażysty pokrywa organizacja przyjmująca stażystę, który 

jest formalnie jej pracownikiem;  

- pensja stażysty jest określona w art. 121a i jest powiązana z płacą minimalną, ale 

stażysta może nie pobierać pensji.   

 

Wpisać ew. wszelkie inne uwagi, pytania rozmówcy dotyczące staży (jeśli nie ma 

pytań postawić kreskę)  

Poniżej przedstawiono problemy zgłoszone przez rozmówców:  

- realizujemy bardzo wiele projektów, praktyk przede wszystkim letnich, które są 

finansowane przez gminę i formuła staży uczniowskich nie jest nam potrzebna;  

- małe przedsiębiorstwa lotnicze w większości nie będą w stanie sprostać 

wymaganiom stawianym w zakresie finansowania staży z własnego budżetu;  

- mamy wątpliwości czy staże uczniowskie będą realizowalne, ponieważ mamy kłopoty 

w realizacji obowiązkowych praktyk uczniowskich i czasami nie możemy spełnić tych 

wymogów, więc staże mogą pogorszyć sytuację;  

- w czasie trwania roku szkolnego nie będzie żadnych możliwości realizacji staży, 

ponieważ uczniowie mają dużo lekcji i ograniczenie 40 godzin/tydzień w zasadzie 

wymusza organizację staży tylko w okresie wakacji i ferii zimowych;  

- wysokie zagrożenie panujące w środowisku operacyjnym na lotniskach znacząco 

ogranicza możliwość realizacji staży przez osoby niepełnoletnie. Wiek uczniów 

rozpoczynających naukę w technikach (nawet 14 lat) powoduje, że organizacja staży 

dla małoletnich jest utrudniona, a często niemożliwa. 

 

Ewentualnie podjąć decyzję czy kontynuować spotkanie, jeżeli to możliwe 

zaproponować następne spotkanie?  

W dwóch przypadkach podjęto decyzję o przerwaniu wywiadu i powróceniu do 

rozmowy w późniejszym terminie, gdy rozmówca lepiej wczytał się w modele staży. W 

pozostałych przypadkach rozmowę kontynuowano.  

 

Jakie ma Pan/Pani pierwsze uwagi dotyczące tego dokumentu? Po każdej 

odpowiedzi zapytać, dlaczego zwróciło to ich uwagę.  

Poniżej cytujemy niektóre wypowiedzi.  

- dokument jest stosowalny, ale mamy ograniczenia. Przeanalizowałem całą zawartość 
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i porównałem z podstawą programową, naszym programem i generalnie wszystko jest 

spójne;  

- ograniczeniem też jest kwestia liczby zajęć szkolnych w tygodniu, która uniemożliwia 

przeprowadzenie staży. Moi uczniowie mają prawie 40 godzin zajęć w tygodniu.; 

- w zasadzie nie mam uwag. Materiał jest bardzo obszerny. W moim przypadku oba 

dokumenty mają ponad 100 stron;  

- w zasadzie żadnych uwag negatywnych. Dokument jest przejrzysty i klarowny. Co 

prawda przygotowany pod duże lotnictwo, ale to jest model i jego modyfikacja na 

samoloty małe lub wręcz szybowce nie sprawi nam kłopotu; 

- to jest dobrze pomyślany i dobrze zrealizowany dokument. Pilotaże wykazały, że 

stażyści mieli dobrą próbkę jak wygląda praca w nowoczesnej firmie lotniczej.; 

- rekomendacje są warte przemyślenia i próby realizacji tego co nam pasuje. Problem 

polega na tym, że znacząca część rekomendacji może zostać wdrożona, ale to 

działanie leży poza możliwościami pojedynczego nauczyciela lub szkoły. Potrzebne 

nam są rozwiązania systemowe; 

- kwestia płatności to dla małych firm na pewno problem. W niektórych przypadkach 

będzie to ograniczało stosowalność staży nawet i w dużych firmach. Dzisiejsze realia 

finansowe w lotnictwie są bardzo brutalne; 

- system jakości to dobry pomysł. Natomiast wdrożenie zajmie nam sporo czasu. 

Ankiety wskazujące na przyrost wiedzy powinny być przygotowywane przez 

pracodawców. Strona szkolna może wspomagać, ale nie ma szczegółowej wiedzy, 

która byłaby potrzebna do zrobienia takiego badania;  

- w naszym przypadku staże są niepotrzebne mamy własny system bazujący na 

lokalnym finansowaniu, który działa bardzo dobrze;  

- dziękuję, że można dopytywać się o rzeczy, których nie wiedziałem. Pewne 

wątpliwości budził system czterokroku. Nigdy też nie stosowałem ankietowania do 

kontroli jakości;  

- nowy system sporo wnosi. To był bardzo dobry pomysł ze szkoleniami wstępnymi, bo 

to się bardzo opłaca, podnosi bezpieczeństwo, a potem dobrze wygląda w CV 

młodego człowieka.; 

- bardzo dobrym pomysłem było wymuszenie użycia języka angielskiego. Mechanicy 

też byli obcojęzyczni i władający angielskim. Co prawda w wielu przypadkach naszym 

uczniom brakowało słówek, ale komunikowali się i to był dobry przykład. Dobrze by 

było teraz wesprzeć ich właśnie w rozwijaniu umiejętności komunikacji po angielsku;  
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- nie mam też uwag do art. 121a i uważam, a modele są bardzo dobrym narzędziem 

dla uczniów do przygotowania się do przyszłej pracy.  

 

Na ile zaproponowane modele pozwalają zmieniać program praktyki/stażu i 

dopasować go do potrzeb zakładu przyjmującego oraz ucznia?  

Respondenci wskazywali na następujące zagadnienia:  

- modele pozwalają elastycznie tworzyć programy w zakresie całej podstawy 

programowej i wybiegając poza nią, ale tylko w ramach staży. Umowy, które podpisują 

szkoły z firmami i lotniskami pozwalają na pełną dowolność realizacji jako dodatkowej 

praktyki lub staży. Niestety dotychczasowe umowy dotyczyły tylko obszaru podstawy 

programowej. Teraz trzeba będzie je rozszerzyć.; 

- pomysł współpracy z CKZ-ami jest wart rozważenia, ponieważ przez trzy pierwsze 

lata szkoły uczniowie korzystają z nich, co po części wymusza wiek uczniów. 

Połączenie tej współpracy z pracodawcami pozwala na bardziej elastyczne 

formowanie planu praktyki lub stażu.; 

- korzystając z elastycznych rozwiązań zaproponowanych jako koncepcja w modelach 

staje się możliwym i cennym edukacyjnie wdrożeniem projektu praktyk i/lub staży w 

małym lotnictwie (4 tygodnie), a potem w dużym lotnictwie (4 tygodnie). Takie 

rozwiązanie pozwoli uczniom przejść przez całość obszaru ich zainteresowania, 

powoli wdrażać się w lotniczy system bezpieczeństwa i jednocześnie zoptymalizować 

liczbę dni rzeczywiście spędzanych na realizacji zadań obsługowych, ponieważ 

przygotowania będą logicznie rozłożone na trzy etapy;  

- zaproponowano elastyczne narzędzie, które pozwala stworzyć rozwiązanie na miarę 

i ucznia i organizacji, która udziela nam praktyk lub staży. Czas i zawartość staży mogą 

być optymalizowane w zależności od potrzeb zaangażowanych graczy;  

- na tyle na ile go rozumiem, model pozwala stworzyć staż, który będzie „uszyty na 

miarę”. Przy pewnym uporze będzie więc pozwalał zaspokoić wszystkie 

zaangażowane strony. Od strony planistycznej praktyki różnią się od staży tym, że 

muszą być realizowane w zakresie podstawy programowej i nie pozwalają na 

swobodę, na która pozwalają staże. Ale pozostałe elementy są przenaszalne, bez 

ograniczeń;  

- modele są elastyczne i w pełni pozwalają adaptować plan stażu do organizacji 

świadczącej staż oraz do zakresu świadczonych usług. To równie dobrze może być 

obsługa liniowa jak i hangarowa. Zaproponowany model może również być stosowany 
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w przypadku obsługi warsztatowej, ale będzie wymagał pewnej inwencji od twórcy, 

ponieważ w modelu nie ma opisu takiego przypadku.  

 

Które elementy są korzystne i dlaczego?  

W ramach odpowiedzi wskazano na elementy wymienione poniżej. Każdy z 

respondentów wypowiadał się w inny sposób, ale zawartość merytoryczna 

wypowiedzi sprowadzała się do następujących stwierdzeń:  

- elastyczność modeli, które pozwalają na zaplanowanie staży w pełnym zakresie 

obsług statków powietrznych oraz ich wyposażenia. Dodatkowo możliwe jest 

włączanie nowych elementów, które pozwalają nawet na realizację staży w bardzo 

wyspecjalizowanych firmach lub komórkach organizacji obsługowej i nie tylko. 

Dołączona lista organizacji, które mogą zatrudniać przyszłych techników pokazuje 

zakres potrzeb oraz możliwość samych modeli;  

- czterokrok, choć teoretycznie stosowany od lat, ale jego opis uświadamia zakres i 

złożoność samego zjawiska oraz potrzebę jego świadomego stosowania, aby na 

lotnisku nie pojawił się pracownik, który jest nieprzygotowany do pracy. Należy to 

promować;  

- system nadzoru jakościowego jest interesujący i może wspierać zarządzanie jakością 

praktyk i staży. Niestety rozpowszechnienie tego narzędzia jest niewielkie i może być 

to ograniczeniem jego stosowania.; 

- zaproponowany wariant stażu, który przeprowadza młodego człowieka przez całą 

firmę, gdy poznaje zadania i specyfikę pracy każdej z komórek jest cenne, ponieważ 

nowy pracownik po takim stażu będzie mógł znacznie sprawniej poruszać się po firmie 

i lepiej współpracować z jej różnymi komórkami;  

- spis dokumentów prawnych jest przydatny, ponieważ zawiera kompendium wiedzy, 

z której większość osób nie bardzo sobie zdaje sprawę. Przepisy EASA zmieniają się 

bardzo często, ale spis ułatwia ich identyfikację;  

- zaproponowanie wzorów umów, które są gotowe do użycia, może być bardzo 

przydatne, ponieważ opracowanie takiego specyficznego dokumentu jest 

skomplikowane i wymaga zaangażowania prawników;  

- możliwość sprawdzenia się ucznia w rzeczywistym środowisku pracy;  

- promocja stosowania kart zadaniowych, co wzmocni zrozumienie przez stażystów 

roli tego elementu w systemie zapewnienia zdatności do lotu oraz będzie pozwalało 

stażyście (i uczniom na praktykach) na lepsze zrozumienie realizowanego zadania, 
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ustalenie potrzebnych sił i środków i szczegółowego zaplanowania swojej pracy.  

 

Które elementy są niekorzystne i dlaczego?  

W ramach odpowiedzi wskazano na elementy wymienione poniżej. Każdy z 

respondentów wypowiadał się w inny sposób, ale zawartość merytoryczna 

wypowiedzi sprowadzała się do następujących stwierdzeń:  

- mam wątpliwości co do narzędzi jakościowych. Dotychczas tego nie stosowałem i 

jest to dla mnie nowość, ale warto spróbować. Więc nie powiem, że to jest 

niekorzystne, ale że jeszcze tego nie robiłem;  

- w zakresie praktyk i staży letnich stosujemy to, co wypracowaliśmy dotychczas. 

Wasze modele też bazują na podstawie programowej, więc robimy to samo. Jeśli 

chodzi o miejsce, w którym realizowane są staże to jest to sprawa uczniów;  

- znaczne obciążenie zajęciami uniemożliwia realizację staży uczniowskich w ciągu 

roku i siłą rzeczy musimy skupić się na okresie ferii zimowych i wakacji.; 

- staże we wszystkich trzech zawodach lotniczych wymagają pracy z opiekunem w 

wariancie 1:1. To bardzo utrudnia ich realizację oraz dodatkowo wymaga, aby opiekun 

stażysty był do tego odpowiednio przygotowany i mimo wszystko miał w sobie „iskierkę 

dydaktyczną”. Są to poważne ograniczenia, które, jeśli się je zlekceważy, będą się 

mściły złą opinią o stażach uczniowskich i stażystach;  

- bardzo ważne są ograniczenia wiekowe. Kwestie bezpieczeństwa pracy w 

środowisku lotniczym będą wpływać na ograniczanie możliwości zatrudniania osób 

niepełnoletnich. Może w przypadku aeroklubów będzie można sobie pozwolić na 

osoby 16-letnie, ale w innych firmach lotniczych będzie to prawdopodobnie niemożliwe 

ze względu na kwestie przyjęcia odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie;  

- wprowadzenie wymogu przeszkalania wszystkich stażystów zgodnie z wymaganiami 

przepisów lotniczych, konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i realizacji 

koncepcji czterokroku, będzie dla ucznia nużące. Organizacje przyjmujące stażystów 

oraz praktykantów, którzy podlegają takiemu samemu obowiązkowi przeszkolenia jak 

stażyści, będą musiały wypracować metodę realizacji takich szkoleń. Stosowane 

powszechnie szkolenia online mogą okazać się mało efektywne;  

- proponowany system oceny jakości staży będzie trudny do wprowadzenia, ponieważ 

jest to rozwiązanie, które dotychczas było stosowane tylko do monitorowania jakości 

szkoleń i brak jest tradycji, która ułatwiłaby wdrożenie takich ankiet. Kolejnym 

problemem będzie opracowanie do monitorowania przyrostu wiedzy, które będą 
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złożone i prawdopodobnie będą musiały być przygotowane z uwzględnieniem 

specyfiki każdego stażu. Wiele będzie zależało od konsekwencji działania szkół i 

działów kadr pracodawców, dla których będą to podstawowe narzędzia do poprawy 

jakości kształcenia, opracowania ścieżki kariery dla nowego pracownika itd.  

- brak podręczników do kształcenia we wszystkich trzech zawodach lotniczych będzie 

utrudniał procesy kształcenia lub samokształcenia ucznia-stażysty, ponieważ będzie 

miał ograniczony dostęp do literatury, która będzie dostępna z różnych źródeł.  

 

Które z elementów zaproponowanych modeli Państwo już stosujecie albo są 

bardzo podobne do już stosowanych?  

W ramach rozmów wskazano następujące elementy:  

- koncepcja kształcenia wg układu najpierw teoria, potem przygotowanie, praktyka i 

podsumowanie to typowe rozwiązanie, które jest stosowane powszechnie, ale bez 

świadomości tego zjawiska;  

- karty zadaniowe; 

- elementy modeli jako segmenty wiedzy wykładanej w szkole i praktycznie 

realizowane w czasie praktyk;  

- dokumenty prawne zgodnie z załączonym do modeli spisem;  

- elastyczność realizacji zadań obsługowych dla zawodów TA oraz TML, które mogą 

być zastępowane jedne drugimi w związku z dynamicznymi zmianami w potrzebach 

obsługowych realizowanych podczas praktyk uczniowskich;  

- koncepcję szkoleń wstępnych podczas realizacji praktyk uczniowskich lub w szkole 

jako element przygotowania do praktyk;  

- rejestrowanie zapisów w książce praktyk lub po zakończeniu praktyk wydanie 

praktykantom dokumentów EASA Form 14, jako dokumentów potwierdzających 

praktykę zawodową co skraca im czas oczekiwania na wydanie licencji EASA Part 66.  

 

Które elementy zaproponowanych modeli staży, które są dla Was nowe, ale 

planujecie zastosować je w przyszłości? Dla każdej uwagi proszę krótko 

powiedzieć, dlaczego?  

W trakcie wywiadów nasi rozmówcy wskazali na następujące elementy:  

- staż jako taki, ponieważ jest nowym elementem dydaktycznym o dużym potencjale, 

choć prawdopodobnie wymagającym przygotowań i trudnym do realizacji na 

wstępnym etapie uczenia się go;  
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- wdrożenie zajęć dotyczących kart zadaniowych w szerszym ujęciu proponowanym w 

modelach;  

- posługiwanie się zaproponowanymi umowami, które zostały przygotowane specjalnie 

do zastosowania w przypadku realizacji staży uczniowskich;  

- system oceny jakości staży poprzez ankietowanie zaangażowanych stron, który 

wydaje się prosty i pozwala na szybką ocenę stron stażu, stażysty, przedsiębiorcy 

oraz szkoły;  

- spis dokumentów prawnych, który zawiera przeróżne regulacje prawne z różnych 

obszarów, ale powiązane z realizacją staży, praktyk i ogólnie nauczania zawodów 

lotniczych.; 

- zamienne wdrażanie elementów staży do praktyk uczniowskich, w tym systemu 

szkoleń wstępnych, które pozwalają na budowę odpowiedniej kultury 

bezpieczeństwa jeszcze przed rozpoczęciem praktyk;  

- zaangażowanie nauczycieli w realizację praktyk, którzy mogą dzięki temu podnieść 

swoją wiedzę merytoryczna.  

 

Których elementów, proponowanych modeli nie stosujecie i raczej nie będziecie 

stosowali? Każdą odpowiedź proszę krótko umotywować, dlaczego?  

W ramach rozmów z ankietowanymi otrzymano odpowiedzi jak poniżej:  

- spis dokumentów prawnych, ponieważ pracujemy na dokumentach EASA i inne nie 

są nam potrzebne;  

- monitorowanie jakości staży, które nie jest nam potrzebne i nie będziemy go 

przenosić na praktyki uczniowskie;  

- staże w tej postaci nie są nam potrzebne, ponieważ mamy dobrze opracowany model 

praktyk indywidualnych w oparciu o środki od władz lokalnych, które nam w zupełności 

wystarczą;  

- umowy nie są nam potrzebne, ponieważ mamy wypracowane własne sprawdzone 

wzorce;   

- nie widzimy potrzeby, aby systemy jakości firm lotniczych obejmowały nas swoim 

nadzorem. Mamy własny system, zgodny z Part 147.  

 

Jakie identyfikujecie Państwo potrzeby/możliwości w zakresie staży (jakie w 

zakresie modeli)? Każdą odpowiedź proszę krótko umotywować, dlaczego?  

Jakie widzicie państwo szanse w zakresie realizacji staży? Każdą odpowiedź 



 
 

Strona 131/160 

proszę krótko umotywować, dlaczego?  

W czasie rozmów z przedstawicielami szkół uzyskano odpowiedzi, które można 

streścić w sposób jak to podano poniżej. Analiza odpowiedzi na powyższe dwa pytania 

spowodowała, że postanowiliśmy połączyć je.  

- najprawdopodobniej to zakłady lotnicze będą regulowały popyt na staże. Szkoły będą 

wymuszały podaż na praktyki;  

- potrzeby w zakresie praktyk szkół są odpowiednie w zakresie liczby kształconych 

uczniów. Niestety dostępność organizacji, które chciałyby przyjąć uczniów na staże 

jest ograniczona, tak jak ograniczona jest wielkość lotnictwa polskiego. Ważnym 

elementem jest gotowość pracodawców do organizacji staży i praktyk oraz ich 

zasobów personelu mogącego opiekować się uczniami. Opiekunowie powinni być 

odpowiednio przygotowanie i mieć żyłkę dydaktyczną;   

- powyższe pozostaje w sprzeczności z sytuacją rynkową, w której przedsiębiorstwa 

zgłaszają ciągły brak mechaników lotniczych wszystkich specjalności. Szczególnie 

silnie widać brak mechaników o specjalizacji awionika;  

- niewykluczone, że interesującym kierunkiem będą praktyki i staże zagraniczne, ale 

wiąże się to z zagrożeniem, że uczniowie po ukończeniu szkoły nie zasilą krajowego 

przemysłu lotniczego;  

- szczególnym problemem jest realizacja praktyk na lotniska, co znacząco utrudnia 

realizację praktyk w zakresie kształcenia w zawodzie TLSO;  

- pewną szansę dla rozwoju staży daje fakt, że w klasie V uczniowie mają jeden dzień 

poświęcać na zajęcia specjalizujące. Możliwe, że właśnie tu okaże się praktycznym 

wdrożenie elementów praktyki w postaci staży uczniowskich; 

- dydaktycznie staże oferują ogromny potencjał zarówno dla uczniów jak i dla 

pracodawców. Szkoła stanowi tu najsłabszy element całości układu. Modele są 

elastyczne, a zapotrzebowanie rynkowe znaczne. Staże opracowane na podstawie 

modeli pozwalają stażystom spędzić interesująco czas u swojego potencjalnego 

pracodawcy. Należy podkreślić, że młodzież jest bardzo chętna do udziału w takich 

działaniach;  

- cykle szkoleń zaproponowane w modelach stanowią duży potencjał poznawczy dla 

uczniów oraz możliwość obniżenia kosztów kształcenia nowych pracowników dla 

pracodawców. Od strony dydaktycznej to jest bardzo ważny element i atut stażów. Jeśli 

dodatkowo zostanie on wzmocniony przez przeszkolenie na typ, to jego wartość 

znacząco wzrośnie;  
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- staże mogą znacząco podnieść potencjał uczniów i ich gotowość do zdawania 

egzaminu zawodowego;  

- zaproponowane staże, poprzez swoją zawartość i układ, mogą wpływać na 

podniesienie atrakcyjności ucznia-stażysty dla przyszłego pracodawcy;  

- staże są okazją do zbierania danych zwrotnych otrzymywanych od stażysty, co może 

pozwolić szkołom na wprowadzanie niezbędnych zmian i podnoszenie poziomu 

nauczania;  

- wobec powszechnego zjawiska, że uczniowie dorabiają sobie podejmując się 

różnych prac okresowych, staże mogą pozwolić uczniom na pozyskanie dodatkowych 

środków pieniężnych przy jednoczesnej realizacji procesu edukacyjnego w zawodzie.  

 

Jakie widzicie państwo zagrożenia w zakresie realizacji staży? Każdą odpowiedź 

proszę krótko umotywować, dlaczego?  

- niechęć pracodawców do płacenia stażystom. Warunki ekonomiczne i szukanie 

oszczędności na siłę może prowadzić do próby oferowania staży, ale za darmo. 

Dodatkowo zagrożenie to jest tym poważniejsze, że niektórzy stażyści będą gotowi 

zaakceptować propozycję pracy za darmo.  

- dostępność kadr. Brak opiekunów mogących się realizować praktycznie staże, którzy 

będą opiekować się stażystami będzie prowadził do rozczarowań stażystów, którzy nie 

uzyskają korzyści w postaci przyrostu wiedzy teoretycznej, praktycznej oraz 

doświadczenia i stracą zainteresowanie podejmowaniem pracy u polskich 

pracodawców.  

- kłopoty współpracy na linii szkoły-zakłady pracy, co niestety już dziś jest problemem. 

Współpraca szkół z zakładami jest i będzie trudna. Nauczyciele są bardzo dociążeni 

bieżącą pracą. Staże będą wymagały zaangażowania opiekunów oraz nauczycieli, 

którzy będą opiniować program stażu i oceniać potencjalnego stażystę. Będą musieli 

wykonywać te działania bez wzrostu ich płac.  

- uważam, że to uczniowie będą chcieli zawsze odbywać praktyki i staże bez pieniędzy, 

czyli za darmo.  

- pandemia i wojna i wynikające z nich ograniczenia w organizacjach lotniczych, mogą 

ponownie doprowadzić do ograniczenia udziału osób trzecich w tych organizacjach, 

co tragicznie odbijało się na możliwościach realizacji praktyk uczniowskich w ubiegłych 

latach.  

- brak świadomości pracodawców, co do ich potrzeb w zakresie personelu, co w 
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dłuższej perspektywie uniemożliwi rozwijanie staży uczniowskich, ponieważ część z 

organizacji będzie stosowała zasady „rabunkowe”, czyli że będzie zatrudniać 

stażystów za darmo i oferować opiekunów bez odpowiednich kwalifikacji. Tego typu 

rozwiązania będą możliwe w organizacjach, które nie mają świadomości możliwości 

wychowania sobie pracownika, którego koszty wejścia będą niższe niż pracownika 

pozyskiwanego w sposób tradycyjny.  

- brak sprzężenia zwrotnego w relacjach stażysta – pracodawca – szkoła. Stażyści 

jako młodzi pracownicy są zazwyczaj bardzo dobrymi obserwatorami i mają szereg 

cennych uwag. Odpowiednia komunikacja i stosowanie systemu monitoringu jakości 

staży będzie pozwalało i pracodawcy, i szkole identyfikować zagrożenia lub słabe 

punkty w systemie i usuwać je przy minimalizacji kosztów.  

 

Z jakimi przedsiębiorstwami branżowymi współpracujecie w zakresie realizacji 

praktyk i/lub staży? Jeśli nie współpracujecie to, dlaczego?  

Z jakimi przedsiębiorstwami chcecie współpracować? Każdą odpowiedź proszę 

krótko umotywować, dlaczego?  

Po przeanalizowaniu odpowiedzi zdecydowano się połączyć oba pytania. 

Respondenci wskazywali w zasadzie wszystkie organizacje lotnicze jako partnerów do 

realizacji praktyk. Potrzeby w tym zakresie powodują, ze współpraca jest nawiązywana 

ze wszystkimi, którzy mogą przyjąć praktykantów, bez względu na specyfikę 

organizacji. W związku z tym uczniów zawodów TA i TML można spotkać też w 

organizacjach produkcyjnych (co jest możliwe, ponieważ daje się tam realizować 

zadania opisane w podstawie programowej).  

W przypadku kształcenia TLSO współpraca odbywa się przede wszystkim z 

organizacjami handlingowymi, natomiast współpraca z lotniskami odbywa się w 

stopniu śladowym.   

W związku z tym odpowiedź na pierwsze pytanie szkół kształcących TA i TML 

zazwyczaj brzmi „ze wszystkimi”, a następnie wymieniane są wszystkie organizacje 

lotnicze znajdujące się w regionie. Odpowiedź na drugie pytanie brzmi: „już 

współpracujemy ze wszystkimi”.  

W przypadku szkół kształcących TLSO odpowiedź na pierwsze pytanie jest taka sama 

jak powyżej, a na drugie pytanie brzmi „chcemy współpracować z naszym lotniskiem”.  

Podczas rozmów ujawniony został jeden przypadek zakończenia współpracy szkoły z 

pracodawcą lotniczym, ale nie znamy przyczyn.   
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Jakie są Pana/Pani doświadczenie w organizacji praktyk, staży (nie tylko w 

zakresie lotnictwa)? (sprawdzić, czy współpracują z innymi branżami) 

Wśród osób, które były naszymi rozmówcami znaleźli się nauczyciele, którzy mieli 

bardzo ograniczone doświadczenia praktyczne we współpracy z pracodawcami (5 

osób) i nie uwzględnialiśmy ich odpowiedzi w tym zakresie.  

Z pozostałych rozmówców (6 osób) miało już doświadczenie w realizacji staży, a 

pozostałe dziewięć osób miało doświadczenia w zakresie realizacji lub opieki nad 

grupą podczas praktyk.  

Wszyscy oni wskazali, że praktyki są bardzo trudnym elementem w kształceniu 

przyszłych techników, ponieważ aktualna sytuacja i chęć oszczędzania nie wspiera 

działań, które wymagają sporego nakładu sił i środków, a takimi są praktyki i staże. 

Dodatkowo obie zaangażowane strony nie mają rozbudowanej współpracy i 

komunikacji, o czym mówi się w koncepcji staży dla TA, TLSO oraz TML, aby szybko i 

efektywnie rozwiązywać powstające problemy. Dodatkowo bardzo bolesna jest 

kwestia nieprzygotowania pracowników po stronie organizacji przyjmującej na 

praktyki/staże do realizacji takich zadań. W efekcie bardzo częstym przejawem jest 

traktowanie praktykantów niepoważnie jako „zapchaj dziurę”. Brak finansowania po 

stronie szkoły powoduje, że coraz częściej na terenie zakładu, gdzie są realizowane 

praktyki, nie ma przedstawiciela szkoły.  Zwracano uwagę, że tego typu zagrożenia 

mogą wystąpić również w przypadku staży.  

Nasi rozmówcy zwracali uwagę, że mimo trudnej sytuacji są firmy, które postępują 

dobrze i widzą korzyści, wynikające z realizacji praktyk, a w przyszłości staży 

uczniowskich. Dobre doświadczenia mają szkoły z klasami mundurowymi.  

Wprowadzenie przez MEiN tzw. dodatkowych umiejętności zawodowych, to świetne 

rozwiązanie znacząco rozszerzające zakres możliwych zagadnień realizowanych 

podczas praktyk lub staży.  

 

Jakie elementy można by było przenieść zamiennie ze staży do praktyk  

i odwrotnie i dlaczego?  

W zasadzie prawie wszyscy rozmówcy uznali, że staże są zaprojektowane jako 

elastyczne narzędzie dydaktyczne, które można zastosować do realizacji praktyk, pod 

warunkiem spełnienia obowiązku zgodności z podstawą edukacyjną. W dwóch 

przypadkach modele uznano za projekty zamknięte, czyli nie stwierdzono ich 
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podatności na modyfikacje.  

Zauważono, że staże pozwalają na większą swobodę w dobieraniu zagadnień do 

programu i wskazano, że jest to szansa na zasilanie stażystami firm o wąskich 

specjalizacjach np. prowadzenie badań nieniszczących.  

 

Co należałoby zmienić w zakresie współpracy szkoła-pracodawca? (Przy 

każdym zagadnieniu proszę powiedzieć, dlaczego?)  

Odpowiedzi są rozbieżne od „nie narzekamy” lub „nie bardzo mam pomysł” po złożone 

odpowiedzi dotyczące całego systemu. W tym drugim aspekcie pytani zwracają 

uwagę, że system jest bardzo często nieskuteczny, ponieważ obie strony nie są 

przygotowane do współpracy. W takim przypadku zdarza się, że szkoły nie wysyłają 

na praktyki nauczycieli, którzy mogliby być opiekunami grupy i ułatwiać kontakty, a z 

drugiej strony brakuje pracowników przygotowanych do współpracy z praktykantem 

lub stażystą. Na domiar złego bardzo często osoba zarządzająca pracami 

obsługowymi zupełnie nie uwzględnia, że zajmowanie się praktykantem lub stażystą 

zajmuje czas i utrzymuje dzienne normy zadań obsługowych opiekunów na 

niezmienionej wysokości.  

Nasi rozmówcy bardzo często zwracali uwagę na brak komunikacji i możliwości 

usuwania błędów powstających na osi szkoła – zakład, pomimo że są one 

zidentyfikowane.  

 

Czy jest ew. coś, co trzeba wyjaśnić? Czy ma Pan/Pani jakieś pytania z zakresie 

modeli lub staży jako takich?    

W większości przypadków pytanie nie prowokowało do zadawania dodatkowych pytań 

i w zasadzie prowadziło do przejścia do następnego pytania lub zakończenia wywiadu, 

jeśli zawartość następnych dwóch pytań została poruszana wcześniej.  Dodatkowo 

większość wątpliwości dotyczących staży była wyjaśniania na wstępie lub w czasie 

rozmowy w zakresie innych pytań, gdy pojawiały się problemy szczegółowe.  

Na ogół na tym etapie uczestnicy wywiadów wykazywali już zmęczenie, ponieważ 

rozmowa do tego momentu trwała już nie mniej niż trzy kwadranse.  

Jeden z rozmówców po zadaniu pytania odpowiedział „Nie dziękuję, jak będę miał, to 

mam do Was telefon”.  
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Inne pytania, uwagi, komentarze    

W ośmiu przypadkach na dwadzieścia, temat nie zostawał podjęty przez 

respondentów.  

Pozostali rozmówcy poruszali różne zagadnienia dotyczące kształcenia zawodowego  

i problemów na jakie napotykają w czasie codziennych zajęć. Do tych należały:  

- brak podręczników do nauki zawodu (dotyczy wszystkich trzech zawodów);  

- kłopoty z nauką języka angielskiego w związku z brakiem podręcznika i słowników z 

odpowiednią frazeologią (wskazane byłoby posiadanie trzech różnych wzorców, 

ponieważ każdy z zawodów ma inną terminologię);  

- trudności we współpracy z zakładami w czasie realizacji praktyk i brakiem 

zainteresowania ze strony ich przyszłych potencjalnymi pracownikami;  

- późna selekcja zainteresowania uczniów w postaci realizacji praktyk, którzy trafili do 

klas z zawodami TA, TLSO lub TML jako dla klasy kolejnego wyboru;  

- młody wiek uczniów, z których niektórzy osiągają wiek lat 16 i mogą pracować jako 

młodociani, co znacząco utrudnia organizacje praktyk, a wszelkie zajęcia 

organizowane poza szkołą wymagają organizacji dodatkowej opieki i wiąże się z 

dodatkowymi zagrożeniami;  

- brak dostępu do dokumentacji źródłowej (instrukcje obsługi, formularze depesz 

lotniczych itd.) ułatwiającej prowadzenie kształcenia w szkole.  

 

Czy istnieją jakieś programy edukacyjne w których chcielibyście Państwo 

wziąć udział?   

Ponad połowa rozmówców nie podjęła tematu. Pozostali w odpowiedzi ponownie 

wskazywali potrzebę podręczników oraz współpracy w rozwiązywaniu problemów w 

zdobywaniu materiałów i organizacji praktyk, ew. staży.  

Połowa rozmówców była zaangażowana w różne programy międzynarodowe, przede 

wszystkim w program Erasmus i wyraża się z uznaniem o tym jakie daje możliwości. 

W przypadku dwóch rozmówców wskazano na realizację programów wspierających 

praktyczną naukę zawodu na poziomie powiatowym i ponownie wskazywała na ich 

pozytywne wyniki.  

Część respondentów powracała do problemu pozyskania podręczników do nauki 

zawodu.  

 

Fragment celowo pozostawiono niezapisany  
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Obszar/Temat: rozpoczęcie wywiadu  

Pytania: Dzień dobry, prowadzimy wywiad dotyczący modeli staży uczniowskich. 
Dziękuję za spotkanie i proszę przedstawić się i podać nieco informacji o sobie i 
szkole.  

Na jakim stanowisku pracuje Pan/Pani?  

 

Jakich przedmiotów Pan/Pani uczy?  

  

Od jak dawna Pan/Pani uczy tych przedmiotów?  

 

Ile macie Państwo klas specjalności lotniczych oraz jaka jest liczebność klas?  

Zawód Liczba klas Przeciętna liczba uczniów 

TA - - 

TLSO - - 

TML - - 

Czy otrzymali Państwo modele staży uczniowskich?  

 

Czy jest Wam znana idea staży uczniowskich? I skąd Pan/Pani dowiedział/a się o 
nich?  

 

TAK NIE 

Jeśli NIE, to wyjaśnić na czym polegają staże uczniowski i czym się różnią od 
praktyk.  
Wpisać zakres przekazywanych informacji.  
 
Wpisać ew. wszelkie inne uwagi, pytania rozmówcy dotyczące staży (jeśli nie ma 
pytań postawić kreskę)  
 
Jeśli NIE, to wyjaśnić na czym polegają staże uczniowski i czym się różnią od 
praktyk. Wpisać zakres przekazywanych informacji.  
 
Wpisać ew. wszelkie inne uwagi, pytania rozmówcy dotyczące staży. Jeśli nie ma 
postawić kreskę  
 
Ewentualnie podjąć decyzję czy kontynuować spotkanie, jeżeli to możliwe 
zaproponować następne spotkanie?  
 
Jakie ma Pan/Pani pierwsze uwagi dotyczące tego dokumentu?  
Po każdej odpowiedzi zapytać, dlaczego zwróciło to ich uwagę.  
 
Na ile zaproponowane modele pozwalają zmieniać program praktyki/stażu i 
dopasować go do potrzeb zakładu przyjmującego oraz ucznia?  
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Które elementy są korzystne i dlaczego?  
 
Które elementy są niekorzystne i dlaczego?  
 
Które z elementów zaproponowanych modeli Państwo już stosujecie albo są bardzo 
podobne do już stosowanych?  
 
Które elementy zaproponowanych modeli staży, które są dla Was nowe, ale 
planujecie zastosować je w przyszłości? Dla każdej uwagi proszę krótko powiedzieć, 
dlaczego?  
 
Których z elementów proponowanych modeli nie stosujecie i raczej nie będziecie 
stosowali? Każdą odpowiedź proszę krótko umotywować, dlaczego?  
 
Jakie identyfikujecie Państwo potrzeby/możliwości w zakresie staży (jakie w 
zakresie modeli)? Każdą odpowiedź proszę krótko umotywować, dlaczego?  
 
Jakie widzicie państwo szanse w zakresie realizacji staży?   
Każdą odpowiedź proszę krótko umotywować, dlaczego?  
 
Jakie widzicie państwo zagrożenia w zakresie realizacji staży? 
Każdą odpowiedź proszę krótko umotywować, dlaczego?  
  
Z jakimi przedsiębiorstwami branżowymi współpracujecie w zakresie realizacji 
praktyk i/lub staży? Jeśli nie współpracujecie to, dlaczego?  
 
Z jakimi przedsiębiorstwami chcecie współpracować? Każdą odpowiedź proszę 
krótko umotywować, dlaczego?  
 
Jakie są Pana/Pani doświadczenie w organizacji praktyk, staży (nie tylko w 
zakresie lotnictwa)? (sprawdzić, czy współpracują z innymi branżami) 
 
Jakie elementy można by było przenieść zamiennie ze staży do praktyk i odwrotnie 
i dlaczego?  
 
Co należałoby zmienić w zakresie współpracy szkoła-pracodawca?  
(Przy każdym zagadnieniu proszę powiedzieć, dlaczego?)  
 
Czy jest ew. coś co trzeba wyjaśnić? Czy ma Pan/Pani jakieś pytania z zakresie 
modeli lub staży jako takich?    
 

 
Inne pytania, uwagi, komentarze    
 

Czy istnieją jakieś programy edukacyjne w których chcielibyście Państwo wziąć 
udział?   
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6.4 Wnioski z III fazy projektu  

Po przeanalizowaniu odpowiedzi zawarte w deklaracjach oraz zawartości wywiadów 

można stwierdzić, że modele zostały zaakceptowane przez środowisko, ale ich 

stosowanie będzie obarczone szeregiem ograniczeń. Pierwszym i podstawowym z 

nich jest słabe spopularyzowanie zagadnienia staży uczniowskich w ogóle. Same 

staże były intensywnie popularyzowane podczas realizacji projektu przez wszystkich 

członków zespołu oraz przez uczestników. Dodatkowo, ale poza finansowaniem z 

projektu, opracowane zostały materiały dotyczące staży, które przekazano do 

popularnych czasopism lotniczych oraz portali internetowych. Na problem z 

popularyzacją staży wskazały informacje, które uzyskaliśmy w czasie rozmów z 

nauczycielami ze szkół, w których są nauczane inne specjalności i okazywało się, że 

nie wiedzieli oni o możliwości realizacji staży, nawet jeśli dla tych zawodów były 

opracowane modele.  

Drugim podstawowym problemem jest kwestia dostępności odpowiednio 

przygotowanego personelu, który mógłby pełnić rolę opiekunów stażystów 

pracodawców. Problem jest wielowymiarowy, ponieważ oprócz kwestii przygotowania 

pod względem wiedzy i doświadczenia w zakresie dydaktycznym, pojawiają się 

również ważne aspekty planowania obciążenia pracą opiekunów, gdy opiekują się 

stażystami oraz finansowania ich aktywności. Z punktu widzenia pracodawcy 

rozwiązanie, w którym jest finansowany stażysta oraz jego opiekun i dodatkowo 

pracownicy ci są mniej efektywni niż ich koledzy, nie opiekujący się stażystami, jest 

poważnym problemem i prosta, krótkoterminowa, analiza może prowadzić do podjęcia 

decyzji o rezygnacji ze staży.  

Po stronie szkoły również pojawi się problem finansowania nauczyciela/nauczycieli, 

którzy będą odpowiadali za opiekę nad stażami, a wcześniej będą zaangażowani w 

przygotowanie i opiniowanie programu stażu oraz akceptację kandydata na stażystę. 

Ta sama osoba lub osoby będą też odpowiedzialne za utrzymanie kontaktów z 

zakładami oraz zbieranie informacji dotyczących realizacji staży, potrzeb w zakresie 

zmian w planach staży oraz w procesach dydaktycznych realizowanych w szkole. 

Prawdopodobnie będą to też osoby, które będą inicjowały procesy naprawcze. 

Oznacza to duże obciążenie zadaniami i konieczność godziwej zapłaty za te działania, 

mimo, że nie są to działania bezpośrednio związane z prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych.  
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Aby poprawić realizację procesów dydaktycznych konieczne jest sprzężenie zwrotne 

szkoły-pracodawcy oraz swoboda długofalowego planowania działań w zakresie 

zasobów ludzkich, co w związku ze skomplikowaną sytuacją gospodarczą będzie dla 

wielu pracodawców zadaniem trudnym lub wręcz niewykonalnym. Niewykluczone, że 

odpowiednia promocja staży oraz popularyzacja zagadnień zapewnienia 

bezpieczeństwa w branży może z czasem okazać się wartościową inwestycję.  

Ponownie powróciły problemy związane z brakiem podręczników do nauki wszystkich 

trzech zawodów lotniczych, co utrudnia proces dydaktyczny i bardzo znacząco obniża 

proces uczniów, którzy zdają pozytywnie egzaminy na licencję Part 66.  

Wszystkie powyższe uwagi dotyczą rozwiązań systemowych i będą popularyzowane 

po zakończeniu realizacji projektu przez MGN Alaris Consulting, zaangażowany w 

projekt zespół oraz przez Stowarzyszenie Lotniczych Szkół Zawodowych.  

Szczegółowe uwagi zebrane podczas wywiadów IDI zostały ujęte w punktach 7.2 oraz 

7.3 w następnym rozdziale opracowania.  
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7.0 Część IV – Podsumowanie całości projektu, silne 

i słabe strony staży, uwagi i informacje dodatkowe  

7.1 Wstęp  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wnioski zebrane w czasie realizacji całego 

projektu, choć gross z nich jest wynikiem analizy materiału zawartego w poprzednich 

sześciu rozdziałach. Część z tych wniosków pojawiła się już na etapie pracy grupy 

ekspertów i opracowywania modeli staży, a następnie została potwierdzona podczas 

realizacji staży oraz prowadzenia ankiet i wywiadów.  

Do każdego z wniosków dodano omówienie, chyba że wniosek został omówiony w 

osobnym opracowaniu pt. „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych i 

organizacyjnych związanych z instrumentem staży uczniowskich w ramach przepisów 

prawa oświatowego”, które zostały przygotowane przez współpracującą z nami 

kancelarię prawną.  

Oprócz wniosków podjęto próbę identyfikacji silnych i słabych stron staży uczniowskich 

w trzech zawodach lotniczych TA, TLSO oraz TML, które zostały przedstawione 

poniżej.  

Na zakończenie umieszczona została krótka informacja dotycząca dodatkowych 

działań, które były realizowane przy okazji projektu, nawiązywania współpracy, 

udzielania sobie pomocy oraz nieprzewidywanych efektów realizacji staży. Te ostatnie 

były czasami zdarzeniami zaskakującymi, ale bardzo pozytywnymi.  

 

7.2 Silne i słabe strony staży  

W czasie realizacji każdego z trzech staży, podczas spotkań i rozmów ze stażystami i 

ich opiekunami próbowano zidentyfikować silne i słabe strony staży uczniowskich. 

Informacje zebrane podczas tych rozmów opisano poniżej.  

 

7.2.1 Silne strony staży  

Z punktu widzenia stażystów silnymi stronami staży uczniowskich są:   

 możliwość przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę i odwrotnie, co 

potwierdzały wypowiedzi nauczycieli, monitorujących postępy uczniów w szkole;  

 możliwość „dotknięcia” samolotu lub bycia na lotnisku, co w przypadku roczników 

zaangażowanych w realizację pilotaży było szczególnie widoczne, ponieważ byli to 

uczniowie, którzy zostali najmocniej poszkodowani przez pandemię i wynikające z 
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niej ograniczenia. W niektórych przypadkach była to dla stażystów możliwość ich 

pierwszego   kontaktu z pracą na lotnisku;   

 praca w reżimie organizacji lotniczej, której nie mogą się nauczyć z książek i 

niezbędne jest osobiste doświadczenie;  

 praktyczne zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w lotnictwie (co jak 

powyżej wymaga praktyki), co jest elementem niezbędnym do pracy w tej branży;  

 współpraca z personelem na co dzień pracującym w ich przyszłym środowisku 

pracy. Wprawdzie uczniowie mają kontakt z praktykami w szkole na lekcjach, ale 

dopiero praktyczna realizacja zadań w środowisku pracy daje świadomość ich 

przyszłego zawodu. Kontakty w różnymi osobami w firmie lotniczej bardzo 

przyśpieszają rozwój przyszłego pracownika, a obecnie jeszcze ucznia;  

 wzmocnienie posiadanej wiedzy w praktyce i jej rozszerzenie w zakresie, który 

interesuje i/lub jest korzystny dla ucznia-stażysty i został zapisany w programie 

stażu;  

 podnoszenie możliwości uzyskania zatrudnienia w organizacji, która świadczy staż 

co jest zgodne z założeniami zwalczania bezrobocia wśród młodocianych i jest 

realizowane na podstawie art. 121a ustawy prawo oświatowe.  

 zwiększenie zainteresowania stażystą przez zakład, który zatrudnia go na staż, co 

pozwala mu potwierdzić słuszność wyboru zawodu lub dać podstawy podjęcia 

decyzji o jego zmianie;   

 skrócenie okresu praktyki wymaganej przepisami do uzyskania licencji Part 66, w 

związku z faktem, że Urząd Lotnictwa Cywilnego akceptuje okres staży i praktyk 

uczniowskich do wymaganego okresu wstępnej praktyki przed wydaniem licencji;  

 udział w stażu pozwala uczniowi na bardzo interesujący sposób spędzenia czasu 

w czasie wakacji i/lub ferii zimowych, 

 udział w stażu w organizacji lotniczej podnosi świadomość ucznia-stażysty w 

zakresie wymagań wiedzy technicznej oraz znajomości języka angielskiego i 

umiejętności posługiwania się nim na co dzień ze znajomością słownictwa 

branżowego. 

 

Z punktu widzenia pracodawcy silnymi stronami staży uczniowskich są: 

 możliwość weryfikowania stażystów jako przyszłych pracowników oraz ich 

profilowanie przez potencjalnych pracodawców;  



 
 

Strona 144/160 

 możliwość przygotowywania do pracy i szkolenia przyszłych pracowników podczas 

stażu i obniżenie kosztów wstępnych zatrudnienia ich przez przyszłego 

pracodawcę;  

 możliwość weryfikacji oraz korekty wiedzy przekazywanej podczas zajęć w szkole 

przez nauczycieli w wyniku współpracy szkoła - zakład świadczący staż;  

 lepsze dostosowywanie modeli uczniów-stażystów do bieżących potrzeb 

pracodawców oraz specyfiki wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa świadczącego 

specyficzne usługi o wysokim stopniu ryzyka podczas operacji;   

 stworzenie szansy potwierdzenia swoich zainteresowań uczniowi, który odbywa 

staż i weryfikuje dokonane wcześniej wybory dotyczące jego przyszłości, co 

przekłada się na przyszły dobrostan i jakość pracownika, co z kolei przekłada się 

na stan i możliwości operacyjne przedsiębiorstwa; 

 udział w stażu pozwala na skrócenie okresu wdrażania nowego pracownika u 

pracodawcy oraz wcześniejsze uzyskanie licencji pozwalających na samodzielne 

wykonywanie zadań, a powyższe obniża koszty po stronie pracodawcy związane 

z wdrożeniem nowego pracownika i zwiększa możliwości operacyjne pracodawcy, 

 stosowanie staży uczniowskich uelastycznia proces kształcenia pracowników dla 

lotniczych organizacji obsługowych świadczących usługi niszowe, 

 popularyzacja branży lotniczej i konkretnego pracodawcy oraz kreowanie 

pozytywnego wizerunku pracodawcy poprzez promocję tematyki lotniczej w szkole 

realizowaną przez byłych stażystów wśród kolegów.  

 Możliwość identyfikacji nowych potencjałów w organizacji pracodawcy oraz 

predyspozycji, w szczególności pedagogicznych, u pracowników.  

 

Z punktu widzenia całości branży silnymi stronami staży uczniowskich są:  

 możliwość na podnoszenie świadomości kultury bezpieczeństwa na terenie 

placówek oświatowych i jej promocja wśród rówieśników przez uczestników staży;   

 możliwość podnoszenie poziomu jakości kształcenia w wyniku współpracy z 

zakładami świadczącymi staże i obejmowania szkół ich systemem jakości jako 

dostawców;  

 możliwość podnoszenia bezpieczeństwa w całej branży lotniczej poprzez 

promowanie jej przez stażystów na zasadach promocji „szeptanej”;  
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 obniżanie kosztów i czasu wdrażania nowego pracowników w zakładzie do etapu 

osiągnięcia przez niego pełnej samodzielności oraz szybsze powiększanie zespołu 

personelu poświadczającego w zakładzie, co przekłada się na czas i efektywność 

realizacji obsług.  

 

7.2.2 Słabe strony staży  

Słabe strony staży nie zostały podzielone na grupy odnoszące się do uczniów-

stażystów oraz zakładów pracy, ponieważ są one ze sobą powiązane tak silnie, że 

wymagałoby to ich dwukrotnego opisywania.  

 

 w programach staży trzeba uwzględniać dużo elementów dydaktycznych i 

podstawowych zajęć praktycznych, ponieważ uczniowie są źle przygotowani do 

staży (zdarzały się przypadki nieumiejętności lub braku wprawności na 

oczekiwanym poziomie w czytaniu dokumentacji, posługiwaniu się podstawowymi 

narzędziami itd.);  

 efektywność staży jest obniżana ze względu na słabą znajomość zawodowego 

języka angielskiego oraz odpowiedniej frazeologii i spodziewane efekty 

dydaktyczne są uzyskiwane w dłuższym okresie niżby było to spodziewane;   

 ograniczenie liczby stażystów jednorazowo obecnych na terenie zakładu, ze 

względu na potrzebę stałej dostępności opiekuna wg modelu 1:1, co jest niezbędne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań obsługowych lub 

operacyjnych, które zawsze są związane dużym ryzykiem w przypadku popełnienia 

przez ucznia-stażystę błędu;  

 rozpowszechnienie stosowania staży uczniowskich jest osłabione w wyniku 

niedostatecznego ich propagowania w organizacjach lotniczych oraz szkołach;  

 efekty dydaktyczne i wychowawcze z odbytego stażu są osłabiane lub ich 

osiągnięcie wymaga dłuższego okresu realizacji stażu, ponieważ personel po 

stronie organizacji udzielających nie jest przygotowany metodycznie do realizacji 

staży, często nie reprezentuje odpowiedniego poziomu kwalifikacji zawodowych, a 

do tego pracownicy opiekujący się stażystami są obciążani takimi samymi limitami 

dziennymi jak pracownicy nie zaangażowani w realizację staży lub praktyk;  

 program stażu musi uwzględniać ograniczenia, wynikające z dostępności np. 

samolotów do obsługi, zmiennej pogody oraz jej sezonowości, co utrudnia jego 

opracowanie i realizację;  



 
 

Strona 146/160 

 ograniczenie możliwości realizacji staży poza okresem wakacji letnich i ferii 

zimowych ze względu na ograniczenie liczby godzin spędzanych w szkole oraz 

podczas stażu do 40 h/tydzień, co jest wynikiem dużej liczby godzin lekcyjnych w 

specjalnościach TA, TLSO oraz TML (z analizy planów lekcji dla tych zawodów 

wynika, że w niektórych latach mają one nawet 38 godzin lekcyjnych w tygodniu);  

 ograniczenie możliwości realizacji staży uczniowskich dla uczniów niepełnoletnich, 

co wynika z charakteru środowiska pracy, które charakteryzuje się wysokim 

poziomem złożoności zagrożeń operacyjnych;  

 mała atrakcyjność staży uczniowskich dla małych firm lotniczych, których kondycja 

finansowa z reguły uniemożliwia zatrudnienie dodatkowego pracownika.  

 

7.3 Wnioski i zalecenia zidentyfikowane podczas realizacji staży w ramach 

projektu   

Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonych działań tj. opracowania modeli staży 

oraz przeprowadzenia ich pilotaży jest praktyczna przydatność staży uczniowskich. Na 

etapie pilotaży potwierdzono realizowalność zaproponowanych modeli. A kłopoty, na 

które natrafiono podczas etapu realizacji potwierdziły, że zaproponowane modele 

pozwalają na elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację na etapie planowania 

i realizacji staży.  

Efektem staży był wzrost liczby uczniów, którzy w okresie wakacyjnym podjęli pracę 

na zasadach stażowych i umowy o pracę w organizacjach lotniczych, na co we 

wrześniu zwrócili uwagę opiekunowie ze wszystkich trzech zaangażowanych szkół.  

Należy jednak stwierdzić, że podczas realizacji całości projektu zidentyfikowano 

szereg problemów, które powinny zostać rozwiązane, aby podnieść jakość realizacji 

staży uczniowskich oraz aby podnieść jakość kształcenia w zawodach TA, TLSO oraz 

TML. Część z nich może była rozwiązana na poziomie każdej ze szkół, część będzie 

wymagała współpracy więcej niż jednej szkoły lub pozyskania partnerów zewnętrznych 

oraz środków. Część problemów wymaga działań na poziomie ministerialnym.  

Problemy przedstawione uzupełniają, powstające w ramach projektu opracowania pt. 

„Rekomendacje dotyczące zmian prawnych i organizacyjnych związanych                                  

z instrumentem staży uczniowskich w ramach przepisów prawa oświatowego”. W 

takim przypadku są one opisane jako „Patrz Rekomendacje dotyczące zmian 

prawnych …..”.  
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1. Duża liczba godzin w ujęciu tygodniowym powoduje, że ograniczenie 40h/tydzień 

uniemożliwia realizację staży w ciągu roku szkolnego.  

Patrz: „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych …..” 
 

2. Zbyt mała liczba godzin zajęć praktycznych na przestrzeni całego okresu 

kształcenia (za mało praktyki) co obniża kompetencje przyszłego pracownika.  

Patrz: „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych …..” 
 

3. Konieczność dokonania przeglądu podstaw programowych i ich synchronizację z 

wymaganiami realnego rynku lotniczego oraz rozważenie przejście na nauczanie 

zgodnie z systemem modułów EASA (Part 66).  

Aby maksymalnie podnieść stopień przygotowania absolwentów kształcenia w 

zawodach TA oraz TML i ich atrakcyjność dla pracodawców konieczne jest 

dostosowanie modelu kształcenia do potrzeb rynkowych oraz należy 

zoptymalizować proces kształcenia, aby podnieść zdawalność nie tylko egzaminów 

zawodowych ale również egzaminów na licencje Part 66, ponieważ poza 

specyficznymi typami organizacji obsługowych podstawowym elementem 

świadczącym od wartości mechanika jest fakt posiadania przez niego licencji Part 

66 oraz wpisów szczegółowych, ponieważ dopiero one są formalnym świadectwem 

jego kwalifikacji zawodowych jako mechanika lotniczego.  

 

4. Dostępność nauczycieli praktyków.  

Większość szkół cierpi na brak nauczycieli przedmiotów zawodowych z praktyką 

zawodową, co w zasadzie jest jednym z podstawowych warunków zapewnienia, 

aby realizowane zadania kształcenia były odniesione do rzeczywistych zagadnień, 

na które natrafią przyszli technicy nie zaskakiwały i aby byli jak najlepiej 

przygotowani do realizacji przyszłych zadań. Oczywiście powyższe musi być 

realizowane przy założeniu realizacji podstawy programowej.  

 

5. Problem braku środków do opłacenia stażystów w małych organizacjach 

lotniczych.  

Patrz: „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych …..” 
  

6. Brak promocji staży uczniowskich w branży lotniczej.  
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Zagadnienie staży uczniowskich (zgodnie z art. 121a prawa oświatowego) jest 

prawie nieznane w branży lotniczej i lotniskowej. Od początku realizacji projektu 

wszyscy jego uczestnicy prowadzili ich promocję zarówno w szkołach jak i 

zakładach lotniczych oraz na lotniskach. Przygotowano również materiały do 

publikacji w mediach lotniczych. W kwietniu 2022 roku na dorocznym spotkaniu 

Stowarzyszenia technicznych szkół lotniczych odbyła się specjalna sesja 

poświęcona stażom, ale nie zmieniło to postaci rzeczy, że w czasie realizacji 

projektu i prowadzenia ankiet oraz wywiadów z przedstawicielami szkół konieczne 

było informowanie rozmówców o samym fakcie istnienia formalnych zapisów 

dotyczących staży uczniowskich oraz zasad ich realizacji.  

Brak świadomości staży będzie w oczywisty sposób ograniczać ich stosowalność, 

co dzieje się w sytuacji powszechnego braku mechaników lotniczych.  

 

7. Brak kształcenia techników w zakresie produkcji lotniczej (co utrudnia 

pozyskiwanie pracowników do fabryk oraz wydłuża czas ich szkolenia wstępnego).  

W Polsce prowadzone jest kształcenie w trzech zawodach lotniczych: TA, TLSO 

oraz TML. Z tych zawodów tylko TA, są w jakimś stopniu przygotowanie do pracy 

w organizacjach produkcyjnych. Organizacje produkujące sprzęt lotniczy mają 

specyficzne wymagania w zakresie kwalifikacji i w zasadzie potrzebują odrębnego 

modelu kształcenia, aby spełniać wymagania organizacji produkcyjnych. Wewnątrz 

tej grupy można wyróżnić zespoły kwalifikacji inne dla producentów samolotów i 

śmigłowców, inne dla producentów silników, a jeszcze inne dla producentów 

wyposażenia.  

W szeregu państw europejskich np. Czechach, we Francji itd. istnieją zawody 

lotnicze specjalnie profilowane pod potrzeby producentów lotniczych. Brak takich 

zawodów osłabia rodzimy przemysł lotniczy, utrudnia pozyskiwanie młodych 

pracowników oraz podnosi koszty ich szkolenia i przygotowania do samodzielnego 

działania w strukturach producenta lotniczego.  

 

8. Potrzeba tworzenia specjalistycznych warsztatów (kompozyty, nitowanie, 

formowanie blach, tworzenie i układanie wiązek, prowadzenie badań NDT itd.) do 

realizacji zajęć warsztatowych dla uczniów TA i TML.  

Kształcenie w zawodach TA i TML powinno zostać uatrakcyjnione poprzez 

możliwość korzystania ze specjalistycznych warsztatów nakierowanych na 
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zdobywanie wiedzy i praktyki w zakresie specyficznych prac obsługowych, w 

których konieczne jest posiadanie wiedzy teoretycznej i doświadczenia 

zawodowego. W większości przypadków jest to wiedza uwzględniona w podstawie 

programowej, ale w normalnych kursach jest ona wykładana tylko w stopniu 

podstawowym i minimalnej praktyce, które nie pozwalają na jej wykorzystanie w 

czasie pracy bez dodatkowych szkoleń teoretycznych i praktycznych. Warsztaty 

tego typu mogą się stać idealnym miejscem do realizacji staży zawodowych.  

 

9. Projekt pilotażowy nowego podejścia.  

Zagadnienia opisane w pkt. 8 i częściowo 9 prowadzą do stwierdzenia potrzeby 

opracowania i przetestowania nowej formuły kształcenia w zawodzie TML i/lub TA 

i porównania wyników egzaminów zawodowych oraz zdawalności egzaminów na 

licencję Part 66 pomiędzy nowym i dotychczasowym podejściem w zakresie 

kształcenia mechaników lotniczych.  

 

10. Brak kształcenia na poziomie technika w innych obszarach – np. drony – pilot – 

mechanik  

Patrz: „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych …..” 
 

11. Niska zdawalność egzaminów na licencję Part 66 co prowadzi do pilnej potrzeby 

analizy egzaminów prowadzonych przez ULC i ich wyników dla podniesienia 

jakości nauczania.  

Wg informacji podanych podczas tegorocznego spotkania Stowarzyszenia 

technicznych szkół lotniczych zdawalność egzaminów na licencję Part 66 do 

których przystępują uczniowie zawodów TA i TML wynosi 6% (sześć procent). 

Biorąc pod uwagę, że posiadanie takiej licencji jest warunkiem uzyskania pełnych 

prac do wykonywania i poświadczania prac obsługowych oraz dopuszczania do 

lotu statków powietrznych w organizacjach obsługowych Part 145 i Part CAO niska 

zdawalność w/w egzaminów jest szalenie niepokojącym problemem i może 

świadczyć o nieefektywności nauczania. Konieczna jest analiza samych pytań 

egzaminacyjnych i odpowiedzi, których udzielają absolwenci kształcenia w 

zawodach TA i TML, a później porównania ich z programem kształcenia i 

podstawą, aby zidentyfikować przyczyny takiego stanu rzeczy.  
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12. Przygotowanie opiekunów do realizacji staży uczniowskich.   

Patrz: „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych …..” 
 

13. Słabe wykorzystanie wymagania tworzenia kart zadaniowych dla zawodów TA i 

TML jako elementu planowania własnej pracy i przewidywania potrzeb w zakresie 

sił i środków  

Tworzenie kart zadaniowych jest jednym z podstawowych elementów zapewniania 

bezpieczeństwa wykonywanych operacji, ale na etapie edukacyjnym odgrywa 

jeszcze jedną role, ponieważ wymusza analizę zadania obsługowego do którego 

przygotowuje się przyszły mechanik i pozwala mu na jego zrozumienie, 

zrozumienie ograniczeń oraz zagrożeń i przez to na prawidłowe zaplanowanie 

obsługi.  

 

14. Brak elementu planowania pracy w programie kształcenia dla TLSO, który 

równoważyłby fakt niestosowania kart zadaniowych w obszarze aktywności TLSO.  

Analiza zadań realizowanych przez pracowników lotnisk i służb holdingowych 

wskazuje na potrzebę stosowania kart zadaniowych tylko w kilku sytuacjach: w 

przypadku obsługi sprzętu, przeglądu holdingowych oraz załadunku statku 

powietrznego. Logicznym jest niestosowanie kart zadaniowych, co potwierdziła 

analiza podstawy programowej dla zawodu technik lotniskowych służb 

operacyjnych, która wskazuje na brak takiego elementu edukacyjnego, który 

pozwala uczniom uczenia się planowania pracy, na co pozwala ćwiczenie w 

tworzeniu kart zadaniowych w przypadku zawodów TA i TML. Natomiast 

racjonalnym wydaje się uczenie planowania swojego działania, co znacząco będzie 

podnosić kwalifikacje przyszłych pracowników służb lotniskowych i ich umiejętność 

realizowania różnych, często skomplikowanych zadań.  

15. Wysoki poziom ryzyka na etapie praktycznej nauki zawody dla TLSO lub braku 

możliwości realizacji kształcenia w zakresie wykonywania części zadań, co wynika 

z bardzo wysokiego stopnia zagrożeń w środowisku pracy jakim jest lotnisko (może 

można by je zastąpić ćwiczeniami symulatorowymi).  

Patrz: „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych …..” 
 

16. Konieczne jest stworzenia CKZ-tów dla TLSO + nauka prowadzenia pojazdów do 

kat. C lub alternatywnego rozwiązania dla podniesienia możliwości prowadzenia 

zajęć praktycznych.  
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Patrz: „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych …..” 
 

17. Rozwiązanie problemu certyfikatów Part 147 lotniczych dla szkół TA i TML, które 

są niezbędne dla skrócenia czasu wymaganej praktyki zawodowej przed wydaniem 

licencji Part 66  

Proces kształcenia w zawodach TA oraz TML i później uzyskiwania przez 

absolwentów licencji Part 66 wymaga, aby szkoły kształcące takich specjalistów 

posiadały certyfikat EASA Part 147. Dzięki temu absolwenci mogą uzyskać licencję 

Part znacznie szybciej, niż w przypadku, gdy szkoły nie posiadają takiego 

certyfikatu. W chwili obecnej obserwujemy proces zawieszania lub porzucania 

certyfikatów. Powodem tego procesu są koszty jego utrzymania oraz brak 

personelu, pozwalającego na prowadzenie audytów i monitorowanie jakości.  

Należy przystąpić do wypracowania rozwiązań na szczeblu krajowym, który 

pozwoli na zapewnienie warunków, aby wszystkie szkoły kształcące w zawodach 

TA oraz TML mogły korzystać z przywilejów, które daje certyfikat Part 147.  

 

18. Próba rozbudowy CKZ-tów dla wszystkich trzech zawodów ze środków UE oraz 

przy udziale organizacji lotniczych współpracujących ze szkołami.  

Patrz: „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych …..” 
 

19. Zwiększenie zaangażowania nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów ogólnych, 

w tworzenie kultury bezpieczeństwa odpowiadającej wzorcom stosowanym we 

współczesnym lotnictwie.  

W ostatnich latach zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych 

podlega znaczącym zmianom. Najnowszym elementem jest wdrażanie systemu 

zarządzania bezpieczeństwem (powszechnie SMS), który zaczyna obowiązywać 

już we wszystkich obszarach działalności lotniczej. Obecnie jest wdrażany w 

obszarze obsługi statków powietrznych i ich produkcji.  

Dodatkowo obserwuje się znaczący wzrost roli kompetencji miękkich 

(społecznych), które są podstawą systemu bezpieczeństwa. Wskazuje się przede 

wszystkim na umiejętność pracy w zespole, interdyscyplinarność, umiejętność 

uczenia się oraz zdyscyplinowanie i samodzielność. Nie zmienia to postaci rzeczy, 

że kompetencje twarde (zawodowe) są nadal niezbędne.  

Aby rozwiązać ten problem i wzmocnić wymienione powyżej, ale nie tylko, 

kompetencje miękkie konieczne jest opracowanie koncepcji działania w tym 
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obszarze, zaangażowania nauczycieli przedmiotów nie zawodowych oraz ich 

doszkolenie, aby mogli realizować nowe zadania. Ze względu na trudności 

gospodarcze oraz szczupłość kadry powyższe będzie prawdopodobnie bardzo 

trudne do realizacji, ale niepodjęcie tego wyzwania będzie w dalszej przyszłości 

eliminowało polskich mechaników lotniczych i pracowników lotnisk ze światowego 

rynku pracy, ze względu na konkurencję pracowników z innych państw, w tym na 

rynku polskim.   

 

20. Podniesienie poziomu nauki języka angielskiego dla wszystkich trzech zawodów 

lotniczych  

Patrz: „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych …..” 
 

21. Prowadzenie wszelkich zajęć w całym okresie kształcenia w sposób wspierający 

naukę pracy w zespole – jednej z kompetencji społecznych niezbędnej w 

nowoczesnym lotnictwie.  

Powyższa obserwacja nawiązuje do obserwacji 19, ale mimo wszystko 

zdecydowano się pozostawić ją, ponieważ umiejętność pracy z zespole jest 

kluczowa w systemie lotniczym i prawdopodobnie najważniejsza z pięciu 

wymienionych komentarzy do poz. 19.  

 

22. W czasie przygotowania się do obsługi i tworzenia karty zadaniowej zdarzały się 

przypadki niedoczytania przez uczniów stażystów do końca instrukcji zawartych w 

podręczniku obsługowym, biuletynie lub dyrektywie zdatności do lotu.  

Problem został zidentyfikowany podczas realizacji pilotażu w Katowicach (patrz 

pkt. 4.2.2 str. 11). Problem został zauważony podczas ćwiczeń z tworzenia kart 

zadaniowych przed rozpoczęciem zajęć praktycznych dla uczniów-stażystów TML, 

ale natychmiast go rozwiązano. Wpływ takiego zachowania na bezpieczeństwo 

prowadzonych prac jest oczywisty i należy go spopularyzować, aby nauczyciele i 

opiekunowie mogli zawczasu podejmować działania, blokujące takie praktyki.  

 

23. W czasie realizacji prac obsługowych uczniowie-stażyści zawodów TA i TML 

wykazywali się brakiem wprawy w posługiwaniu się narzędziami.  

Patrz: „Rekomendacje dotyczące zmian prawnych …..” 
 

24. Próba konkurowania pomiędzy zespołami (robienie obsługi na czas)  
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Zagrożenia, wynikające z konkurowania pomiędzy zespołami są powszechnie 

znane i opisane w zakresie tzw. czynnika ludzkiego. Rywalizacja jest elementem 

korzystnym, ale w przypadku zawodów lotniczych jej stosowanie powinno być 

minimalizowane, ponieważ zawsze otwiera to przestrzeń działania na skróty, 

omijania operacji kontrolnych itd. powyższe zawsze kończą się poważnymi 

problemami i zagrożeniem życia i zdrowia, w najlepszym wypadku.  

  

25. Znajomość języka angielskiego, ale z niewłaściwym słownictwem (słownictwo 

lotniskowe a nie techniczne obsługowe).  

Na przestrzeni wszystkich trzech pilotaży pojawiały się kłopoty z umiejętnością 

posługiwania się językiem angielskim, który jest uznawany za podstawowy język w 

branży. W przypadku zawodów TA oraz TML gross dokumentacji jest opracowana 

właśnie w języku angielskim, a wszelkie zespoły międzynarodowe stosują go jako 

język wspólny.  

W przypadku zawodu TLSO EASA wdrożyła wymaganie, aby cały personel 

poruszający się w polu operacyjnym lotniska, który korzysta z łączności radiowej, 

czynił to w języku angielskim. Jest to realizacja zasady „see and be seen, hear and 

be heard”. Zasada ta znakomicie podnosi poziom bezpieczeństwa na lotnisku, 

ponieważ wszystkie zaangażowane osoby słyszą i rozumieją co robią inne 

zaangażowane osoby.  

W czasie rozmów z uczniami i nauczycielami stwierdzono, że brakuje 

odpowiednich podręczników i materiałów do nauki zawodowego języka 

angielskiego, a znaczna część nauczycieli języka angielskiego nie jest 

zaznajomiona z branżą lotniczą.  

 

26. Część uczniów na stażu chce realizować inne zawody (chcą być pilotami lub 

kontrolerami PAŻP.) 

W czasie jednego ze staży opiekunowie stwierdzili, że znaczący procent 

uczestników pilotażu planuje inaczej swoją przyszłość niż praca w zawodzie, w 

zakresie, którego realizowany był staż.  

Zgłoszenie potraktowano bardzo poważnie i odbyto debatę z opiekunami oraz 

zasięgnięto opinii kilku ekspertów zaangażowanych w ramach projektu w jego 

pierwszej części. Z tych konsultacji wyciągnięto ogólne wnioski, że jest to zjawisko 

normalne i zawsze będzie mieć miejsce. Po drugie uznano, że osoby te zgłosiły się 
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do udziału w stażu i to należy uznać za pozytywny fakt oraz, że należy im zapewnić 

realizację stażu, aby nie stworzyć przeświadczenia, że są lekceważeni.  Po trzecie 

uznano, że całe działanie jest i tak inwestycją w bezpieczeństwo operacji 

lotniczych, i absolwenci, jeśli nawet pójdą inną ścieżką zawodową, to i tak wiedza 

pozyskana w szkole i na stażu będzie im przydatna.  

Zagadnienie wymaga popularyzacji wśród opiekunów stażystów oraz powinno być 

przekazane nauczycielom prowadzącym wykłady z przepisów lotniczych oraz 

zasad bezpieczeństwa, w tym tzw. parszywej dwunastki, jako poważny przykład do 

omówienia.  

 

27. Problem pozyskiwania przepustek i monitoringu uczniów-stażystów, znajdujących 

się w strefie operacyjnej lotniska.   

W większości przypadków dostęp do środowiska, w którym realizowane są praktyki 

i staże uczniowskie, a tak też było w przypadku realizowanych pilotaży, wymaga 

wchodzenia do stref szczególnie chronionych ze względu na możliwość zagrożeń 

terrorystycznych i innej działalności nielegalnej.  

Powyższe sprowadza się do konieczności odbycia przeszkolenia w zakresie 

ochrony lotnictwa cywilnego, zdania odpowiednich egzaminów oraz poddania się 

kontroli służb. Powyższe z reguły zajmuje od kilku tygodni do trzech miesięcy i musi 

być uwzględnione w przypadku planowania staży uczniowskich. Rozwiązaniem 

pośrednim jest wprowadzanie stażystów na teren chroniony z przepustką gościa, 

ale to znacząco utrudnia mu mobilność i jest źródłem dodatkowych zadań dla 

opiekuna, a to z kolei utrudnia realizację pilotażu.  

 

28. Wycofanie samolotu, który był przygotowany do realizacji części pilotażowej stażu 

uczniowskiego.  

Zdarzenie miało miejsce podczas drugiego realizowanego pilotażu, ale podobne 

zdarzenia miały miejsce również w dwóch pozostałych pilotażach. Potwierdziło ono 

uwagi zawarte w modelach, że środowisko operacyjne lotniskowe i obsług 

technicznych statków powietrznych są środowiskami dynamicznymi i w przypadku 

planowania praktyk i staży zawsze należy mieć przygotowane rozwiązania 

awaryjne, które pozwolą na realizację stażu lub praktyki i nie doprowadzą do 

pozostawienia uczniów samych sobie, co niestety jest praktyką dość często 

spotykaną.  
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29. Konieczność przeszkolenia wszystkich mechaników w zakresie realizacji pilotażu 

(Warszawa)  

Doświadczenia z pierwszego zrealizowanego w całości pilotażu wskazały na 

wartość przeszkolenia całego personelu, który będzie miał styczność z uczniami-

stażystami w zakresie staży uczniowskich, aby mieli wiedzę i świadomość celów, 

zasad i ew. problemów na które mogą natrafić podczas realizacji staży.  

Wniosek jest oczywisty, ale praktyka wskazuje, że bardzo często praktykanci i 

stażyści trafiają pod opiekę pracowników, którzy nie zostali 

przeszkoleni/uświadomieni co do ich zadań, a dodatkowo nie uwzględniono tego w 

zadaniach jakie są im przydzielane mimo obowiązku opieki nad praktykantem.  

Zagadnienie wymaga popularyzacji i powinno być przedmiotem współpracy 

pomiędzy szkołą, a organizacją udzielającą staży i praktyk.  

 

30. Opór firm przed rozszerzaniem szkół jako poddostawców i monitorowania ich we 

własnym systemie jakości.  

Mimo zaleceń zawartych w modelach dotyczących objęcia szkół kształcących w 

zawodach TA, TML oraz TLSO monitoringiem systemu jakości organizacji 

lotniczych, które zatrudniają absolwentów tych szkół, żadna z organizacji 

obsługowych lub lotnisk, z którymi nawiązano współpracę w czasie realizacji 

projektu, nie podjęła takiego działania. Z rozmów z innymi organizacjami lotniczymi, 

które nie były zaangażowane w nasz projekt również wynika, że takich działań nie 

prowadzą, a kierownicy pionów jakości odnoszą się do tego pomysłu co najmniej z 

rezerwą. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ już w czasie prac nad modelami (lato 

2021 r.) przedstawiciele zespołu ekspertów przewidywali taką reakcję, ponieważ 

działy jakości są zazwyczaj przeciążone obowiązkami oraz jest to nowe zupełnie 

nietypowe zadanie, które będzie wymagało znaczących nakładów pracy, aby je 

solidnie wdrożyć. Autor koncepcji zapewnienia jakości i inne osoby z zespołu 

podtrzymują zaproponowane rozwiązanie, które z czasem stanie się niezbędne.  

 
 
 

Fragment celowo pozostawiono niezapisany   
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7.4 Opis działań realizowanych w trakcie projektu, ale nie zawartych w jego 

programie oraz efekty projektu  

Realizacja projektu stała się okazją do nawiązania szeregu kontaktów i podjęcia 

współpracy pomiędzy organizacjami lotniczymi, szkołami oraz osobami bezpośrednio 

zaangażowanymi w projekt.  

W ramach tej współpracy MGN Alaris Consulting przekazało co najmniej sześciu 

szkołom materiały ze zbiorów własnych, pomagające poprawić jakość kształcenia. 

Wśród przekazanych materiałów znajdowała się dokumentacja lotnicza przede 

wszystkim w języku angielskim taka jak: Instrukcje obsługi technicznej, Instrukcje 

napraw, opisy silników lotniczych, biuletyny obsługowe, dyrektywy zdatności, inne 

materiały dotyczące frazeologii lotniczej. Jedna z firm przekazała szkole zbędne części 

lotnicze oraz umożliwiła dostęp do dokumentacji obsługowej dużych samolotów. 

Lotnisko zaangażowane w realizację projektu przekazało zestaw dokumentów 

holdingowych oraz inne materiały, które pozwolą na podniesienie poziomu nauczania 

w zakresie TLSO.  

W fazie końcowej realizacji projektu uzgodniono szereg działań, które będą 

realizowane po jego zakończeniu. Będą to jak wymieniono poniżej:  

- zespół MGN Alaris Consulting spotka się z zarządem Stowarzyszenia Lotniczych 

Szkół Zawodowych, aby przekazać wnioski zebrane podczas realizacji całego projektu 

oraz uzgodnić dalsze możliwe działania w celu podniesienia jakości kształcenia w 

zawodach TA, TLSO, TML;  

- uzgodniono potrzebę przygotowania krótkiego szkolenia dla nauczycieli w zawodzie 

TLSO dotyczące depesz holdingowych i ich obiegu (do realizacji listopad-grudzień 

2022);  

- uzgodniono spotkanie podsumowujące projekt dla całego zespołu projektu (listopad 

2022);  

- zaplanowano warsztaty dla szkół dotyczące sposobu budowy systemu 

bezpieczeństwa w nowoczesnych przedsiębiorstwach lotniczych, które powinny 

zainicjować dyskusję w środowisku na temat zasad budowy kultury bezpieczeństwa 

na etapie edukacji szkolnej;  

- MGN Alaris Consulting zobowiązał się do przedstawienia sprawozdania i wniosków 

z projektu w czasie dorocznego spotkania Stowarzyszenia Lotniczych Szkół 

Zawodowych (kwiecień 2023). W czasie spotkania zespół MGN będzie prowadził 

konsultacje dla wszystkich chcących zorganizować staże uczniowskie;  
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- kilka szkół zaangażowanych w realizację projektu nawiązało bliższe wzajemne 

kontakty i rozważa możliwość dalszej współpracy;  

- jedna ze szkół podjęła działania przygotowawcze, które mają pozwolić na realizację 

stażu uczniowskiego (podobnego do pilotażu z projektu), aby przećwiczyć wszelkie 

formy organizacyjne i zasady współpracy z pracodawcą w czasie staży uczniowskich 

oraz aby lepiej przygotować się do późniejszej realizacji staży przez uczniów z tej 

szkoły;  

- skontaktowano Biuro Lotnictw Straży Granicznej z dwiema szkołami prowadzącymi 

kształcenie w zawodach TA oraz TML. Biuro jest bardzo zainteresowane organizacją 

staży i praktyk dla przyszłych techników;  

- opracowane zostały materiały dotyczące przygotowywania kart zadaniowych, które 

w przyszłości będą mogły być użyte podczas lekcji i warsztatów promujących ten 

element systemu bezpieczeństwa i jego wykorzystanie w procesie dydaktycznym;   

- MGN Alaris Consulting rozpoczęło opracowanie materiałów dotyczących staży, które 

będą przekazane   portalom lotniczym.   

Oprócz powyższych w czasie realizacji projektu miało miejsce wiele rozmów, 

konsultacji, spotkań, udzielono sobie rad lub wzajemnej pomocy. Efektem tych 

licznych, często nawet niewielkich działań, było lepsze przygotowanie i 

przeprowadzenie staży, praktyk oraz podniesienie poziomu nauczania w zawodach 

TA, TLSO oraz TML.   

Bardzo ciekawy efekt zrealizowanych staży zaobserwowano bezpośrednio po ich 

zakończeniu w szkołach oraz w pobliskim środowisku. We wszystkich trzech 

przypadkach, po zakończeniu stażu, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania 

praktykami i stażami, oraz przyszłą pracą w zawodzie lotniczym. Zaowocowało to 

zwiększeniem liczby uczniów, którzy pracowali w firmach lotniczych w czasie wakacji. 

Ponad połowa stażystów biorących udział w projekcie odbyła potem praktyki/staże 

wakacyjne, a dodatkowo grono to powiększyło się o kolejne kilkanaście osób, które w 

projekcie staży nie były zaangażowane.  

Temat staży był powszechnie i żywo dyskutowany we wszystkich trzech szkołach, ale 

najciekawsze zdarzenia miały miejsce poza szkołą i to po paru miesiącach od 

zakończenia stażu. Jeden z nauczycieli został zapytany przez swojego sąsiada, który 

wiedział, że pracuje on w szkole zawodowej, „czy to może w jego szkole zrealizowano 

takie interesujące praktyki”.  

Drugie zdarzenie miało miejsce w jednej ze szkół, jeszcze później, bo we wrześniu. 
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Na pierwszej lekcji w pierwszej klasie, jeden z nowych uczniów podniósł rękę i zapytał 

czy i oni będą mogli mieć staże na lotnisku tak jak miało to miejsce w zeszłym roku.  
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8. Podziękowania  

Chciałbym w imieniu całego zespołu zaangażowanego w realizację projektu złożyć 
podziękowania wszystkim osobom, które na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy 
wspierały nas i pomagały zrealizować ten ambitny i ważny dla uczniów, szkół oraz całej 
branży lotniczej projekt. Ta pomoc okazała się szczególnie potrzebna, ponieważ 
ostatni półtora roku nie szczędziło nam wydarzeń, trudnych do przewidzenia i często 
manifestujących się problemami arcytrudnymi. Jednak udało się nam przezwyciężyć 
je właśnie dzięki Waszej pomocy i ogromnej życzliwości.  
 
Jeśli mowa o zespole, to jako właściciel MGN Alaris Consulting muszę stwierdzić, że 
projekt tego typu jest możliwy do zrealizowania tylko i wyłącznie wtedy, gdy realizuje 
go zespół, który potrafi mierzyć się z przeróżnymi wyzwaniami. Dlatego mam ogromną 
przyjemność powiedzieć, że zespół osób, które udało się zgromadzić wokół tego 
projektu, był właśnie takim zespołem i sprawdził się doskonale. To dzięki wszystkim 
tym osobom, ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu, mimo licznych przeciwności 
losu, udało się projekt doprowadzić do końca i zrealizować założone cele.  
W związku z tym przekazuję Wam, wszystkim uczestnikom naszego projektu, ogromne 
podziękowania za Wasze zaangażowanie i ciężką pracę, za inicjatywę i wytrwałość.  
Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zaszczytem było współpracować z 
Wami i za taką możliwość serdecznie dziękuję.  

Z poważaniem  
Ryszard Jaxa-Małachowski  
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