
 
 

Rekomendacje Rady Sektorowej  
dotyczące  
Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego 



Zakres merytoryczny proponowanych  
doradztw w Sektorze PLK 

1. Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez 
podniesienie ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania 
ciągłości działania.  

2. Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: 
a. oceny potrzeb, planowania działań w sytuacji zagrożenia kryzysowego, 

dedykowania sił i środków  
do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa (tabela 1a); 

b. zarządzania bezpieczeństwem - identyfikacja, opisu, oceny i łagodzenia zagrożeń 
(tabela 1b); 

c. stosowania procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych , stosowania 
doraźnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo (tabela 1c); 

 

 

        c.d.n. 



d. Zarządzania bezpieczeństwem, identyfikacji współczynników bezpieczeństwa  
(tabela 1d); 

e. Wdrażania polityki bezpieczeństwa, posługiwania się procedurą zarządzania zmianą  
(tabela 1e); 

f. Optymalizacji zasobów i reskillingu (tabela 2); 
g. Optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania (tabela 3). 

 

 

c.d. 



Zakres merytoryczny proponowanych  
szkoleń w Sektorze PLK 

1. Zachowanie dostępności do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego  

(tabela 4a); 

2. Zarządzanie informacją w zagrożeniu epidemicznym (tabela 4b); 

3. Systemy ochrony fizycznej w zagrożeniu epidemicznym – projektowanie, 

administrowanie, obsługa (tabela 4c); 

4. Zarządzanie ryzykiem informacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zagrożenia 

epidemicznego (tabela 4d); 

                                                                                                                           c.d.n. 

 

 

 

 



5. Ochrona informacji biznesowej w zagrożeniu epidemicznym (tabela 4e); 

6. Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie (tabela 4f); 

7. Zarządzanie logistyczne w sytuacji kryzysowej (tabela 4g); 

8. Praca zdalna – korzyści i zagrożenia (tabela 4h); 

9. Audyt systemu bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zagrożenia 

epidemicznego (tabela 4i). 
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c.d. 



Karta usługi rozwojowej nr 1: Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie ich kompetencji w obszarze 
optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania - Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: - ocena potrzeb, - planowanie działań w sytuacji 

zagrożenia kryzysowej, - dedykowanie sił i środków do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa 
 
 
 
 

1. Usługa rozwojowa nr 
1b: 

Typ wsparcia1: Forma wsparcia (należy zaznaczyć): 

Doradztwo we 
wspieraniu pracowników 
organizacji w branży 
lotniczej poprzez 
podniesienie ich 
kompetencji w obszarze 
optymalizacji zasobów i 
zachowania ciągłości 
działania: Podnoszenie 
kompetencji 
pracowników w zakresie 
zarządzanie 
bezpieczeństwem -
identyfikacja, opisu, 
ocena i łagodzenie 
zagrożeń 

doradztwo: minimum 11 godzin – maximum 
52 godziny,  

mentoring: minimum 18 godzin – maximum 
80 godzin,  

<powyższa liczba godzin jest sumą liczby 
godzin wsparcia dla obydwu grup 
uczestników: kierownictwa i pracowników.  
Liczba godzin wsparcia dla poszczególnych 
grup uczestników może się różnić między 
przedsiębiorstwami> <określenie czasu 
wsparcia dla poszczególnych pracowników 
w organizacji musi zostać ustalone wspólnie 
przez doradcę i beneficjenta na etapie 
planowania usługi i musi być fragmentem 
dokumentacji dołączonej do wniosku o 
dofinansowanie 

Usługa zdalna (realizowana w czasie 
rzeczywistym) lub usługa mieszana – 
usługa zdalna (realizowana w czasie 
rzeczywistym) + usługa stacjonarna lub  
w ramach usługi stacjonarnej. 

Uczestnicy usługi 
rozwojowej 

Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa sektora lotniczo-kosmicznego, tj.: dział SMS, 
dział jakości/zgodności, zespół ds. COVID-19, dział kadr/dział szkoleń, pracownicy 
wytypowani przez dział kadr/kadrę zarządzającą. 

 
1 Określając czas usługi, weź pod uwagę, że 1 godzina lekcyjna to 45 min. zegarowych, a 1 godzina doradztwa to 60 min. zegarowych 



Karta usługi rozwojowej nr 1: Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie ich kompetencji w obszarze 
optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania - Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: - ocena potrzeb, - planowanie działań w sytuacji 

zagrożenia kryzysowej, - dedykowanie sił i środków do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa 
 
 
 
 

 Minimalne warunki 
świadczenia usługi: 

Efekty uczenia się: 
dla wszystkich uczestników:  

 postępuje zgodnie z zapisami Polityki bezpieczeństwa,  

 prawidłowo identyfikuje przypadki łamania procedur 
bezpieczeństwa, • działa zgodnie z zapisami procedury 
postępowania w sytuacjach awaryjnych,  

dla kierownictwa:  

 identyfikuje zagrożenia, ocenia i opisuje je oraz planuje ich 
łagodzenie,  

 dobiera zespół do identyfikacji, opisu i łagodzenia zagrożeń 
pod kątem niezbędnych kwalifikacji,  

 dba o bezpieczeństwo pracowników przedsiębiorstwa oraz 
klientów zgodnie z zapisami procedur i instrukcji 
opracowanych w celu przeciwdziałania COVID-19,  

dla pracowników:  

 identyfikuje zagrożenia oraz luki w procedurach i 
instrukcjach stosowanych w przedsiębiorstwie oraz 
identyfikuje zachowanie spełniające standardy SMS (jeśli 
dotyczy) i zgłasza te nieprawidłowości poprzez wewnętrzny 
system raportowania,  

 prawidłowo identyfikuje przypadki łamania procedur 
bezpieczeństwa i informuje o tym przedsiębiorstwo,  
dba o bezpieczeństwo swoje i innych pracowników oraz 
klientów przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami procedur i 
instrukcji opracowanych w celu przeciwdziałania COVID-19. 

Trener/ wykładowca/ 
doradca: 

 6 lat doświadczenia w branży lotniczej lub kosmicznej 
odpowiednio,   

 3 lata doświadczeń w systemie jakości i/lub SMS (w tym 
formalne audytorskie i z SMS-a) (jeśli dotyczy),  

znajomość prawa lotniczego lub odpowiednio kosmicznego i 
znajomość obszaru, w którym działalność prowadzi klient. 



Karta usługi rozwojowej nr 1: Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie ich kompetencji w obszarze 
optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania - Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: - ocena potrzeb, - planowanie działań w sytuacji 

zagrożenia kryzysowej, - dedykowanie sił i środków do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa 
 
 
 
 

 Minimalne warunki 
świadczenia usługi: 

Sprzęt, 
oprogramowanie i 
wyposażenie 
niezbędne do 
prowadzenia procesu 
dydaktycznego 

 komputer z oprogramowaniem do prowadzenia edycji 
tekstów i wykonywania prezentacji oraz prowadzenia 
spotkań zdalnych,  

 wyposażenie do prowadzenia prezentacji multimedialnych 
(min. rzutnik, flipchart),   
pomieszczenie do prowadzenia spotkań; dostęp do 
instrukcji i dokumentów statutowych oraz prawa lotniczego, 
dokumentów ICAO i rozporządzeń EASA.    

Liczba osób 
uczestniczących w 
usłudze 

     Minimum - 1 osoba 

     Maksimum - 30 osób 
<na etapie walidacji zespół może być większy, na etapie 
wdrażania zmian do procedur i szkoleń personelu będą 
uczestniczyli wszyscy pracownicy> 

Usługa zawiera 
walidację lub 
certyfikację 

 
Nie 

minimalna liczba 
godzin na 1 osobę 

     doradztwo: minimum 11 godzin  

     mentoring: minimum 18 godzin  

maksymalny poziom 
ceny za osobogodzinę 
kwalifikowany w 
projekcie 

     61 zł.  

maksymalny poziom 
dofinansowania za 
osobogodzinę 

     49 zł.  

 



Karta usługi rozwojowej nr 16:  Audyt systemu bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego 

1. Usługa rozwojowa nr 4i: Typ wsparcia1: Forma wsparcia (należy zaznaczyć): 

Audyt systemu 
bezpieczeństwa informacji z 

uwzględnieniem zagrożenia 
epidemicznego 

szkolenie: 

 minimum 8 godzin – maximum 16 godzin, 

 w tym zajęcia teoretyczne minimum 5 

godzin – maksimum 6 godzin, 

Usługa mieszana – usługa zdalna 
(realizowana w czasie rzeczywistym) + usługa 

stacjonarna lub w ramach usługi stacjonarnej. 

Uczestnicy usługi rozwojowej Pracownicy sektora, w szczególności menadżerowie, pracownicy odpowiedzialni  
za zarządzanie operacyjne, bezpieczeństwem, zarządzanie kryzysowym, ochroną zasobów, 

administratorzy i operatorzy systemów ochrony, administratorzy IT. 

Minimalne warunki 

świadczenia usługi: 

Efekty uczenia 

się: 

 

 omawia proces audytu systemu bezpieczeństwa, podstawy prawne 
bezpieczeństwa informacji, metody zarządzania bezpieczeństwa 
informacji, wg standardów ISO, 

 omawia elementy systemu bezpieczeństwa informacji I procesu 
audytowania, elementy systemu cyberbezpieczeństwa  
w przedsiębiorstwie (struktura, ludzie, zasoby, procedury), 

 omawia rozwiązania systemowe pozwalające na określenie zamówienia, 
odbiór systemu oraz nadzór nad jednostkami wdrażającymi system  
w przedsiębiorstwie, 

 przeprowadza audyt wewnętrzny systemu bezpieczeństwa informacji. 

Trener/ 

wykładowca/ 

doradca: 

 

 Dostawca usługi rozwojowej: Posiada doświadczenie w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, zarządzania 

kryzysowego, szkoleń ukierunkowanych na bezpieczeństwo biznesu, 
projektowania kwalifikacji rynkowych. 

 Trener: Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie: 
bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, zarządzania ryzykiem, 
doświadczenie zawodowe w komórkach zarządzania kryzysowego, 

odbyte szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, audytor wiodący. 

 
1 Określając czas usługi, weź pod uwagę, że 1 godzina lekcyjna to 45 min. zegarowych, a 1 godzina doradztwa to 60 min. Zegarowych 
 



Karta usługi rozwojowej nr 16:  Audyt systemu bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego 

  Sprzęt, 
oprogramowanie 
i wyposażenie 
niezbędne do 
prowadzenia 
procesu 
dydaktycznego 

 

 Dostawca usługi rozwojowej Dostęp do Internetu, komputera, rzutnika, 
tablicy, aplikacji pakietu MS Office (Word, PowerPoint). 

 Uczestnik szkolenia – wariant zdalny: komputer z dostępem do sieci 
Internet, aplikacje pakietu MS Office (Word, PowerPoint). 

Liczba osób 
uczestniczących 
w usłudze 

Minimum - 2 osoby  

Maksimum - 15 osób   

Usługa zawiera 
walidację lub 
certyfikację 

TAK – walidacja i/lub certyfikacja stanowią fakultatywny element usługi 

rozwojowej 

Zestawienie limitów 
maksymalnych kwot 
dofinansowania osobogodziny 
na pracownika 

minimalna liczba 
godzin na 1 
osobę 

8 godzin   

maksymalny 
poziom ceny za 
osobogodzinę 
kwalifikowany w 
projekcie 

136 zł. 

maksymalny 
poziom 
dofinansowania 
za 
osobogodzinę 

109 zł.  

 



O czym warto pamiętać: 

1 godz. lekcyjna = 45 min. zegarowych,        
1 godz. doradztwa = 60 min. Zegarowych 

 
VAT jest kosztem niekwalifikowanym dla przedsiębiorcy przy rozliczeniu usługi 
 
Szkolenie podlega walidacji i/lub certyfikacji 
 
Doradztwo/ Mentoring – walidacja i/lub certyfikacja nie jest obowiązkowa  
 
Aby dana usługa mogła zostać dofinansowana w projekcie, musi mieć cel edukacyjny 
 
Usługę można opublikować najpóźniej 5 dni przed datą jej rozpoczęcia 
 
Data zakończenia rekrutacji powinna uwzględniać, iż uczestnik  

musi dokonać zapisu na usługę zdalną co najmniej 4 dni przed datą jej rozpoczęcia  

    

 

 



Wszystkie zaproponowane  
przez Państwa usługi podlegają weryfikacji 
przez pracowników MARR S.A. 
Po podpisaniu umowy z Przedsiębiorcą i wybraniu przez niego usługi, w której chce wziąć 
udział w ramach projektu, Przedsiębiorca ma zgodnie z Regulaminem,  
obowiązek zgłoszenia takiej usługi do MARR S.A. przed zapisaniem się na nią. 

Pracownicy będą sprawdzali: 

1. zgodność karty usługi z wymogami rekomendacji, 

2.  poprawność i kompletność karty, zgodnie z wymogami regulaminu BUR, 

3.      czy dostarczono Formularze zgłoszeniowe pracowników wraz z  
         Oświadczeniem Uczestnika projektu od osób wskazanych w zgłoszeniu. 

 

W przypadku konieczności poprawy/uzupełnienia  
będziemy się z Państwem (usługodawcami) kontaktowali. 

    

 

 



Limity na refundację kosztów usług 

 

 

 

 



Najczęstsze błędy przy tworzeniu usług 
rozwojowych pod kątem założeń rekomendacji 
Sektorowych Rad 

brak informacji w tytule usługi, że usługa jest prowadzona w formie zdalnej, 

brak podziału godzin usługi na godziny teoretyczne i praktyczne, 

efekty uczenia się opisane w karcie usługi znacząco odbiegają od efektów uczenia  
się  określonych w rekomendacjach RS, 

doświadczenie trenera/wykładowcy/doradcy, nie odzwierciedla doświadczenia 
wyszczególnionego w rekomendacjach RS, 

brak opisu sposobu walidacji usługi. 



Zestawienie limitów maksymalnych kwot dofinansowania 
pracownika dla usługi rozwojowej wynikających  
z rekomendacji Rad Sektorowych 

Zakres merytoryczny 
Minimalna liczba 

godzin na 1 osobę 

Maksymalny 
poziom 

dofinansowania 
za osobogodzinę 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez 

podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania 

ciągłości działania. Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: 

zarządzania bezpieczeństwem, identyfikacji współczynników bezpieczeństwa 

Min. 25 
 

56 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez 
podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania 
ciągłości działania. Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: 
wdrażania polityki bezpieczeństwa, posługiwania się procedurą zarządzania 
zmianą, 

Min. 31 
 

49 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej dla 
podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i reskillingu, 

Min. 112 68 



Zakres merytoryczny 
Minimalna liczba 

godzin na 1 osobę 

Maksymalny 
poziom 

dofinansowania 
za osobogodzinę 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej 

poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji 

zasobów i zachowania ciągłości działania. Podnoszenie kompetencji 

pracowników w zakresie: ocena potrzeb, planowanie działań  

w sytuacji zagrożenia/kryzysowej, dedykowanie sił i środków do 

realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa 

Min. 26 
 

56 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej 
poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji 
zasobów i zachowania ciągłości działania. Podnoszenie kompetencji 
pracowników w zakresie: zarządzanie bezpieczeństwem 
(identyfikacja, opisu, ocena i łagodzenia zagrożeń) 

Min. 29 
 

49 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej 
poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji 
zasobów i zachowania ciągłości działania. Podnoszenie kompetencji 
pracowników w zakresie: stosowania procedury postępowania  
w sytuacjach awaryjnych, stosowania doraźnych rozwiązań 
zapewniających bezpieczeństwo 

Min. 28 
 

49 



Zakres merytoryczny 
Minimalna 

liczba godzin na 
1 osobę 

Maksymalny 
poziom 

dofinansowania 
za osobogodzinę 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji  
w obszarze zachowania ciągłości działania  

Min. 128 84 

Zachowanie dostępności do informacji w sytuacji zagrożenia 
epidemicznego 

Min. 6 109 

Systemy ochrony fizycznej informacji w zagrożeniu 
epidemicznym – projektowanie, administrowanie, obsługa 
 
Zarządzanie ryzkiem informacji w przedsiębiorstwie  
z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego 
 
Ochrona informacji biznesowej w zagrożeniu epidemicznym 

Min. 8 109 



Zakres merytoryczny 
 

Minimalna 
liczba godzin na 

1 osobę 

Maksymalny 
poziom 

dofinansowania 
za osobogodzinę 

Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie 
 
 
Audyt systemu bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem 
zagrożenia epidemicznego 
 

Min. 8 109 

Zarządzanie logistyczne w sytuacji kryzysowej 
 
Praca zdalna – korzyści i zagrożenia 
 
Zarządzanie informacją w zagrożeniu epidemiologicznym 

Min. 6 109 



     
 

Dziękuję za uwagę 
Agnieszka Kmiecik 
Specjalista ds. projektów i procesów biznesowych  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 
 agnieszka.kmiecik@marr.pl 

 785 056 879 

 https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/ 

mailto:agnieszka.kmiecik@marr.pl

