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Jaki model szkolenia możemy 
stosować i kiedy?

Model 
kompetencyjny
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Szkolenie z materiałów niebezpiecznych 
- Model kompetencyjny 

• Szkolenie i ocena w oparciu o 
kompetencje (Competency-based
training and assessment) Szkolenie i 
ocena charakteryzujące się orientacją na 
wyniki, naciskiem na standardy 
wykonania i ich pomiar oraz rozwój 
szkolenia w zakresie określonych 
standardów wydajności.



Szkolenie z materiałów niebezpiecznych 
- Model kompetencyjny 

• Szkolenie oparte na podejściu kompetencyjnym ma na celu podjęcie wszelkich 
działań, które w sposób efektywny i długotrwały przygotują pracownika do 
wykonywania jego obowiązków zgodnie z wykonywaną funkcją w sposób 
kompetentny. Model kompetencyjny koncentruje się na funkcjach pełnionych 
przez pracowników (budowa ULD, akceptacja DG, nadzór nad funkcjonowaniem 
procesu, etc.), odchodząc od nazwy stanowiska czy obszaru wykonywania pracy 
(np. terminal pasażerski).

• Model kompetencji umożliwia definiowanie kompetencji poprzez identyfikację 
tych, które są potrzebne w danym przypadku, opisując je i zapewniając kryteria 
dla każdej z nich.

• Model kompetencji przedstawia ramy, na podstawie których można opracować 
niestandardowe modele kompetencji. Pracodawcy mogą dostosować wskazane 
przez ICAO ramy względem własnych modeli kompetencji, które spełniają 
wymagania środowisk regulacyjnych, operacyjnych, technicznych i 
organizacyjnych, względem których personel wykonuje swoje zadania.

• Prawidłowo opracowany model kompetencji służy następnie do opracowywania 
szkoleń i ocen opartych na kompetencjach dla danej roli. 



Role i obowiązki w podejściu 
kompetencyjnym

Pracodawca

•ma obowiązek zapewnić 
szkolenia dla wszystkich 
pracowników, którzy ze 
względu na charakter 
działalności, mają bezpośredni 
lub pośredni udział 
w obsłudze i transporcie 
materiałów niebezpiecznych

•może korzystać również z 
zewnętrznych usług 
szkoleniowych w celu 
wdrożenia całego procesu 
szkoleniowego, lub w 
przypadku tylko wybranych 
elementów

•to pracodawca pozostaje w 
pełni odpowiedzialny za 
dopilnowanie, aby personel był 
kompetentny do wykonywania 
wyznaczonych funkcji przed 
rozpoczęciem pracy 

Instruktor

•odpowiedzialny jest za 
praktyczne zastosowanie zadań 
określonych w programie 
szkolenia, które ułatwią 
uczestnikowi postęp w 
osiąganiu określonych 
kompetencji 

•odpowiedzialny jest również za 
przeprowadzenie oceny 
szkolenia w celu uzyskania 
informacji zwrotnej na temat 
zastosowanych materiałów 
szkoleniowych, formy szkolenia, 
jasności przekazu werbalnego 
lub innych aspektów 
uwzględnionych 
w formularzu oceny

Uczestnik

•Mają być aktywni w trakcie 
procesu uczenia się i osiągania 
kompetencji, 

•mają mieć wpływ również na 
skuteczność szkoleń, poprzez 
przekazywanie 
konstruktywnych informacji 
zwrotnych po zakończeniu 
procesu szkoleniowego

Władza lotnicza

• przeprowadza analizę, czy 
przedłożony do zatwierdzenia 
program szkoleniowy, jak i 
sposób jego realizacji, 
przygotuje personel do 
efektywnego wykonywania 
przypisanej funkcji

•może poddać nadzorowi 
wszystkie etapy, jeżeli na 
podstawie wybiórczych 
elementów nie będzie w stanie 
ocenić, czy wdrożone 
rozwiązania umożliwiają 
kompetentne wykonywanie 
powierzonych pracownikom 
obowiązków i funkcji



Elementy szkolenia i oceny

Specyfikacja szkoleniowa

•Cel szkolenia

•Listę zadań i wymagania

Model kompetencji

•Zaadaptowany z ram kompetencji ICAO dla danej roli

Plan oceny

•Proces i narzędzia do gromadzenia ważnych i wiarygodnych dowodów 
na różnych etapach szkolenia

Plan szkolenia

•Opisujący elementy wymagane do uzyskania kompetencji, który 
powinien obejmować min. program nauczania

Materiały

•szkoleniowe i oceniające

•zasoby ludzkie, materialne i organizacyjne 
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