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Wstęp 

 

W czerwcu 2013 wraz z innymi pilotami instruktorami oraz kadrą zarządzającą Aeroklubu 

Radomskiego (9 osób) uczestniczyliśmy w wymianie doświadczeń  (VETPRO) w ramach 

projektu pt: „Szybowcem przez świat - organizacja lotniczego ośrodka szkoleniowego” 

finansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. 

 

Francuski Aeroklub przyjął nas bardzo życzliwie, umożliwiając nam poznanie ośrodka 

szkolenia lotniczego do podszewki.  

 

 

 



 

CZĘŚĆ I.  

 

OGRANIZACJA OŚRODKA SZKOLENIA LOTNICZEGO. 

 

 
 

 

1. Funkcje ośrodka 
 

 

Centre National de Vol à Voile (CNVV) jest największym we Francji ośrodkiem szkolenia 

pilotów szybowcowych, a przy okazji największym ośrodkiem szkolenia w lotnictwie 

alpejskim. Jego obiekty położone są w całości na terenie lotniska Château-Arnoux-Saint-

Auban w Prowansji, na pograniczu Alp. Ośrodek posiada bogate tradycje w kształceniu 

francuskich pilotów i w tym zakresie ściśle współpracował i cały czas współpracuje z 

odpowiednimi agendami rządowymi. 

Do podstawowych zadań ośrodka należą: 

 szkolenie pilotów szybowcowych z Francji i całego świata w szybownictwie górskim i 

doskonalenie ich umiejętności pilotażowych, 

 szkolenie instruktorów szybowcowych, 

 szkolenie francuskiej szybowcowej kadry narodowej, 

 szkolenia w akrobacji szybowcowej 

 szkolenie na szybowcach pilotów wojskowych. 



Z wymienionych aktywności, zdecydowanie pierwsze miejsce (ok ¾ wszystkich lotów) 

należy przypisać właśnie szkoleniom w lotach górskich i kursach doskonalących. Organizacja 

takich kursów zostanie opisana w dalszej kolejności. 

Ośrodek funkcjonuje przez 10 miesięcy w roku, w tym czasie piloci goszczący w CNVV 

spędzają w powietrzu około 20000 godzin. Dla porównania, jest to około 20-krotność 

łącznego czasu lotów szybowcowych w Aeroklubie Radomskim. Każdego roku 

wykupywanych jest około 1500 tygodniowych kursów doskonalących. 

 

 

2. Organizacja ośrodka 
 

 

Ośrodek CNVV powstał z połączenia dwóch ośrodków: 

 Ośrodka Aeroklubu Francuskiego, zajmującego się przede wszystkim 

szkoleniem kadry narodowej i instruktorów; 

 Ośrodka rządowego, którego celem było podstawowe szkolenie pilotów w 

lotach szybowcowych. 

Po połączeniu, nowe centrum  przejęło zadania obu pierwotnych ośrodków, zajmując się 

również działalnością, którą można nazwać komercyjną – tj. doskonaleniem umiejętności 

pilotażowych u pilotów szybowcowych z całego świata. 

Struktury obu pierwotnych ośrodków zostały całkowicie scalone – pozostał jeden dyrektor, 

jeden pion techniczny, administracyjny itd., natomiast ślad podziału pozostaje w podmiotach 

zatrudniających pracowników (opisane poniżej). 

Organizacja ośrodka jako takiego nie odbiega swoją strukturą od typowej organizacji w 

aeroklubach – istnieje dyrekcja, administracja, pion techniczny, osoby zajmujące się 

utrzymaniem infrastruktury. Poza tym, ośrodek posiada również własną stołówkę i bazę 

noclegową dla goszczących pilotów. Pozwala to zapewnić gościom pełną opiekę – począwszy 

od nadzoru instruktorskiego, a skończywszy na sprawach bytowych. Pilot przyjeżdżający na 

tygodniowy kurs na dobrą sprawę w ogóle nie musi w tym czasie opuszczać lotniska. 

 

 

3. Źródła finansowania 
 

 

Stosunkowo wysokie koszty utrzymania ośrodka pokrywane są z kilku źródeł: 

 opłat wnoszonych przez pilotów za kursy doskonalące, 

 dotacji ministerialnych, w szczególności dotacji na kadrę narodową, 

 dotacji ministerialnych w formie rzeczowej – ośrodek przejmuje starsze szybowce 

kadry narodowej i wykorzystuje je we własnych celach, 

 dochodów ze szkolenia instruktorów – szkolenia te są finansowane częściowo przez 

samych zainteresowanych, a częściowo przez aerokluby, 

 dochodów ze szkolenia pilotów wojskowych w postaci dotacji z ministerstwa obrony. 

Ośrodek w zasadzie nie prowadzi komercyjnej działalności pozalotniczej (nie licząc 

sprzedaży koszulek, upominków itd. – nie stanowi to jednak istotnego źródła dochodu); jego 

źródłem utrzymania nie są również komercyjne loty widokowe ani inne formy lotniczej 

działalności dochodowej. Płyta lotniska nie jest wykorzystywana w celach zarobkowych 

innych niż lotnicze. 

Należy zwrócić uwagę, że wpływy z kursów doskonalących, mimo ich wysokiej ceny, nie są 

w stanie pokryć nakładów niezbędnych dla funkcjonowania ośrodka, a utrzymanie pokaźnej 



floty nowoczesnych (czasem ultranowoczesnych) szybowców nie byłoby możliwe bez 

finansowania ich zakupu przez państwo. 

 

4. Lotnisko 

 
Lotnisko użytkowane przez 

Ośrodek znajduje się w 

rozległej kotlinie na 

wysokości 460 m n.p.m. 

Liczne otaczające wzniesienia 

o różnej wysokości, różnie 

usytowanych zboczach o 

różnym charakterze (od 

prawie płaskich do 

pionowych; zadrzewionych, 

trawiastych lub skalistych) i 

różnej długości umożliwiają 

wykonywanie lotów 

termicznych, żaglowych a 

nawet falowych w bezpośredniej bliskości lotniska.  

 

Jednocześnie, dość duża szerokość kotliny gwarantuje względnie spokojne warunki wokół 

lotniska, co ułatwia podejście do lądowania nawet przy silnych wiatrach. Pewne utrudnienie 

stanowi jedynie otaczająca lotnisko z trzech stron kotlina rzeki, która przy pewnych 

kierunkach wiatru może spowodować powstawanie rotorów. Odpowiednie procedury 

podejścia minimalizują ryzyko interakcji z takim rotorem w czasie lądowania. 

 

  
 

Płyta lotniska usytuowana jest generalnie wzdłuż doliny i jest płaska; nie posiada znaczącego 

wzniesienia w żadnym z kierunków. Jej kształt stanowi nieregularny wielobok o całkowitej 

długości około 1400 metrów (ze względu na kształt płyty, nie jest jednak możliwe wyłożenie 

tak długiej drogi startowej) i maksymalnej szerokości niespełna 500 metrów (po odliczeniu 

miejsca zajmowanego przez hangary i inne budynki, znajdujące się wzdłuż obu dłuższych 

boków lotniska). Funkcjonalnie lotnisko zostało podzielone na dwa sektory: wschodni 



(„Echo”) i zachodni („Whisky”), które 

nie kolidują ze sobą i mogą być osobno 

nadzorowane, co pozwala zwiększyć 

liczbę wykonywanych operacji 

lotniczych. 

Dla potrzeb CNVV używany jest 

przede wszystkim sektor „Echo”. 

Znajduje się na nim szereg dróg 

startowych: 

 5 niewielkich dróg asfaltowych 

o szerokości od 7,5 do 10 

metrów i długości od 300 do 

360 metrów, usytuowanych w 

południowej części lotniska; 

drogi te służą wyłącznie do startu zespołów samolot holujący – szybowiec; ze 

względu na ograniczoną długość zasadniczo nie nadają się do lądowania; 

 drogi trawiastej znajdującej się w północnej części sektora; do dyspozycji statków 

powietrznych dostępny jest pas o wymiarach ok. 600 x 150 metrów, przeznaczony 

przede wszystkim do lądowania.  

 

Wzajemne usytuowanie dróg startowych i części hangarów powoduje, że przy standardowym 

starcie wyłożonym na południe zarówno starty, jak i dobiegi szybowców mają miejsce w 

pobliżu hangarów, co minimalizuje czas i wysiłek potrzebny na ich transport po płycie 

lotniska. Ma to znaczenie nie tylko ze względu na wygodę, lecz również na bezpieczeństwo 

lotnicze – każdy szybowiec pozostający zbyt długo na pasie stanowi potencjalne 

niebezpieczeństwo dla kolejnych lądujących statków powietrznych. 

Lotnisko otoczone jest tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, a w kluczowych 

miejscach zainstalowane są barierki odgradzające płytę lotniska od ciągów pieszych. 

 

 
 

 

Oprócz lotniska, w zarządzaniu Ośrodka znajduje się również kilka terenów przeznaczonych 

do lądowań przygodnych. O ile w warunkach nizinnych szybowiec jest w stanie bezpiecznie 

wylądować w zasadzie gdziekolwiek, to w warunkach górskich, ze względu na 



skomplikowaną rzeźbę terenu i dominację powierzchni zalesionych, lądowanie w terenie 

przygodnym wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Dlatego też utrzymywane są, 

rozmieszczone w różnych miejscach, niewielkie lądowiska pozwalające na względnie 

bezpieczne lądowanie szybowcem w razie konieczności. 

 

 
 

Ośrodek użytkuje również jedno lotnisko położone w wyższych partiach gór; realizowane są 

tam starty szybowców za wyciągarką. 

 

 

5. Infrastruktura i wyposażenie 
 

 

Oprócz samego lotniska wraz z drogami 

startowymi, w zarządzaniu Ośrodka znajduje się 

szereg budynków i instalacji: 

 

 cztery hangary na szybowce; osobne 

hangary przeznaczone są dla szybowców 

kadrowych, a osobne dla szybowców, 

których używają piloci uczestniczący w 

kursach; 

 

 hangar samolotowy, w którym znajdują 

się samoloty holujące oraz wyciągarki;  

 

 warsztat mechaniczny, w którym przeprowadzane są bieżące naprawy  i konserwacja 

szybowców; 

 

 wieża kontrolna; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budynek    administracyjny, 

 zawierający pomieszczenia dyrekcji, 

sekretariatu, biura instruktorów, sale 

wykładowe i sale odpraw; dwie z sal 

wyposażone są w sprzęt multimedialny;  

 

 

 

 dwa budynki hotelowe mieszczące pokoje 

pojedyncze, 2- i 3-osobowe; w jednym z 

budynków znajduje się stołówka oferująca 

obiady i kolacje; śniadania dostępne są w 

obu budynkach;  

 

 domki letniskowe (bungalowy), mogące pomieścić do 4 osób każdy (łącznie 7 

domków); 

 

 pole kempingowe z dostępem do wody i 

elektryczności oraz prysznicami 

 

 

Całość uzupełniona jest przez instalacje 

rekreacyjne, takie jak otwarty grill, odkryty basen 

i dużą wiatę z paleniskiem. 

 

 



Dookoła lotniska biegnie ścieżka 

turystyczna, umożliwiająca spacery lub 

jogging bez narażenia na kolizję ze 

startującymi lub lądującymi statkami 

powietrznymi. 

 

Dodatkowo w jednym z budynków 

hotelowych znajduje się bar z zimnymi 

napojami, a w kilku miejscach ośrodka 

automaty z napojami i drobnymi 

przekąskami. W jednym z budynków 

hotelowych dostępny jest 

bezprzewodowy dostęp do Internetu dla 

gości. 

 

 



6. Szybowce użytkowane przez Ośrodek 
 

 

Ośrodek posiada lub użytkuje dużą flotę szybowców wyczynowych jedno-  

i dwumiejscowych, które, można zaliczyć do 

najlepszych i najnowocześniejszych na świecie. 

Wysokie osiągi szybowców z jednej strony 

stanowią zachętę dla potencjalnych klientów 

Ośrodka, zaś z drugiej gwarantują podwyższenie 

poziomu bezpieczeństwa lotniczego, które jest 

szczególnie istotne w lotach podwyższonego 

ryzyka, z jakimi ma do czynienia każdy pilot 

latający w Alpach. 

 

 

 

Trzon floty stanowią szybowce niemieckie, choć znajdują się wśród nich również szybowce 

akrobacyjne (Fox i Swift) mające polski rodowód. 

Wyposażenie stanowią szybowce dwumiejscowe: 

 Duo Discus (3 sztuki) – podstawowy 

szybowiec do lotów dwusterowych; 

 Duo Discus XT; 

 Arcus (2 sztuki) – wysokowyczynowy 

szybowiec, używany przede wszystkim do 

dłuższych lotów w wysokie Alpy;  

 DG 1000; 

 Janus B; 

 Janus C; 

 Nimbus D; 

 ASK21; 

 SF25C; 

 Fox – do szkolenia w 

akrobacji 

oraz jednomiejscowe: 

 Centair Pégase – francuski 

szybowiec produkowany 

początkowo na licencji ASW20 

ze zmienionymi skrzydłami, 

potem wielokrotnie 

    modyfikowany (2 sztuki); 

 LS4 (2 sztuki); 

 Discus 2b; 

 Discus 2c; 

 Ventus 2bxR; 

 Ventus 2cx; 

 ASW27; 

 ASG29; 

 Swift – do szkolenia w akrobacji. 



Wszystkie wymienione modele to nowoczesne szybowce kompozytowe, wykonane 

zazwyczaj z włókna węglowego. 

Wszystkie szybowce wyposażone są w system alarmowy (ELT), umożliwiający szybką 

lokalizację szybowca w razie wypadku w górach, oraz system antykolizyjny FLARM, 

znacznie redukujący ryzyko zderzeń w powietrzu, które w swoim czasie stały się zmorą 

latania alpejskiego. Większość szybowców wyposażonych jest również w elektroniczne 

wariometry, a w wielu przypadkach w zaawansowane komputery pokładowe z mapą. Cała 

flota posiada zabudowane 760-kanałowe radiostacje lotnicze, umożliwiające komunikację nie 

tylko z innymi szybowcami i lotniskiem macierzystym, ale również ze służbami kontroli 

ruchu lotniczego. Taka łączność jest istotna ze względu na liczność otaczających lotnisko 

stref, których aktywność może ograniczać działalność szybowców na danym obszarze. 

 

 

7. Inny sprzęt lotniczy 
 

 

Ośrodek posiada 3 samoloty holujące: 

 Robin DR400; 

 Dyn’Aéro MCR180 – 

zmodyfikowana wersja MCR4S 

przeznaczona do holowania 

szybowców; 

 Aerospool WT-9 Dynamic –służący 

do holowania lżejszych szybowców. 

 

WT-9 Dynamic jest bardzo udanym 

samolotem ultralekkim produkcji 

słowackiej. Pozostałe dwa samoloty 

holujące to francuskie awionetki (należy tu 

wspomnieć, że Francja jest europejską 

potęgą w dziedzinie projektowania i 

budowy samolotów – począwszy od 

awionetek, poprzez samoloty wojskowe, w tym naddźwiękowe, aż po największe na świecie 

maszyny pasażerskie; Francuzi wspólnie z Brytyjczykami skonstruowali Concorde – słynny 

pasażerski samolot naddźwiękowy). 

 

Dla startu szybowców, oprócz 

samolotów, użytkowane są również 

dwie dwubębnowe wyciągarki 

Skylaunch, wyposażone w benzynowe 

silniki V8 (8,2 l) o mocy 377 KM i 

syntetyczne liny. Do ściągania lin 

używane są odpowiednio wyposażone 

samochody. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Do ewentualnego transportu drogowego 

szybowców służą kryte wózki. Do transportu 

szybowców po płycie lotniska służą 

niewielkie pojazdy terenowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zatrudnienie 
 

 

Ośrodek zatrudnia w sumie około 30 

osób – począwszy od instruktorów, 

poprzez mechaników, personel 

administracyjny, po personel 

odpowiedzialny za stołówkę, pokoje 

hotelowe, zieleń itp. 

Ze względu na historyczny podział na 

dwa ośrodki, do tej pory poszczególni 

pracownicy zatrudnieni są przez różne 

instytucje – część personelu (19 osób) 

zatrudniona jest przez CNVV, podczas 

gdy pozostałe osoby opłacane są 

bezpośrednio przez rząd francuski. Podział nie jest związany z zajmowanymi stanowiskami – 

np. niektórzy instruktorzy opłacani są przez CNVV, a niektórzy przez rząd. 

Działalność ośrodka jest możliwa dzięki pracy szeregu wolontariuszy, w tym przede 

wszystkim społecznych instruktorów i pilotów samolotów holujących, którzy swoje zadania 

wykonują za darmo. Taka forma „zatrudnienia” w dużej mierze jest możliwa dzięki aktualnej 

sytuacji na rynku pracy – po okresie „boomu” w lotnictwie, jaki miał miejsce kilka lat temu, 

w czasie kryzysu gospodarczego wielu młodych pilotów pozostaje bez zatrudnienia. Taka 

sytuacja panuje w wielu krajach, w tym również w Polsce. 

 

 

9. Organizacja kursów doskonalących 
 

 

Większość szkoleń organizowanych przez CNVV ma formę tygodniowych kursów. O ile 

zakres materiału i zadań do wykonania jest w zasadzie indywidualnie dopasowywany do 

potrzeb i możliwości danego pilota, to ogólna forma prowadzenia szkolenia zawsze pozostaje 

taka sama.  



 

Każdy kurs można podzielić na dwie części: 

przygotowanie teoretyczne oraz trening w locie. 

Te dwa elementy nie są realizowane jeden po 

drugim, lecz naprzemienne: każdego dnia 

lotnego odbywają się najpierw obszerne, 

kilkugodzinne przygotowania na sali 

wykładowej, a następnie odbywają się loty. 

 

 

Wykłady teoretyczne realizowane są dla grup 

liczących od kilku do kilkunastu osób i są 

prowadzone w dwóch językach: angielskim i francuskim. Ich program jest tak ułożony, by 

współgrał z postępującym doświadczeniem pilotów.  

 

Dla przykładu, w kursach dotyczących latania alpejskiego, poruszane są takie kwestie, jak: 

 Użytkowanie lotniska, procedury startu i lądowania, elementy niebezpieczne wokół 

lotniska; 

 Analiza mapy, rozpoznanie rejonu lotniska, podstawowe informacje na temat lotnisk 

znajdujących się w najbliższej okolicy; 

 Opis lokalnej rzeźby terenu, 

najważniejsze wzniesienia, 

doliny, jeziora, miasta itd., opis 

przylegających stref ruchu 

lotniczego; 

 Zasady wyznaczania dolotu w 

górach; 

 Lądowanie w terenie 

przygodnym, wybór pól, 

procedury podejścia do 

najważniejszych lądowisk 

terenowych; 

 Bezpieczeństwo lotów górskich, 

zasady orientowania się w 

przestrzeni, koncentracja uwagi na innych szybowcach, zasady postępowania w 

przypadku niebezpieczeństwa kolizji; 

 Rodzaje wznoszeń wykorzystywanych w krajobrazie górskim, zasady krążenia w 

kominach termicznych i poruszania się w pobliżu zboczy; 

 Powstawanie wznoszeń, towarzyszące im zjawiska; 

 Wiatr i zjawiska umożliwiające wykonywanie lotów żaglowych i falowych; 

 Podstawowe trasy dolotowe do dalej położonych gór, najczęściej wykorzystywane 

trasy przelotu. 

 

Jak widać, większość tematów poruszanych na wykładach ma bezpośredni związek z 

bezpieczeństwem lotniczym. Ma to związek z podwyższonym ryzykiem takich lotów i 

przerażającymi statystykami wypadków jeszcze sprzed kilku lat, które zmieniło dopiero 

wprowadzenie systemu FLARM. 

Oprócz brania udziału w wykładach, każdy pilot może zakupić odpowiednie materiały w 

formie książek oraz mapy. Wśród dostępnych książek i broszur znajduje się m.in. spis lotnisk 

alpejskich wraz z opisami, spis lądowisk czy broszura dotycząca zasad bezpieczeństwa. 



Na zakupioną mapę każdy pilot 

osobiście nanosi odpowiednie adnotacje 

itp. – pozwala to lepiej zapamiętać treść 

mapy, która w czasie lotu powinna 

pełnić jedynie funkcję pomocniczą i nie 

absorbować znacznej uwagi pilota. 

 

Szkolenie praktyczne ma postać szeregu 

lotów instruktorskich i samodzielnych. 

Loty te odbywają się naprzemiennie: 

pierwszy lot w trakcie kursu jest zawsze 

lotem instruktorskim. Potem, w 

zależności od poziomu szkolonego 

pilota, pojawiają się loty samodzielne. 

Po jednym lub kilku lotach samodzielnych, utrwalających dotychczas zdobyte umiejętności, 

znów realizowane są loty instruktorskie, których zadaniem jest realizowanie kolejnych 

kroków w szkoleniu. Na przykład, pierwsza „sesja” lotów instruktorskich i samodzielnych 

może dotyczyć lotów w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, podczas gdy następna będzie 

dotyczyła dalszych lotów, w których tracony jest dolot do lotniska macierzystego, przy 

jednoczesnym zapewnieniu kontaktu z innymi lotniskami.  

 

Regularny tryb szkolenia nie byłby możliwy bez charakterystycznych warunków 

meteorologicznych panujących w okolicy, gwarantujących dużą stałość pogody i warunków 

termicznych. Niepoślednią rolę odgrywa również potężne doświadczenie instruktorów i 

bardzo dokładna znajomość okolicznej rzeźby terenu, „standardowych noszeń” itp., co 

umożliwia wykonywanie lotów instruktorskich nawet w stosunkowo kiepskich warunkach (o 

ile tylko zapewniona jest wystarczająca widoczność i pułap chmur). 

 

 

10. Organizacja dnia lotnego 
 

 

Standardowo loty w Ośrodku odbywają się przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do 

piątku. W soboty odbywają się, w ograniczonym zakresie, jedynie loty samodzielne. W 

niedziele ośrodek nie pracuje. Każdy dzień lotny podlega takiemu samemu, ścisłemu 

porządkowi i przedstawia się następująco: 

 śniadanie; 

 przygotowanie teoretyczne – omówienie poprzedniego dnia lotnego, wykłady, 

prezentacje, omówienie aktualnej pogody i odprawa przed lotami; 

 obiad; 

 wyhangarowanie sprzętu, loty, konserwacja, mycie i zahangarowanie sprzętu; 

 kolacja ; 

 czas wolny. 

 

Porządek dnia jest dość ściśle wypełniony, a czas własny stanowi tylko jego niewielką część. 

Organizatorzy wyszli z założenia, że problematyka lotów powinna w czasie szkolenia skupiać 

całą uwagę pilotów, którzy nie powinni być rozpraszani przez inną aktywność. Gwarantuje to 

możliwie szybki postęp w zdobywanych kwalifikacjach. W praktyce czas wolny, jakim 

dysponuje pilot, to około 1-2 godzin po kolacji, i jak się okazuje, często poświęcany jest na 

indywidualne przygotowanie do następnego dnia lotnego. 



Mimo napiętego harmonogramu, regularność zajęć oraz zapewnienie odpowiednich przerw 

gwarantuje, że uczestnicy szkolenia nie są przemęczeni. 

 

Kilku słów uwagi wymaga przebieg rozbudowanego przygotowania teoretycznego. Składa się 

na nie kilka bloków przedzielonych ok. 15-minutowymi przerwami: 

 omówienie poprzedniego dnia lotnego, uwagi instruktorów; 

 wykłady teoretyczne o tematyce dopasowanej do średniego zaawansowania pilotów w 

grupie; 

 przygotowanie meteorologiczne do dnia lotnego, omówienie panujących warunków; 

 odprawa przedlotowa, przydział zadań i sprzętu. 

 



 

CZĘŚĆ II.  

 

PRZEBIEG WIZYTY. 

 

 

Wizyta w Centre National de Vol à Voile (CNVV) miała miejsce w dniach 2-9 czerwca 2013. 

Ze względu na organizację pracy w ośrodku i czas potrzebny na przejazd, rzeczywisty okres 

współpracy obejmował 6 dni od 3 do 8 czerwca. W tym czasie bacznie przyglądaliśmy się 

pracy Centrum, uczestnicząc każdego dnia w spotkaniach, rozmowach oraz szkoleniach. 

 

Program i harmonogram konsultacji były ściśle wpasowany w harmonogram dnia lotnego w 

Ośrodku, tak by z jednej strony umożliwić jak najlepsze zapoznanie delegatów – na żywym 

przykładzie – z zasadami, procedurami i zwyczajami praktykowanymi w Ośrodku, a z drugiej 

strony ograniczyć ingerencję w pracę osób, których zadania związane są bezpośrednio z 

bezpieczeństwem lotów i nie mogły być w dowolnym momencie przerywane. 

 

W ramach prowadzonej współpracy uczestniczyliśmy przede wszystkim w sesjach 

teoretycznych prowadzonych w języku angielskim. Pozwoliło to bardzo dobrze poznać 

merytoryczną stronę pracy ośrodka, w 

szczególności: 

 ramy programowe, 

 tematy, na które kładziony jest 

szczególny nacisk, 

 tematykę szkolenia w lotach 

górskich,  

 problemy związane z 

bezpieczeństwem lotniczym. 

Pytania zadawane bezpośrednio w 

trakcie trwania wykładów pozwoliły 

zaznajomić się ze stosowaną 

metodyką: czynnikami 

warunkującymi tak a nie inaczej 

rozłożony nacisk na poszczególne 

partie materiału, używanymi środkami przekazu (multimedia) itp. Udało się również 

pozyskać znaczną część materiałów wykładowych w formie elektronicznej, co umożliwiło ich 

późniejszą analizę, a w przyszłości pozwoli przenieść niektóre metody, treści i pomysły na 

polski grunt.  

Osobny element współpracy stanowiły spotkania z władzami Ośrodka, dzięki którym 

poznaliśmy: 

 zasady jego funkcjonowania; 

 warunki pracy; 

 strukturę zatrudnienia 

 wykorzystywaną infrastrukturę 

 kwestie finansowe; 

 różne kwestie organizacyjne.  

 

Wszystkie wymienione wyżej elementy zostały pokrótce opisane w części I niniejszego 

sprawozdania. 

 



Osoby chętne mogły również – już we własnym zakresie – uczestniczyć w lotach. Było to 

istotne szczególnie dla instruktorów szybowcowych, którzy mogli w ten sposób podnieść 

swoje kwalifikacje pilotażowe, ale również zaobserwować pracę instruktorów o zazwyczaj 

wielokrotnie większym doświadczeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naturalny sposób organizacja dnia była ściśle związana z ogólną organizacją dnia Ośrodka. 

Pozwoliło to na lepsze poznanie, w sposób praktyczny, stosowanych metod szkolenia 

praktycznego. 

 
 

 

 



 

CZĘŚĆ III.  

 

WNIOSKI. ELEMENTY MOŻLIWE DO PRZENIESIENIA NA GRUNT 

AEROKLUBU RADOMSKIEGO. 

 

 

1. Struktura zatrudnienia 

 
Porównując poziom zatrudnienia w CNVV (ok. 30 osób) oraz w Aeroklubie Radomskim  

(9 osób, choć nie wszystkie na pełnym etacie), a także średnią ilość wykonywanych operacji 

lotniczych (różnica ok. 10-krotna) należałoby zastanowić się nad optymalizacją zatrudnienia  

i czasu pracy pracowników  w Aeroklubie Radomskim. 

W szczególności należałoby przyjrzeć się pracy pionu technicznego oraz obsłudze 

sekretariatu, który w CNVV poza sprawowaniem funkcji recepcyjnej zajmuje się również, 

prowadzeniem elektronicznych baz danych oraz rozliczaniem dni lotnych.  

 

 

2. Instruktorzy 

 

 
Obserwując dzień pracy w CNVV widać, że nieodzownym elementem  sprawnej organizacji 

dnia lotnego jest dostępność instruktorów, odpowiedzialnych za loty od początku (odprawa, 

przygotowanie) do końca (podsumowanie lotów, uwagi). Chcąc dorównać chociaż  

w minimalnym stopniu profesjonalnym ośrodkom należałoby zastanowić się nad 

zatrudnieniem etatowego instruktora, którego zadaniem byłaby codzienna organizacja odpraw 

i lotów. Zatrudnienie takiej osoby – szczególnie po konfrontacji z realiami CNVV, gdzie 

sprawą naturalną jest, że każdego dnia dostępny jest jeden lub kilku instruktorów 

organizujących odprawy i loty – wydaje się być konieczne. 

 

Aby uniknąć tych problemów w przyszłości należałoby zadbać również o szkolenie nowych 

instruktorów. Wymaga to wytężonej pracy ze zdolną młodzieżą, która ma szanse uzyskać 

uprawnienia instruktorskie już w wieku studenckim, kiedy dysponuje jeszcze sporą ilością 

wolnego czasu, zwłaszcza w wakacje. 

W praktyce, dla sprawnego funkcjonowania przynajmniej w sezonie letnim, instytucja taka 

jak AR potrzebuje około 10 instruktorów - wolontariuszy, przy założeniu, że każdy z nich 

przeznaczy tydzień swojego urlopu na pracę na lotnisku. 

 

3. Organizacja szkolenia 

 

 
W praktyce aeroklubowej trudno będzie przenieść model tygodniowych kursów. Związane 

jest to między innymi z tym, że większość czynności lotniczych, również ze względu na 

możliwości czasowe członków, ma miejsce w weekendy. Niemniej, celowa może być próba 

zorganizowania kilku- lub kilkunastodniowych kursów tematycznych dla grup chętnych 

pilotów, na wzór szkolenia podstawowego. Przykładowa tematyka takich kursów mogłaby 

dotyczyć np.: 

 przeszkolenia na nowy rodzaj startu (wyciągarka) 

 przelotów szybowcowych (obóz przelotowy). 



Dość istotna jest przy takich kursach organizacja całego dnia lotnego (nie tylko samych 

lotów), co pokazały doświadczenia zebrane w CNVV. 

 

Nacisk kładziony w CNVV na teoretyczną stronę szkolenia może wskazywać, że również w 

Aeroklubie Radomskim powinno się zintensyfikować szkolenia teoretyczne również dla 

doświadczonych pilotów, których wiedza niejednokrotnie z czasem ulega degradacji.  

 

4. Księgowość i płatności za loty 

 

 
W CNVV nie ma problemu z odpłatnością za loty, cennik jest jasny i każdy po locie 

dokładnie wie ile ma zapłacić. To w interesie Ośrodka jest prowadzenie przejrzystych zasad 

odpłatności tak aby nie było niejasności i tuż po wykonanym locie pilot mógł uiścić opłatę.  

Obserwując działający system w CNVV, można być pewnym, że dokonanie zmian  

w systemie prowadzonym  w  Aeroklubie przyniesie wymierne korzyści.  

 

 

5. Organizacja dnia lotnego 

 

 
Podstawowym problemem, jaki rzuca się w oczy w Aeroklubie Radomskim po wizycie w 

CNVV jest brak etatowej osoby odpowiedzialnej za codzienne odprawy i organizację dnia 

lotnego. Wszelkie próby wcielenia jednolitego planu dnia, podobnego do tego, według 

jakiego funkcjonuje CNVV, są zdane na całkowitą porażkę przy braku zatrudnionego 

instruktora. Tymczasem należy zadbać o to, żeby przynajmniej instruktorzy wolontariusze 

przeszli formę kursu czy przeszkolenia, które umożliwiłoby im prowadzenie jednolitych 

odpraw przed i po lotach, szczególnie w czasie wakacji i w weekendy. Istotne jest to, aby 

pilot, przyjeżdżając do aeroklubu, miał pewność, że klub dysponuje środkami niezbędnymi do 

zorganizowania lotów. 

 

Należy rozważyć również wdrożenie elektronicznego systemu planowania lotów, 

pozwalającego na umawianie się grup pilotów i rezerwowanie dostępnych instruktorów. 

Niemniej należy pamiętać, że wszelkie tego typu kroki mogą być traktowane tylko jako 

chwilowy substytut dla etatowego instruktora. 

 

Poza tymi uwagami, bardzo dobry wydaje się system podziału dnia lotnego na część 

teoretyczną i praktyczną, szczególnie w odniesieniu do kursów realizowanych według 

określonego programu. Celowe wydaje się przeanalizowanie, czy wdrożenie takiego systemu 

w AR w odniesieniu do takich aktywności jak kurs z celności lądowania czy przeszkolenie na 

nowy rodzaj startu jest możliwe, celowe i pożyteczne. 

 

 

6. Wykorzystanie szybowców 

 
 

Należy pamiętać, że każda godzina szybowca w powietrzu stanowi konkretny zysk, a 

większość kosztów utrzymania floty, jak i całego aeroklubu, to koszty stałe. 



Przed rozpoczęciem sezonu powinien powstać plan wykorzystania szybowców na dany sezon.  

Wszystkie szybowce, które będą w zainteresowaniu członków klubu powinny być 

przygotowane do sezonu, tak aby mogły zarabiać na siebie i klub.  

Dostępność szybowców powinna być jasno określona i przejrzysta dla każdego z członków. 

Należy jednak pamiętać, że doświadczenie lotnicze i posiadane umiejętności przekładające się 

na bezpieczeństwo pilota i wykonywanych lotów ma duże znaczenie w przydziale sprzętu.  

Udostępnienie lepszych szybowców dla szerszego grona pilotów powinno skutkować 

zwiększeniem liczby wykonywanych operacji, a więc i dochodów aeroklubu. 

 

 

7. Źródła finansowania 

 

 

Źródła finansowania CNVV nie mogą zasadniczo zostać przeniesione na polskie warunki. 

Z jednej strony dotacje rządowe, ministerialne itp. są zależne od woli państwa, a nie 

aeroklubu. Z drugiej strony, stawki za loty oferowane przez CNVV są nie do przyjęcia w 

polskich realiach, a ich wprowadzenie doprowadziłoby do całkowitego zahamowania 

wszelkiej aktywności aeroklubu. 

Oczywiście, koszty prowadzenia działalności są bardziej zbliżone, niż możliwe wpływy z 

działalności stricte lotniczej. Stąd konieczność poszukiwania – w polskich realiach – innych 

form finansowania. Przykładem takiej działalności jest organizacja imprez o skali 

europejskiej lub światowej, które Aeroklub Radomski od kilku lat regularnie organizuje. 

Praktyka CNVV pokazuje – za czym przemawiają i nasze lokalne doświadczenia – że 

pozyskiwanie finansowania ze źródeł prywatnych (sponsorzy, reklamy) jest bardzo trudne i 

prawdopodobnie nigdy nie będzie stanowić dominującego źródła przychodu w żadnej 

działalności związanej z lotnictwem sportowym. 

 

Może się okazać, że najlepszą metodą zwiększenia przychodu jest wykorzystanie efektu skali 

poprzez znaczne zwiększenie aktywności lotniczej z wykorzystaniem posiadanego sprzętu. 

Szczególnie należy położyć nacisk na wykorzystanie startu za wyciągarką, który jest z jednej 

strony tani z punktu widzenia pilotów, z drugiej zaś mimo wszystko dochodowy dla 

aeroklubu. 

 

Potencjalnym źródłem finansowania są fundusze europejskie i krajowe. Ich struktura jednak 

zazwyczaj nie pozwala na finansowanie bieżącej działalności, lecz na inwestycje, zwłaszcza 

w sprawy związane z bezpieczeństwem. Z takich funduszy Aeroklub korzysta – dzięki czemu 

udało się zakupić m. in. nowe spadochrony, radiostacje, a w przyszłości być może uda się 

wyposażyć wszystkie statki powietrzne w system FLARM. 

 

 

8. Materiały dydaktyczne 

 

 
Należy dążyć do wzbogacenia, zunifikowania i jak najszerszego rozpowszechnienia – w 

formie papierowej lub elektronicznej – materiałów dydaktycznych. Szczególnie przydatne 

może być – wobec faktu niedawnego wprowadzenia na lotnisko Aeroklubu Radomskiego 

startów za wyciągarką – opublikowanie broszury dotyczącej procedur gwarantujących 

bezpieczne wykonywanie lotów, zarówno szybowcowych jak i samolotowych, przy 

pracującej na lotnisku wyciągarce. Niewątpliwie pierwszym krokiem – już poczynionym – 

jest baza danych, dostępna dla członków Aeroklubu i zawierająca między innymi różne 



materiały dydaktyczne, oraz system elektronicznej kontroli wiadomości teoretycznej, który 

kładzie większy nacisk na stronę merytoryczną i przygotowanie pilotów, a mniejszy – na 

stronę organizacyjną egzaminów.  

 

Niezależnie od wydawania nowych materiałów, powinna powstać lista istniejących i 

dostępnych źródeł, z którą powinni zostać zapoznani szczególnie instruktorzy, którzy powinni 

posiadać świadomość, jakimi materiałami pomocniczymi dysponują. 

 

 


