OFERTA SZKOLENIOWA

Lp.

NAZWA SZKOLENIA

Cena za przeszkolenie
osoby

1.

Szkolenie podstawowe dla osób wykonujących zadania wymienione w pkt. 11.2.3.1,
11.2.3.4, 11.2.3.5 oraz w pkt. 11.2.4, 11.2.5 oraz 11.5. - ( 11.2.2.)

120 PLN

2.

Specjalistyczne szkolenie
zawodowe osób stosujących
środki kontroli w zakresie
ochrony.

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób
przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa osób,
bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i
bagażu rejestrowanego – (11.2.3.1)

700 PLN

Szkolenie osób przeprowadzających kontrolę
bezpieczeństwa ładunku i poczty – (11.2.3.2)

700 PLN

Szkolenie osób przeprowadzających kontrolę
bezpieczeństwa poczty i materiałów przewoźnika
lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i
zaopatrzenia portu lotniczego – (11.2.3.3)

700 PLN

Realizując
łącznie –
1300 PLN

3.

Specjalistyczne szkolenie osób wykonujących badania pojazdów – ( 11.2.3.4)

149 PLN

4..

Specjalistyczne szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie
lotniczym oraz nadzór i patrole – ( 11.2.3.5)

149 PLN

5..

Szkolenie osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony –(11.2.3.6)

149 PLN

6..

Szkolenie osób zajmujących się ochroną statków powietrznych – ( 11.2.3.7)

149 PLN

7.

Szkolenie osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z
pasażerem – (11.2.3.8)

149 PLN

8..

Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do
ładunku i poczty – (11.2.3.9)

200 PLN

9..

Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów
przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego
inne niż kontrola bezpieczeństwa – (11.2.3.10)

200 PLN

10..

Specjalistyczne szkolenia osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki
kontroli w zakresie ochrony (przełożonych) – (11.2.4)

200 PLN

11.

Specjalistyczne szkolenia dla osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym
ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, by program ochrony i jego wdrożenie były
zgodne ze wszystkimi przepisami prawa (kierowników ds. ochrony) – (11.2.5)

250 PLN

12.

Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref
zastrzeżonych lotniska – tzw. Świadomość – (11.2.6)

120 PLN

13.

14.

Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa
Cywilnego – (11.2.7)

Proces ponownej certyfikacji – (11. 3.1)

100 PLN

Dwudniowa – ( test sprawdzający
wiedzę słuchacza oraz analiza
obrazów)

300 PLN

Jednodniowa – (analiza obrazów)

250 PLN

15.

Szkolenia regularnie powtarzane – ( 11.4.1)

120 PLN

16.

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktorskie.

1999 PLN

17.

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia audytora wewnętrznego.

2999 PLN

18.

Szkolenia dotyczące bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą
lotniczą – tzw. DGR ( kat. 1-12)

19.

Szkolenia dotyczące obsługi pasażera niepełnosprawnego.

W zależności od kategoriinp.; kat.12 – 200PLN

400 PLN

