
Uchwały Posiedzenia Plenarnego nr 3 Sektorowej Rady Kompetencji przemysłu 
lotniczo-kosmicznego z dnia 14 października 2020. 

 Uchwała nr 1

Sektorowa Rada ds. Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego po dyskusji jednogłośnie przyjęła 
kandydatury na nowych członków Rady według poniższej listy. 

Lp. Nazwisko i imię kandydata Podmiot zgłaszający Członek Rady 
rekomendujący

1 Jarosław Bulanda Śląski Klaster Lotniczy Cezary Galiński
2 Gen dyw. Leszek 

Cwojdziński
Polski Klub Lotniczy Tomasz Ciepieńka

3 Włodzimierz Danielski Stowarzyszenie Technicznych 
Szkół Lotniczych

Cezary Galiński

4 Andrzej Dąbrowski Enter Air sp. z o. o. Cezary Galiński
5 Gen. bryg . pil.  Tomasz 

Julian Drewniak
Muzeum Lotnictwa Polskiego Mirosław Hermaszewski

6 Joanna Jakubowska Aeroklub Polski Cezary Galiński
7 Bartosz Jakusz Jakusz sp. z o.o. Leszek Loroch
8 Dr Paweł Zagrajek SGH Cezary Galiński
9 Andrzej Żyluk Instytut Techniczny Wojsk 

Lotniczych
Mirosław Hermaszewski

Rada zobowiązała Prezydium do przekazania do PARP wniosku o powołanie wszystkich osób z powyższej
listy na członków Rady. 

Uchwała nr 2 

 Sektorowa Rada ds. Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego po dyskusji, jednogłośnie (pięć 
głosów  za) przyjęła stanowisko iż wobec dużej różnorodności podmiotów, które są interesariuszami w 
zakresie kompetencji/kwalifkacji w przemyśle lotniczo-kosmicznym dla uzyskania reprezentatywności 
Rady niezbędne jest zwiększenie maksymalnej liczby  jej członków z obecnych 20 do 35. 

Rada zobowiązała Prezydium do przekazania do PARP wniosku o stosowną zmianę brzmienia §2 ustęp 2 
Regulaminu Rady. 

Uchwała nr 3

Sektorowa Rada ds. Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego po dyskusji, jednogłośnie (pięć głosów
za) wydała Rekomendację nr 2/2020 w brzmieniu uwzględniającym podniesione podczas posiedzenia 
uwagi.  

Rada zobowiązała Prezydium do przekazania do PARP Rekomendacji w  tym brzmieniu nie później niż w 
dniu 16 października.

Uchwała nr 4
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Sektorowa Rada ds. Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego postanawia zwrócić się do PARP o 
zgodę na rozszerzenie zbioru kodów PKD defniujących zakres przemysłu lotniczo-kosmicznego a tym 
samym o zgodę o uzupełnienie Regulaminu Rady w §1 ustęp 6 o poniższe kody: 

13.92.Z         Produkcja spadochronów;

26.51.Z         Produkcji instrumentów lotniczych, produkcji systemów nawigacji powietrznej, 
sklasyfkowanej; 

27.40.Z         Produkcji sprzętu oświetleniowego dla statków powietrznych;

28.99.Z     Produkcji maszyn i urządzeń startowych do statków powietrznych, urządzeń do 
katapultowania oraz podobnych urządzeń;

33.13.Z         Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

33.16.Z         Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych; 

46.14.Z         Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i 
samolotów 

46.18.Z         Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; 

52.23.Z         Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy; 

52.24.C         Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;

77.35.Z         Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

93.19.Z         Pozostałe działalności związane ze sportem. ( dotyczy to np Aeroklubów).

Uchwała nr 5

Sektorowa Rada ds. Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego postanawia rozpocząć prace 
zmierzające do stworzenia Sektorowej Ramy Kwalifkacji Przemysłu lotniczo-kosmicznego. 

W związku z tym upoważnia Jana Rajchela Animatora sektora lotniczego do podjęcia działań mających 
na celu nawiązanie współpracy w tym zakresie z Instytutem Badań Edukacyjnych. 
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