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Podstawowe informacje o projekcie

Główny celem projektu jest wzrost jakości i adekwatności wiedzy
studentów I oraz II stopnia na kierunku Aviation Management (oraz
pokrewnych) poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie
innowacyjnego kursu nt. zrównoważonego rozwoju lotnictwa a
przez to wyposażenie ich w kompetencje adekwatne z punktu
widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Projekt opisuje koncepcję jakościowo nowej formy świadomego,
odpowiedzialnego funkcjonowania lotnictwa na zasadzie rozwoju
razem z otoczeniem społecznym i przyrodniczym z uwzględnieniem
ograniczeń ekologicznychi społecznych



Projekt współfinansowany w ramach programu Unii 
Europejskiej Erasmus+
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Wybrane aspekty wdrożenia 
zrównoważonego lotnictwa

mgr Michał Nędza

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Rzeszów, 2020



Globalny wzrost liczby pasażerów



Kontynentalny wzrost liczby pasażerów



 Floty linii lotnicznych

Zrównoważony rozwój lotnictwa –
obszary działania



Paradoks opłat za lądowanie



Wykorzystanie symulatorów



1. Pojemność przestrzeni powietrznej

Sposoby ograniczania emisji spalin i 
hałasu



2. Zwiększenie pojemności lotniska

Sposoby ograniczania emisji spalin i 
hałasu



3. Ograniczenie poziomu hałasu – zarządzanie hałasem

Sposoby ograniczania emisji spalin i 
hałasu



4. Wprowadzenie nawigacji satelitarnej 

Sposoby ograniczania emisji spalin i 
hałasu



6. Marzenia o swobodnym locie

Lot bez scentralizowanego nadzoru ATC

Za przelot odpowiedzialne są centra operacyjne linii 
lotniczych, piloci oraz złożony system IT

Sposoby ograniczania emisji spalin i 
hałasu



5. Biopaliwa

Sposoby ograniczania emisji spalin i 
hałasu



6. Dobór samolotu a nieoczywiste korzyści dla systemu 
transportu lotniczego

Lotniska – więcej miejsc pracy, większy przychód

Linie Lotnicze – więcej slotów, bardziej „zielone” samoloty

Kontrola Lotu – większy komfort pracy

Ustawodawcy – promocja zielonej filozofii

Sposoby ograniczania emisji spalin i 
hałasu



 To jeden z najbardziej krytycznych kwestii na rynku –
linie lotnicze nie koniecznie chcą wykazać inicjatywę

 Przeciwnicy: Środowiskowcy vs Przemysłowcy

 Kluczowe czynniki: zmiana klimatu vs skargi na hałas

Poziom wpływu na środowisko



CO2 emissions



Wybrane aspekty wdrożenia 
zrównoważonego lotnictwa

mgr Justyna Żyła
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Wpływ lotnictwa na  gospodarkę

BEZPOŚREDNI

POŚREDNI

INDUKCYJNY

KATALITYCZNY



Efekt  Bezpośredni

Ta kategoria obejmuje zatrudnienie w firmach z sektora 
lotniczego, takich jak lotniska, linie lotnicze, lotnictwo 

cywilne czy dostawcy usług nawigacji lotniczej. 



Według ATAG około 9,9 mln 
osób pracuje bezpośrednio 
w branży transportu 
lotniczego.



Efekt pośredni

Ta kategoria obejmuje zatrudnienie wspierane 
przez łańcuch dostaw transportu lotniczego. 



Według ATAG ponad 11,2 
mln pośrednich miejsc pracy 
na całym świecie jest 
wspieranych poprzez zakup 
towarów usługowych i 
przez firmy z branży 
transportu lotniczego.



Efekt  indukowany

Ten rodzaj wpływu zdefiniować jako siłę 
nabywczą pracowników transportu lotniczego, 

a więc obejmuje ona zatrudnienie i produkcję 
popartą wydatkami osób bezpośrednio lub 
nawet pośrednio zatrudnionych w sektorze 

lotniczym, takich jak hotele, restauracje, banki 
itp.



Na całym świecie 5,2 miliona stworzonych 
miejsc pracy jest wspieranych przez 

pracowników w branży transportu lotniczego 
(bezpośrednio lub pośrednio) wykorzystujących 

swoje dochody do zakupu towarów i usług na 
własny użytek.



Efekt katalityczny 

Ten efekt można 
zdefiniować jako wkład 
transportu lotniczego w 
turystykę.



2016

(Liczba osób)

2034

(Liczba osób)

Efekt 

bezpośredni

9.9 MLN 14.9  MLN

Efekt 

pośredni

11.2 MLN

39.6 MLN

Efekt 

indukowany

5.2 MLN

Efekt 

katalityczny

36.3 MLN

ŁĄCZNIE 62.7 MLN 99.1 MLN * 

Efekt ekonomiczny
Wpływ branży lotniczej  na zatrudnienie– 2016 oraz 2034

Źródło: ATAG



Aspekty społeczne



Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest 
najważniejszym aspektem 
podróży lotniczych z punktu 
widzenia pasażerów. 



Możliwość 
przemieszczania się
Czyli możliwość posiadania 
dostępu do siatki połączeń 
lotniczych



Możliwość niesienia 
pomocy
Lotnictwo w operacjach 
humanitarnych często bywa 
jedynym sposobem 
dostarczenia pomocy w 
rejony konfliktu lub klęski 
żywiołowej



Możliwość niesienia 
pomocy
Lotnictwo w operacjach 
humanitarnych często bywa 
jedynym sposobem 
dostarczenia pomocy w 
rejony konfliktu lub klęski 
żywiołowej.



Produkty powstałe w ramach 
projektu



Rezultaty pracy intelektualnej

10 
zadań

35 m-c

3 
uczelnie



Całkowicie otwarty i bezpłatny dostęp 
do rezultatów projektu 

Rezultaty pracy intelektualnej



Program Międzynarodowej Akademii 
Lotniczej wraz z materiałami 

dydaktycznymi



Program kursu  pn.
Development of sustainable aviation



Podręcznik  pn. Development of 
sustainable aviation



Dwa  multimedialne wykłady  



Seria 7 kursów e-learningowych



Seria 6 podcastów



Studium przypadku 



Warsztat  z użyciem klocków lego



Symulacja biznesowa



https://moodle.e-
wsiz.edu.pl/course/view.php?id=39

https://spreadyourwings.pl/

https://wsiz.edu.pl/studia/studiowanie
/projekt-spread-your-wings/

Rezultaty projektu 

https://moodle.e-wsiz.edu.pl/course/view.php?id=39


Całkowicie otwarty i bezpłatny dostęp do rezultatów 
projektu 

Rezultaty pracy intelektualnej



Nota informacyjna

Projekt/prezentacja sfinansowana z 
funduszy Komisji Europejskiej w ramach 
programu Erasmus+ 

Prezentacja została zrealizowana przy 
wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla 
jedynie stanowisko jej autorów i 
Komisja Europejska oraz Narodowa 
Agencja Programu Erasmus+ nie 
ponoszą odpowiedzialności za jej 
zawartość merytoryczną. 

PREZENTACJA BEZPŁATNA


