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NSBE, Black Girls Code). Sama kon-
ferencja liczyła blisko 5 tys. uczest-
ników z ponad 70 krajów. 

Rafał na co dzień pracuje jako iOS 
Developer. Zapytany o plany na przy-
szłość odpowiada, że stawia na dalszy 

rozwój w dziedzinie aplikacji mobilnych,  
w której jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Życzymy dalszych sukcesów a stu-
dentów i studentki zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji konkursu. 

IK

K
asia była przydzielona 
do Integrated Aviation 
Analyis Section, które 
wchodzi w skład Biura 

Żeglugi Powietrznej (Air Naviga-
tion Bureau). Zajmowała się tam 
głównie przeprowadzaniem badań 
nad ruchem lotniczym na świecie 
wyposażonym w nadajniki ADS-B 
(Automatic Dependent Surveillance 

STAŻ 
w ICAO

Broadcast), organizacją sympozjum 
CAPSCA, dotyczącego zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się epidemii cho-
rób zakaźnych drogą lotniczą oraz 
zadaniami związanymi z Audytem 
Bezpieczeństwa ICAO (ICAO Safety 
Oversight Audit). 

Ponadto warto podkreślić, że od 
2013 roku do października 2016 r. 

Katarzyna Żmudzińska - doktorantka Politechniki Po-

znańskiej z Instytutu Silników Spalinowych i Transpor-

tu od kwietnia do czerwca 2015 r. odbywała praktyki 

w siedzibie głównej Organizacji Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation 

Organization) w Montrealu. ICAO to organizacją wyspe-

cjalizowana systemu Narodów Zjednoczonych ONZ, 

powołana w 1944 r. na mocy konwencji chicagowskiej.

Polska po raz pierwszy w historii jest 
członkiem Rady ICAO. Rady ICAO. 
O działalności polskiej delegacji  
w Radzie ICAO można przeczytać na 
stronach ULC (www.ulc.gov.pl). Daje 
to wyjątkową możliwość odbycia 
praktyk studenckich w biurze pol-
skiej delegacji w ICAO. W tym celu 
należy skierować zapytanie wraz  
z CV do Działu Szkoleń ULC: bs@ulc.
gov.pl lub bezpośrednio do polskiego 
Stałego Przedstawiciela w Radzie 
ICAO - Pani dr hab. Małgorzaty Po-
lkowskiej, która z ramienia Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego kieruje Polską 
Delegacją w Montrealu (mpolkow-
ska@ulc.gov.pl). 

O działalności polskiej delegacji  
w Radzie ICAO można przeczytać na 
stronach ULC - www.ulc.gov.pl, zaś 
na temat staży w ICAO: https://ca-
reers.icao.int
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Link do strony konferencji:
https://developer.apple.com/

wwdc/
 

Link do strony konkursu:
https://developer.apple.com/

wwdc/scholarships/


