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System Zarządzania Bezpieczeństwem: wymagania międzynarodowe i 
europejskie z uwzględnieniem:

 ICAO załącznik 19 - wymagania ogólne

  Zasad wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem w Organizacjach 
  Projektujących, Produkujących i Obsługowych na podstawie standardu   
 SM-0001

 Europejskiego Programu Bezpieczeństwa EPAS 2020-2024

  Rozporządzenia EASA nr. NPA 2019-05  część A w zakresie:

  •  informacji proceduralnej dotyczące wniosku regulacyjnego
 •  noty wyjaśniającej do proponowanych zmian
  •  oceny skutków regulacji
  •  podsumowania proponowanych zmian

 

Omówienie procesu wdrażania zmian oraz ustanawiania nowego prawodawstwa 
UE na przykładzie zmian NPA 2019-05  część B do Rozporządzenia (UE)  
nr. 748/2012

 projekt przepisów wykonawczych (IR), a także projekt akceptowalnych   
 metod zgodności (AMC) i materiałów zawierających wytyczne (GM) dla Part 21
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Zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa

 definicja „safety risk”

  identyfikowanie zagrożeń

  ocena, łagodzenie i monitorowanie ryzyka

  metody/narzędzia zarządzania ryzykiem

  dokumentacja oceny bezpieczeństwa

  „case study”
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INFORMACJE DODATKOWE:

 Szkolenie składa się z 4 modułów, istnieje możliwość wyboru i łączenia modułów 

 Moduł 1 -  obligatoryjny jako wstęp do części 2 i 3 

 Moduły 2/3/4 – możliwość doboru w zależności od wymagań organizacji 

 Ilość osób w grupie 15 - max18 

 1 dzień szkoleniowy max 6h - ze względu na skomplikowany zakres szkolenia i trudność materiału 

 Cykl szkoleniowy można dostosować do 2 grup docelowych:

 •  Szkolenie ogólne dla kadry kierowniczej 

 •  Szkolenie szczegółowe - dla audytorów, specjalistów ds. zarządzania bezpieczeństwem 
     i kontrolą jakości, osób odpowiedzialnych za certyfikacje.

 

 

Omówienie procesu wdrażania zmian oraz ustanawiania nowego prawodaw- 
stwa UE na przykładzie zmian NPA 2019-05 część C do Rozporządzenia (UE) 
Rozporządzenia (UE) nr. 1321/2014 

 projekt przepisów wykonawczych (IR), a także projekt akceptowalnych   
 sposobów spełnienia wymagań (AMC) i materiałów zawierających    
 wytyczne (GM) dla Part 145.
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