
Rzeszów, Hotel Rzeszów****
Termin: 19-21 marca 2019r.

Termin i miejsce

Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D) 
Edycja specjalna*- pakiety 2 i 3 dniowe zawierają  moduł dt. wymagań bazy OASIS 

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

w tym roku będziemy mieli okazję ponownie spotkać się w Rzeszowie, aby wymienić się doświadczeniami          
na temat standardu AS 9100. Jak zawsze prowadzącym szkolenia będzie Vaclav Honejsek, uznany 
międzynarodowo audytor branży lotniczej, specjalista ISO 9001:2015, AS/EN 9100:2018, AS/EN 9120:2016.                            

Pan Vaclav znany jest z łatwości kontaktu z klientem, umiejętności przystępnego przekazywania wiedzy,                
a także z dużego poczucia humoru. Dzięki temu szkolenia są nie tylko merytoryczne, ale także bezstresowe.

Podczas marcowego spotkania, Pan Honejsek przybliży temat wymagań AS 9100, Audytora Wewnętrznego      
AS 9100 oraz wymagań bazy OASIS. Dodatkowo będzie można zapoznać się lub przypomnieć sobie zasady 
certyfikacji wg. EN 9100, które przybliży kierownik ds. sprzedaży i rozwoju usług na rynku lotniczym                     
w Bureau Veritas - Paweł Borowicz.

Szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim. 

Wszystkich uczestników tej edycji serdecznie zapraszamy na uroczystą kolację w dniu 20 marca 2019r.,                    
która będzie doskonałą okazją do integracji uczestników w mniej formalnej atmosferze.  

Zakwaterowanie w hotelu Rzeszów dla klientów BV – koszt pokoju 1os. ze śniadaniem – 270 zł netto 
(możliwość rezerwacji przez BV z fakturą łączną lub bezpośrednio w hotelu na hasło Bureau Veritas                          
– faktura wystawiana przez hotel bezpośrednio na klienta, przy zachowaniu stawki preferencyjnej)

Szkolenia:

Omówienie wymagań EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D)                                                          
– 19.03.2019; koszt 590 zł netto

Pakiet 2-dniowy: Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D)              
oraz wymagania OASIS / Zasady certyfikacji EN 9100:2018 - przypomnienie                                         
– 20-21.03.2019; koszt 1700 zł nettto (w tym koszt kolacji 20.03.2019.)

Pakiet 3-dniowy: Omówienie wymagań i Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically 
equivalent to AS9100 D) oraz wymagania OASIS / Zasady certyfikacji EN 9100:2018                                  
- przypomnienie; koszt 2200 zł netto (w tym koszt kolacji 20.03.2019.)

1.

2.

3.



Program szkoleń:

Zarejestruj swój udział!

Omówienie wymagań EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) – Vaclav Honejsek

Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) oraz wymagania OASIS – Vaclav Honejsek                                             
Zasady certyfikacji EN 9100:2018  - przypomnienie – Paweł Borowicz

godz. 20.00 – uroczysta kolacja, restauracja  Hotelu Rzeszów

Zakres szkolenia:
9.00 – 13.00 

• Kluczowe zagadnienia przemysłu lotniczego;

• Źródła wymagań; 

 13.00-14.00 - przerwa obiadowa

14.00-17.00

• Terminologia i definicje; 

• Analiza ryzyka; 

13.00-14.00 - przerwa obiadowa

14.00-16.00

• Terminologia i definicje EN9100;

• Wymagania obligatoryjne; 

16.00-17.00 

• Zasady certyfikacji EN 9100:2018 - przypomnienie – Paweł Borowicz

• Procedury SZJ;

• Planowanie, Raportowanie, Kwalifikacje Audytorów,                        

   NCR

Zakres szkolenia:
9.00 – 13.00 
• Kluczowe Zagadnienia Przemysłu Lotniczego           

   i Kosmicznego; 

• Specyficzne Wymagania  i Dobre Praktyki 

   Lotnicze; 

• EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) –   

   wymagania standardu;

• Zakres normy 

 

Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) oraz wymagania OASIS – Vaclav Honejsek c.d.

9.00-13.00

• Zmiany w dokumentacji; 

• Dostępność zapisów; 

   

 

• Analiza ryzyka; 

• Odpowiedzialność za dostawców, ich zatwierdzanie  

• EN 9100:2018 – wymagania i zmiany  

• Ćwiczenia w grupach  

19.03.2019r. - Dzień I  

20.03.2019r. - Dzień II  

21.03.2019r. - Dzień III  

13.00-14.00 - przerwa obiadowa

14.00-16.00 

• Przepływ (komunikacja) wymagań; 

• Dokumentacja produkcji;

• Audytowanie – cel i planowanie audytów,

   a także sposobu przeprowadzenia efektywnego audytu;                            

• Słownictwo związane z problematyką audytów    

 
16.00-17.00 

• Informacje dotyczące obsługi bazy OASIS – Vaclav Honejsek
    

bureauveritas.pl  szkolenia.bureauveritas.pl facebook.com/bureau.veritas.polska media.bureauveritas.pl 

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://www.bureauveritas.pl/
http://szkolenia.bureauveritas.pl
http://facebook.com/bureau.veritas.polska
http://media.bureauveritas.pl
https://app.getresponse.com/site2/2019_as_9100_d_specjalna?u=ns8&webforms_id=24417405

