Szkolenie
Wstęp do nowych zasad lotów
zgodnie z Rozp. Wyk. 2019/947
Koszt szkolenia (netto):

1100 ZŁ
Poziom:

PODSTAWOWE/ZAAWANSOWANE
Czas trwania:

2 DNI

ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków

tel. 12 200-22-28
wew. 109

e-mail:
szkolenia@navigate.pl

www.navigate.pl

Szkolenie
Wstęp do nowych zasad lotów zgodnie z Rozp. Wyk. 2019/947
Szkolenie przygotowujące do wykonywania operacji lotniczych w kategorii „Otwartej”
podkategoriach A1, A2, A3 (podstawowe) oraz w kategorii szczególnej zgodnie ze scenariuszami
krajowymi NSTS-01 – NSTS-08 (zaawansowane) z użyciem bezzałogowych statków
powietrznych o masie startowej mniejszej niż 25 kg. Szkolenie składa się z części teoretycznej
i obejmującej przepisy wspólnotowe KE (2019/2020) oraz Wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego w Warszawie z 30 grudnia 2020 r.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi operator/pilot bezzałogowego statku
powietrznego ma
obowiązek zapoznać się i stosować nowe zasady wykonywania
operacji lotniczych w europejskiej przestrzeni powietrznej z uwzględnieniem scenariuszy
międzynarodowych oraz krajowych, a także uzyskać potwierdzenie zgodności kompetencji
w odniesieniu do planowanych misji UAS.
Szkolenie online składa się tylko z części teoretycznej z wykorzystaniem platformy
wideokonferencyjnej „Zoom” (szkolenia.navigate.pl).
W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej opracowane przez
zespół instruktorów firmy Navigate Sp. z. o.o..

Cele szkolenia
• przygotowanie do realizacji procesu rejestracji operatora/pilota oraz konwersji uprawnień
personelu lotniczego,
• zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie przepisów odnoszących się do lotów BSP w kategorii
otwartej i szczególnej oraz certyfikowanej,
• nabycie wiedzy w zakresie wykonywania analizy ryzyka operacji lotniczych w oparciu o
CONOPS, SORA, PDRA
• nabycie umiejętności rejestracji, certyfikacji operatora/pilota w systemie UTM PANSA oraz
poprawnego składania planu lotu.
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Szczegółowy program szkolenia:
Zakres szkolenia teoretycznego (1 dzień, podstawowe)
Prawo lotnicze EU/RP (2 godziny)
•
•
•
•

przepisy i procedury dotyczące lotów w europejskiej przestrzeni powietrznej
kategorie operacji lotniczych
przepisy i procedury dotyczące eksploatacji BSP
przepisy i procedury dotyczące kompetencji pilotów

•
•
•
•

przepisy dotyczące ryzyka operacyjnego
udzielanie zezwoleń na loty
rejestracja operatorów oraz certyfikowanych systemów UA
warunki operacyjne oraz strefy geograficzne

Kompetencje operatora/pilota bezzałogowego systemu latającego (1 godzina)
•
•
•
•
•
•
•

certyfikaty rejestracji operatora UAS
certyfikat kompetencji pilota UAS
certyfikat wiedzy teoretycznej
potwierdzenie ukończenia szkolenia
konwersja świadectw kwalifikacji
certyfikacja w systemie UTM PANSA
nowy system szkolenia operatorów UAS

Zasady wykonywania lotów (2 godziny)
• zasady wykonywania lotów w kategorii otwartej oraz szczególnej
• zasady wykonywania lotów w kategorii certyfikowanej
• zasady lotów transgranicznych oraz lotów w innych państwach
• składanie planu lotu w systemie UTM PANSA
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Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne (1 godzina)
• koncept operacji lotniczej - założenia ogólne
• analiza ryzyka operacyjnego
• rejestracja podmiotów w systemie CBZ
• zgłaszanie zdarzeń lotniczych w Centralnej Bazie Zgłoszeń ULC PLBWL

Zakres szkolenia teoretycznego (2 dzień, zaawansowane)
Operacje UAS i związane z nimi ryzyko (2 godziny)
•
•
•
•
•
•
•
•

charakter operacji
ryzyko operacji lotniczych
środowisko geograficzne i obszar operacyjny
środki techniczne zmniejszające ryzyko
kompetencje personelu lotniczego
ubezpieczenie OC oraz DC
koncepcja operacji lotniczych CONOPS
analiza ryzyka PDRA

Analiza ryzyka SORA (3 godziny)
• rekomendacje JARUS OPS oraz EASA
• koncepcja operacyjna i objętość operacyjna
• analiza ryzyka naziemnego GRC
• analiza ryzyka w locie ARC
• środki łagodzące i metody redukcji ryzyka TMPR
• poziomy bezpieczeństwa oraz integralności SAIL
• środki zabezpieczenia operacyjnego OSO
• analiza zagrożeń
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Instrukcja operacyjna (2 godziny)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakres działalności lotniczej operatora/pilota
opis organizacji w tym procedury
opis koncepcji operacji
procedury przed, w trakcie i po zakończeniu lotu
procedury awaryjne ERP
procedury zgłaszania zdarzeń lotniczych
dokumentacja działalności lotniczej
oświadczenia personelu lotniczego
minimalny wiek pilota

Szkolenie teoretyczne odbywa się w trybie zdalnym z użyciem platformy wideokonferencyjnej.
Po zakończeniu szkolenia teoretycznego kursant otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
wydany przez uprawniony podmiot. W trakcie szkolenia kursant otrzymuje pakiet niezbędnych
dokumentów oraz materiałów wymaganych do przygotowania instrukcji operacyjnej oraz do
wykonania oceny ryzyka związanej z konkretnymi operacjami lotniczymi.

Informujemy, że wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do opisów szkoleń, w szczególności do zawartych w nim zdjęć, tekstów,
opisów stanowią wyłączną własność firmy NaviGate Sp. z o.o. i objęte są ochroną prawnoautorską. Zabronione jest w szczególności kopiowanie,
modyfikowanie oraz wykorzystywanie w szczególności w celach komercyjnych ww. własności firmy NaviGate Sp. z o. Niniejsza nota dotyczy
również znaków towarowych zawartych w katalogu, chyba że jako właściciel jest oznaczony inny podmiot.
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