Audytor wewnętrzny ISM/ISPS
Marine Training Services

To trzydniowe szkolenie, które jest połączonym zapoznaniem się z Kodeksami ISM i ISPS
oraz procesem wewnętrznego audytowania, pomoże rozwijać praktyczne podejście do
interpretacji i stosowania obu Kodeksów ISM i ISPS.
Kto skorzysta?
To szkolenie jest wszechstronne i w pełni
samodzielne. Nie ma konieczności, aby
uczestnicy posiadali wcześniejszą
wiedzę na temat systemów zarządzania,
Kodeksów ISM czy też ISPS, lub też
znali techniki audytu. To szkolenie jest
również odpowiednie dla tych, którzy
mają, lub mogą mieć w przyszłości,
odpowiedzialność za sprawy związane z
bezpieczeństwem i ochroną środowiska
oraz tych, którzy chcą posiąść dobrą
znajomość, jak osiągać cele założone w
systemach zarządzania.
Poprzez kombinacje: prezentacji,
dużego zaangażowania uczestników,
dyskusji w grupach, zadań
problemowych plus indywidualne oraz
grupowe ćwiczenia, nauczycie się
Państwo i zrozumiecie:
•
•

•

Zawartość Kodeksu ISM oraz jego
interpretacje.
Zasady systemów zarządzania oraz
zarzadzania ryzykiem, które są
podbudowa Kodeksów ISM i ISPS.
Zasady oraz praktyki audytowania.

Wasza firma będzie miała korzyści z
posiadania członka zespołu, który będzie
w stanie odgrywać istotną rolę w
zapewnieniu efektywności oraz ciągłego
doskonalenia jej systemem zarządzania i
będzie w stanie:
•

•

•
•

•

Uzyskać wiedzę o
podbudowie, celach oraz
wpływie Kodeksu ISM.
Zrozumieć zasady Kodeksu
ISM, jako modelu systemu
zarzadzania.
Przeglądać i interpretować
zawartość Kodeksu ISM.
Zrozumieć podstawy
zarządzania
bezpieczeństwem oraz
ryzyko w żegludze.
Nauczy się, jak osiągnąć
ciągłe doskonalenie w
systemie zarzadzania.

•

Technika audytowania.

•

Prowadzenie audytu.

•

Relacje pomiędzy audytorem, a
osobą, z która przeprowadzamy
rozmowę.

•

Raportowanie audytu.

•

Niezgodność i jej rozwiązywanie.

Uczestnicy, po zadowalającym ukończeniu
całego szkolenia otrzymują świadectwa.

Inne szkolenie, które mogą Państwa
zainteresować:

http://www.lr.org.pl/

Dodatkowo uzyskacie Państwo wiedzę o
kluczowych zasadach i bieżących
praktykach używanych podczas
audytowania wewnętrznego, włączając:
•

Role i odpowiedzialności audytora
wewnętrznego.

•

Planowanie i przygotowanie audytu.

Working together
for a safer world

To find out more about how we can help you please visit us at:
www.lr.org/training or contact us at mts@lr.org
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