Kodeks ISM, a Osoba Wyznaczona (DPA)
Marine Training Services

To dwudniowe szkolenie zostało przygotowane, aby dostarczyć wiedzy i umiejętności
wymaganych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami wydanymi przez
IMO MSC-MEPC.7 / circ.6 (19 października 2007).

Kto skorzysta
Ten kurs jest użyteczny dla każdego
DPA, asystenta DPA lub kogokolwiek
innego, kto poszukuje tego
stanowiska, na którym obowiązki
obejmują kwestie bezpieczeństwa i
zapobiegania zanieczyszczeniom.
Państwa firma skorzysta mając członka
zespołu, który będzie w stanie odgrywać
ważną rolę we wdrażaniu Kodeksu ISM.
Szkolenie będzie wspierać wszystkich
obecnych DPA, jak również tych, którzy
chcą objąć pozycję DPA, w
doskonaleniu swoich umiejętności w
zakresie wdrażania i zarządzania
systemem zarządzania
bezpieczeństwem, poprzez dostarczenie
pogłębionej wiedzy i zrozumienia
Kodeksu ISM, jako systemu
zarządzania, jak również bardziej
praktycznego podejścia do kodeksu.
Poprzez bardzo intensywne
uczestnictwo oraz kombinację
prezentacji, dyskusji grupowych,
studiów przypadków, zwiększonej
liczby ćwiczeń indywidualnych i w
grupach, dowiecie się Państwo więcej
na tematy z zakresu ISM oraz DPA i
będziecie mieć możliwość lepiej

zrozumieć:
· Role i obowiązki DPA oraz skutki
prawne
· Problemy stojące przed DPA, a
dzisiejszy Kodeks ISM
· Efektywna komunikacja z podmiotami
wewnętrznymi i zewnętrznymi
· Obowiązujące zasady, przepisy i inne
stosowne wytyczne branży
· Zmiany Kodeksu ISM i techniki oceny
ryzyka
· Ciągłe doskonalenie procesów,
efektywność audytu wewnętrznego,
analiza przyczyn źródłowych oraz
pomiar wydajności systemu.
· Kwestie kontroli państwa portu (PSC)
oraz PR17
· Efektywne szkolenia, ćwiczenia
praktyczne oraz alarmy ćwiczebne
· Problemy kultury bezpieczeństwa oraz
czynnik ludzki

Wymagania dla uczestników
Znajomość Kodeksu ISM, audytów
systemów zarządzania, szkolenia i
doświadczenie preferowane tj.
zakończenie szkolenia „Audytora
wewnętrznego ISM”
organizowanego przez Lloyd's
Register.

Uczestnicy otrzymają certyfikat po
pomyślnym ukończeniu szkolenia.

Inne szkolenia, którymi możecie się
Państwo interesować:

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

Working together
for a safer world

This course has
been granted
official IMarEST
CPD recognition.

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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