Inspektor wewnętrzny ILO MLC (2006)
Marine Training Services

To trzydniowe szkolenie jest przeznaczone dla osób, które mogą być związane
z tworzeniem i wdrażaniem polityk, procedur wymaganych dla spełnienia
i zastosowania wymagań ILO Maritime Labour Convention 2006.
Dobrze zrozumiecie Państwo warunki pracy i życia na morzu, włącznie z
technicznymi i operacyjnymi aspektami zawartymi w Konwencji MLC, 2006.
Kto skorzysta

•

To trzydniowe szkolenie jest
przeznaczone dla osób, które mogą być
związane z tworzeniem, wdrażaniem
polityk i procedur wymaganych dla
spełnienia i zastosowania wymagań ILO
Maritime Labour Convention 2006.
Podczas szkolenia dobrze zrozumiecie
Państwo wymagania dla warunków pracy
i życia na morzu, włącznie z technicznymi
i operacyjnymi aspektami zawartymi w
Konwencji MLC, 2006.

•

Kurs łączy w sobie bardzo aktywne
uczestnictwo poprzez prezentacje,
dyskusje w grupach, zadania problemowe
plus indywidualne i grupowe ćwiczenia i
zawiera:
•

Przegląd zawartości konwencji
oraz wdrażanie jej na statkach

•

Jak przeprowadzić przegląd DMLC
(Part I and Part II) w odniesieniu do
MLC, 2006 oraz odnośnych wymagań
bandery

•

Omawia standardy warunków pracy
i życia na morzu wymagane przez
konwencję MLC, 2006 oraz
przykładowe prawo krajów bandery

Poradniki dla bander oraz PSC
odnoszące się do wdrożenia,
inspekcji, certyfikacji oraz
egzekwowania wymagań MLC,
2006
Wprowadzenie do działania ze
skargami
i zażaleniami marynarzy

•

Praktyczny poradnik jak
podejmować inspekcje odnoszące
się do zagadnień pracy na morzu

•

Przygotowanie inspekcji MLC, 2006.

•

Podsumować i interpretować
wymagania zawarte w konwencji

•

Podsumować wymagania krajowe,
znać międzynarodowe poradniki i
normy, odpowiednie dla wymagań
MLC, 2006

•

Przedstawić procedurę dla
zajmowania się skargami i
zażaleniami marynarzy, zgodnie z
MLC, 2006

•

Działać z niezgodnościami oraz ich
rozwiązywaniem.

Uczestnicy otrzymają certyfikat po
ukończeniu szkolenia.
Na zakończenie szkolenia będziecie w
stanie:
•

•

Dyskutować o technicznych i operacyjnych
aspektach MLC oraz o tym, jak się one
mają do warunków pracy i życia na morzu

Inne szkolenia prowadzone w Polsce:
http://www.lr.org.pl/index?page=uslugi_morskie;Szkolenia

Przygotować procedury do
zweryfikowania na statku na
zgodność z wymaganiami
krajowymi oraz MLC, 2006

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

www.lr.org
January 2015
Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates.
Copyright © Lloyd’s Register Group Limited. 2015. A member of the Lloyd’s Register group.

