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Ten jednodniowy kurs ma na celu pomóc firmom żeglugowym zweryfikować,
czy dobrze rozumieją swoją rolę, czy odpowiednio przygotowują swój
personel, zarówno lądowy jak i załogi statków, do właściwego utrzymania
stanu technicznego i stanu wyposażenia swoich jednostek, czy ich statki są
gotowe na inspekcje PSC, czy systemy zarządzania bezpieczeństwem w ich
firmach rozpoznają i starają się zapobiegać potencjalnym problemom, na jakie
mogą natrafić ich statki podczas inspekcji PSC.
Dla kogo przeznaczone jest
nasze szkolenie?
Szkolenie będzie korzystne dla osób
zajmujących się zarządzaniem
bezpieczeństwem na statkach zarówno
na poziomie kierowniczym jak i w
codziennej pracy personelu
technicznego. Jest ono również bardzo
przydatne w podnoszeniu poziomu
wiedzy oficerów na statkach,
szczególnie kapitanów, starszych
oficerów i starszych mechaników, ale
może służyć wszystkim członkom załóg
floty armatora do zwiększenia poziomu
ich wiedzy na ten temat, co z pewnością
wpłynie na poprawę standardu ich pracy
na statku w odniesieniu do wymagań
bezpieczeństwa.
Przez aktywne uczestnictwo w
grupowych I indywidualnych ćwiczeniach
bazujących na rzeczywistych
zdarzeniach na świecie, to szkolenie
zawiera:
• Jak obliczany jest współczynnik
używany przez MOU dla wybierania
statków do inspekcji Waszej floty, po
to, aby zmniejszyć ryzyko podczas
inspekcji PSC?

Apelacja do zatrzymania oraz jaką
akcję podjąć, jeśli zidentyfikowano
uchybienie zatrzymujące.
• Jakiego zachowania członków załogi
oczekujemy podczas inspekcji
PSC na statku?
• Korzyści z upewnienia się,
że wymagania Kodeksu ISM są efektywnie
wdrożone zarówno na statkach, jak i w firmie
•

Na zakończenie tego szkolenia będziecie w stanie:
• Wyjaśnić jak władze PSC wybierają statek
do inspekcji.
• Identyfikować uchybienia,
które najczęściej prowadzą
do zatrzymania.
• Opisać, jak członkowie załogi
powinni sami postępować podczas
inspekcji PSC.
•

Podać typową sekwencję inspekcji
PSC oraz jakie działania należy
podjąć, jeśli zidentyfikowano
uchybienie zatrzymujące.

Inne szkolenie, które mogą Was
zainteresować:

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

Uczestnicy otrzymają certyfikaty po
pomyślnym zakończeniu szkolenia.
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