Zarządzanie ryzykiem i analizy
powypadkowe
Marine Training Services

To dwudniowe interaktywne szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, zarówno dla personelu lądowego jak i dla członków załóg statków.
Uczestnicy kursu dowiedzą się jak zarządzać ryzykiem oraz jak przeprowadzać analizy
powypadkowe.
Omawiana metoda przeprowadzania oceny ryzyka oparta jest o Code of Safe Working
Practices for Merchant Seamen wydany przez MCA (The Maritime and Coastguard
Agency - UK). Analiza powypadkowa prezentowana będzie w oparciu o metody
praktykowane przez MCA i USCG (the United States Coast Guard).
Dla kogo przeznaczone jest nasze
szkolenie?
Szkolenie będzie szczególnie korzystne
dla pracowników firm żeglugowych,
pracujących na lądzie jak i na statku,
którzy są odpowiedzialni za
bezpieczeństwo
i działania w celu zmniejszenia ilości
wypadków oraz spełnienia wymogów
zarządzania bezpieczeństwem
zawartych w kodeksie ISM.

Narażenie na ryzyko.
Analiza ryzyka
i zarządzanie ryzykiem to terminy często
używane w przemyśle morskim, lecz nie
każdy wie co one dokładnie znaczą. To
szkolenie ma na celu zwiększenie
świadomości zarządzania ryzykiem
występującym podczas pracy statku w
ujęciu proaktywnym – za pomocą oceny
ryzyka i reaktywnym za pomocą analizy
powypadkowej, aby kursanci mogli
lepiej zrozumieć:
- co oznaczają terminy ocena ryzyka
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu
do przemysłu morskiego

- różnice pomiędzy podejściem
normatywnym a podejściem
zorientowanym na ryzyko w celu jego
zminimalizowania
- rolę analizy powypadkowej.
Podczas kursu poprzez połączenie
prezentacji, interaktywnych dyskusji
grupowych oraz ćwiczeń zostaną
przedstawione poniższe zagadnienia:

Zarządzanie ryzykiem:
- co oznacza zarządzanie ryzykiem
- w jakich przypadkach ma ono
zastosowanie
- jakie są standardy w przemyśle
morskim
- jak wygląda proces zarządzania
ryzykiem - jak zarządzać
uzyskanymi informacjami

- co jesteśmy zobowiązani przeanalizować
- jak przeprowadzić raportowanie
- jak wygląda proces analizy
- jak firma powinna zareagować na wyniki
przeprowadzonych badań - jakie są
przyczyny wypadków.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty po ukończeniu szkolenia.

Inne szkolenie, które mogą Was
zainteresować:

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

Analiza powypadkowa:
- jaki jest cel analizy
powypadkowej
- co powinno być
przedmiotem badania
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