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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw z 
projektami aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Infrastruktury i Rozwoju. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) 

z dnia 

w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji 

morskiej2) 

 

Na podstawie art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają: 

1) szczegółowy sposób i tryb sprawowania nadzoru nad uznanymi organizacjami 

upoważnionymi do wykonywania zadań administracji morskiej; 

2) szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu uznanej organizacji 

z realizacji powierzonych jej zadań; 

3) minimalny zakres postanowień umowy zawieranej pomiędzy ministrem właściwym do 

spraw gospodarki morskiej, a uznaną organizacją.   

§ 2.  Minimalny zakres postanowień określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Organy administracji morskiej sprawują nadzór nad uznanymi organizacjami 

upoważnionymi do wykonywania zadań administracji morskiej przez: 

1) audyty centrali lub oddziału uznanej organizacji przeprowadzane nie rzadziej niż co 

2 lata; 

2) inspekcje doraźne, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”; 

3) opiniowanie opracowanych przez uznaną organizację projektów przepisów 

klasyfikacyjnych, procedur nadzoru nad statkami oraz projektów zmian do takich 

przepisów i procedur; 

4) analizę sprawozdań, o których mowa w art. 8 ust. 11 ustawy. 

                                                 
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm 
dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań 
administracji morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 47). 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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2. Osoby wykonujące zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinny posiadać 

dokument identyfikacyjny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 11 

ustawy. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, powinny zawierać: 

1) potwierdzenie utrzymania kryteriów dla uznanej organizacji, o których mowa 

w rozporządzeniu (WE) nr 391/2009; 

2) zestawienie inspekcji przeprowadzonych przez uznaną organizację w zakresie wykonania 

umowy oraz wystawionych przez nią certyfikatów;  

3) zestawienie należności budżetowych wynikających z art. 13 ust. 6 i 23 ust. 3 ustawy oraz 

art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1244 oraz z 2014 r. poz. 1554) za rok poprzedzający: 

4) aktualne na dzień przekazania sprawozdania zestawienie dodatkowych wymagań dla 

statków o polskiej przynależności. 

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, minister właściwy 

do spraw gospodarki morskiej powołuje zespół audytujący składający się z osób 

wykonujących czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery, 

upoważnionych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, oraz wyznacza 

przewodniczącego zespołu. 

2. Audyt obejmuje sprawdzenie, czy uznana organizacja: 

1) spełnia kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych 

reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach 

(Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 11); 

2) wykonuje zadania administracji morskiej zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie 

morskim; 

3) prawidłowo realizuje zadania, do wykonywania których została upoważniona. 

3. Przewodniczący zespołu audytującego przekazuje uznanej organizacji plan audytu, 

uwzględniający jego termin i zakres, nie później niż 14 dni przed audytem. 

4. Przewodniczący zespołu audytującego sporządza raport z przeprowadzonego audytu 

w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest uznanej organizacji. 

5. W przypadku stwierdzenia uchybień uznana organizacja sporządza plan działań 

naprawczych oraz określa terminy ich realizacji, a po wykonaniu planu informuje o tym 

fakcie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.  
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§ 5. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje Komisji Europejskiej oraz 

właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej sprawozdanie z czynności 

wykonanych  w ramach nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1, najpóźniej do dnia 31 marca 

w roku następującym po roku, w którym takie działania przeprowadzono. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) 

     
MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

  

                                                 
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

5 września 2014 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji 
morskiej (Dz. U. poz. 1334), które zgodnie z art. … ustawy z dnia … o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia ... (poz. ...) 

ZAŁĄCZNIK 
 
Minimalne postanowienia umowy o upoważnieniu uznanej organizacji do wykonywania 

zadań administracji morskiej 
 
1. Cel i zastosowanie 

1.1 Na podstawie umowy upoważnia się uznaną organizację do:– 

– weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji technicznej, podręczników i planów, 

– wykonywania zadań administracji morskiej w zakresie określonym w Załączniku do 
umowy. 

1.2 Niniejsza umowa ma zastosowanie do statków podnoszących polską banderę, 
uprawiających żeglugę międzynarodową i klasyfikowanych przez uznaną organizację.  

Działaniami uznanej organizacji, w powierzonym zakresie, objęte są następujące statki 
i wyposażenie: 

a) w zakresie konwencji SOLAS:  

– statki pasażerskie, 

– statki towarowe o pojemności brutto 500 i większej; 

b) w zakresie konwencji o Liniach Ładunkowych: 

– statki o długości 24 m i większej; 

c) w zakresie konwencji MARPOL 73/78: 

Załącznik I: 

– zbiornikowce olejowe o pojemności brutto 150 i większej, 

– statki inne niż zbiornikowce olejowe, o pojemności brutto 400 i większej; 

Załącznik II: 

– statki przewożące szkodliwe substancje ciekłe luzem; 

Załącznik IV: 

– statki o pojemności brutto 400 i większej, 

– statki o pojemności brutto mniejszej niż 400 uprawnione do przewozu 
15 i więcej osób; 

Załącznik V: 

– wszystkie statki; 

Załącznik VI: 

– statki o pojemności brutto 400 i większej, 

– silniki spalinowe wysokoprężne o mocy większej niż 130 kW; 

d) w zakresie Konwencji o Szkodliwych Systemach Przeciwporostowych: 
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– statki o długości 24 m i większej, 

– statki o pojemności brutto 400 i większej; 

e) w zakresie Konwencji o Pomierzaniu Statków: 

– statki o długości 24 m i większej (wg Art. 2(8)); 

f) w zakresie Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach 1972: 
– wszystkie kontenery. 

2. Postanowienia ogólne 

2.1  Szczegółowy zakres inspekcji koniecznych do wydania poszczególnych dokumentów 
statku, wymaganych umowami międzynarodowymi i przepisami prawa wewnętrznego, 
powierzonych uznanej organizacji, określa załącznik do umowy. 

2.2  W uzasadnionych przypadkach, może nastąpić jednorazowe powierzenie uznanej 
organizacji czynności dyrektora urzędu morskiego właściwego dla portu macierzystego 
statku, zwanego dalej „organem inspekcyjnym”, wykraczających poza zakres określony 
w Załączniku do umowy. Powierzenie takie może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu 
przez uznaną organizację zakresu tych czynności z organem inspekcyjnym oraz 
powinno być sporządzone w formie pisemnej. 

2.3 W zakresie powierzonych czynności organu inspekcyjnego uznana organizacja jest 
zobowiązana do współpracy z inspektorami inspekcji portu w celu usunięcia braków 
wykrytych na statku podczas inspekcji i poinformowania organu inspekcyjnego 
o podjętych działaniach. 

2.4 W wypadku zatrzymania statku przez inspekcję portu organ inspekcyjny, po 
sprawdzeniu rodzaju stwierdzonych braków i ich zakresu, może zażądać obecności na 
statku przedstawiciela uznanej organizacji. 

2.5 Jeżeli w czasie wykonywania przez uznaną organizację czynności organu inspekcyjnego 
stwierdzi ona, że stan statku lub jego wyposażenia nie odpowiadają danym zawartym 
we właściwym certyfikacie lub że statek nie jest zdatny do wyjścia w morze bez 
zagrożenia dla statku lub znajdujących się na nim osób lub statek ten nie będzie mógł 
odbywać żeglugi bez powodowania zagrożenia dla środowiska morskiego, uznana 
organizacja zobowiązana jest powiadomić o tym niezwłocznie organ inspekcyjny i jest 
zobowiązana wymagać podjęcia działań naprawczych dla przywrócenia standardów 
bezpieczeństwa lub ochrony środowiska. Bez uszczerbku dla postanowień pkt. 3.3, 
jeżeli stwierdzone uszkodzenia lub braki nie zostaną trwale usunięte w porcie, gdzie 
zostały ujawnione, uznana organizacja wycofuje odpowiednie certyfikaty i niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie organ inspekcyjny oraz odpowiednie władze Państwa portu, 
w którym znajduje się statek. 

2.6  Uznana organizacja powinna unikać jakichkolwiek działań, które mogą wywoływać 
uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

2.7  Wykonywanie powierzonych czynności organu inspekcyjnego będzie akceptowane 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, zwanego dalej „centralnym 
organ administracji morskiej”, pod warunkiem utrzymywania przez uznaną organizację 
kryteriów dla uznanej uznanych organizacji określonych w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009, w jego aktualnej wersji, w załączniku 1 do 
aneksu do Rezolucji Zgromadzenia IMO A.739(18), w rezolucji Zgromadzenia IMO 
A.789(19) oraz w rezolucji MSC Kodeks Uznanych Organizacji. 
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2.8  Uznana organizacja nie może wystawiać certyfikatu dla statku w wypadku, gdy statek 
został pozbawiony klasy lub zmienia klasę z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa 
żeglugi, zanim nie zostanie umożliwione organowi inspekcyjnemu, wydanie 
w rozsądnym czasie opinii co do konieczności dokonania pełnej inspekcji statku. 

2.9 Odpowiednio uznana organizacja lub organ inspekcyjny, nie będą dokonywać 
potwierdzeń ważności certyfikatów w ramach inspekcji okresowych lub pośrednich 
w przypadku, gdy taki certyfikat nie został przez nich wydany, bez zgody strony, która 
wydała certyfikat. Po uzyskaniu zgody oraz dokonaniu inspekcji odpowiednio uznana 
organizacja lub organ inspekcyjny przekażą stronie, która wydała certyfikat informacje 
o wynikach inspekcji, zawierającą w szczególności sprawozdanie z wykonania 
inspekcji. 

2.10 Uznana organizacja dokonuje sprawdzenia podczas wizyty jej inspektora na statku, na 
podstawie informacji uzyskanych od kapitana statku, wykonania usunięcia niezgodności 
po przeprowadzeniu przez organ inspekcyjny audytu systemu zarządzania 
bezpieczeństwem statku na statku, oraz przekazuje temu organowi inspekcyjnemu 
informacje o ich usunięciu lub braku podjęcia działań. 

2.11 Postanowienia punktu 2.10 mają również zastosowanie do inspekcji doraźnej 
przeprowadzonej przez organ inspekcyjny oraz odpowiednio stwierdzonych w jej 
wyniku usterek mających wpływ na bezpieczną eksploatację statku i ustalonych 
terminów ich usunięcia. 

3. Interpretacje, zwolnienia 

3.1 Interpretacje postanowień umów międzynarodowych i określanie rozwiązań 
równoważnych należą do organu inspekcyjnego, a uznana organizacja współpracuje 
z administracją morską przy ich określaniu. W przypadku, gdy przepisy umów 
międzynarodowych zawierają określenie „ku satysfakcji administracji”, zastosowanie 
powinny mieć, jeśli nie zostały wydane odpowiednie wytyczne organu administracji 
morskiej, ujednolicone interpretacje IMO lub przyjęte przez IMO ujednolicone 
interpretacje IACS. Gdy nie zostały wydane żadne wytyczne administracji, ujednolicone 
interpretacje IMO lub zatwierdzone przez IMO ujednolicone interpretacje IACS, uznana 
organizacja powinna zwrócić się z wnioskiem do organu inspekcyjnego w celu 
uzyskania takiej interpretacji. Ww. wniosek powinien zawierać propozycje uznanej 
organizacji dot. danej interpretacji.  

3.2 Wydawanie zwolnień lub akceptacji rozwiązań równoważnych w odniesieniu do 
wymogów określonych w przepisach umów międzynarodowych należy do organu 
inspekcyjnego. Organ inspekcyjny wydaje zgodę na pierwsze zwolnienie lub po raz 
pierwszy akceptuje rozwiązania równoważne na podstawie wniosku uznanej organizacji 
zawierającego niezbędne informacje i opinie w celu wydania takiego zwolnienia lub 
akceptacji rozwiązań równoważnych.  

3.3 W uzasadnionych przypadkach, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie są 
spełnione, a w porcie, w którym statek się znajduje, nie ma możliwości wykonania 
trwałej naprawy i wymiany lub uzupełnienia wyposażenia, uznana organizacja może, po 
uzyskaniu pisemnej zgody organu inspekcyjnego, określić warunki, które umożliwią 
bezpieczne przejście statku do portu, gdzie trwałe naprawy i wymiana lub uzupełnienie 
wyposażenia będą dokonane. W takim przypadku uznana organizacja wystawia Kartę 
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Bezpieczeństwa na Podróż Jednorazową określającą warunki techniczne, trasę i czas 
takiego przejścia.  

4. Przekazywanie informacji 

4.1 Uznana organizacja będzie przekazywać centralnemu organowi administracji morskiej 
w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla każdego organu inspekcyjnego) 
oraz udostępni w wersji elektronicznej aktualne przepisy techniczne, zasady nadzoru, 
instrukcje dla inspektorów, wzory formularzy technicznych oraz sprawozdań/raportów 
(z przeglądów i inspekcji) z zakresu objętego umową, w języku angielskim. Uznana 
organizacja zapewni, na prośbę organu administracji morskiej, mając na celu wzajemne 
zrozumienie odpowiednich części aktualnych przepisów technicznych, zasad nadzoru, 
instrukcji, formularzy dokumentów i sprawozdań z zakresu objętego umową, 
odpowiednie tłumaczenie ww. dokumentów na język polski.  

4.2 Uznana organizacja będzie niezwłocznie, najpóźniej dwa tygodnie po dokonaniu 
czynności o których mowa poniżej, przekazywać organowi inspekcyjnemu kopie 
certyfikatów i informacje o potwierdzeniu lub przedłużeniu ich ważności. Zapewnienie 
bieżącego dostępu do ww. dokumentów w formie elektronicznej jest uznane za 
spełnienie ww. wymagania w zakresie przekazywania kopii certyfikatów.  

Na żądanie organu inspekcyjnego Uznana organizacja zobowiązana jest udostępnić 
dokumenty, raporty i sprawozdania potwierdzające wykonanie czynności objętych 
umową, w wersji papierowej lub elektronicznej. 

4.3 Uznana organizacja będzie przekazywać organowi inspekcyjnemu informacje 
o awariach i wypadkach statku, a także o stwierdzonych podczas przeglądów 
uchybieniach i nie spełnianiu przez statek standardów bezpieczeństwa. Przekazywane 
będą jedynie informacje dotyczące poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi 
i środowiska. Uznana organizacja będzie przekazywać organowi inspekcyjnemu 
informacje również w przypadkach, gdy w czasie inspekcji lub przeglądu okaże się, że 
stan statku lub działania prowadzone na statku mogą być niezgodne z wymaganiami 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wymaganym przepisami Kodeksu ISM, 
stwierdzeniu niezgodności posiadanych przez załogę dokumentów kwalifikacyjnych 
z Certyfikatem Bezpiecznej Obsługi Statku lub stwierdzeniu braku Certyfikatu 
stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody 
spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi. Informacje, o których mowa 
w niniejszym punkcie, powinny być przekazane przed wyjściem statku z portu, 
w którym dokonano inspekcji lub przeglądu. 

4.4 Uznana organizacja zapewni centralnemu organowi administracji morskiej i organom 
inspekcyjnym automatyczny wgląd do baz danych o statkach, w tym do statusów 
klasyfikacyjnych statków. 

4.5 Uznana organizacja zapewni centralnemu organowi administracji morskiej i organom 
inspekcyjnym wgląd do dokumentacji technicznej (na podstawie której wydawane lub 
potwierdzane są certyfikaty) i zbiorów analiz awarii (tj. wypadki morskie w rozumieniu 
Kodeksu Badania Wypadków Morskich IMO – Rezolucja A.849(20) w jej aktualnej 
wersji), w zakresie statków objętych umową. Powyższe dane mogą być również 
przekazywane droga elektroniczną.  
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4.6 Centralny organ administracji morskiej będzie z odpowiednim wyprzedzeniem 
przekazywać uznanej organizacji kopie krajowych aktów prawnych, wymagań 
i instrukcji w zakresie obowiązującym statki o polskiej przynależności, w języku 
polskim. Centralny organ administracji morskiej będzie powiadamiać uznaną 
organizację o wszelkich zmianach w obowiązujących przepisach prawa krajowego 
przed terminem ich wejścia w życie. 

4.7 Uznana organizacja będzie niezwłocznie przekazywać centralnemu organowi 
administracji morskiej oraz organom inspekcyjnym informacje dotyczące 
klasyfikowanych przez nią statków, o których mowa w punkcie 1.2, związane ze zmianą 
klasy statku, jej zawieszeniem, przywróceniem i utratą nie później niż w ciągu jednego 
tygodnia od momentu tej zmiany. 

4.8  Uznana organizacja, o ile to możliwe, powinna przeprowadzać okresowe konsultacje 
z innymi uznanymi organizacjami w celu utrzymania równoważności standardów 
technicznych oraz ich wdrażania zgodnie z postanowieniami Rezolucji IMO A.847(20) 
i Rozporządzenia (WE) nr 391/2009. 

5. Nadzór nad uznaną organizacją 

5.1 Uznana organizacja będzie przesyłać centralnemu organowi administracji morskiej do 
zaopiniowania opracowane przez siebie projekty przepisów technicznych, zasad 
nadzoru technicznego oraz zmian do takich przepisów i zasad, chyba że wynikają one 
wprost z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Uznana 
organizacja ma obowiązek ustosunkować się do opinii zgłaszanych przez centralny 
organ administracji morskiej. Przyjmuje się, że nie otrzymanie w ciągu miesiąca opinii 
centralnego organu administracji morskiej na temat przesłanego projektu, oznacza jego 
akceptację. Uznana organizacja może przekazać takie projekty centralnemu organowi 
administracji morskiej również w wersji elektronicznej.   

5.2 Centralny organ administracji morskiej i organy inspekcyjne będą otrzymywać roczne 
sprawozdania uznanej organizacji z realizacji powierzonych umową czynności, 
zawierające również potwierdzenie utrzymania kryteriów dla uznanej uznanej 
organizacji w terminie do dnia … następnego roku. Sprawozdanie powinno zawierać 
zestawienie wykonanych inspekcji, wystawionych certyfikatów w zakresie wykonania 
niniejszej umowy (wraz z datami wykonania lub wystawienia) oraz wykaz opłat 
przekazanych zgodnie z pkt 6.1 umowy, a także, aktualne na dzień przekazania 
sprawozdania, zestawienie dodatkowych wymagań dla statków o polskiej 
przynależności (tzw. „country file”). 

5.3 Centralny organ administracji morskiej co najmniej raz na dwa lata będzie dokonywać 
audytu uznanej organizacji w celu weryfikacji poprawności wykonywania przez tę 
organizację zadań, do których została ona upoważniona. Raport zawierający informację 
o wynikach takiego audytu przekazuje się do Komisji Europejskiej oraz właściwym 
organom państw członkowskich Unii Europejskiej najpóźniej do dnia 31 marca w roku 
następującym po roku, w którym taki audyt się odbył. 

5.4 Centralny organ administracji morskiej oraz organy inspekcyjne, przeprowadza 
niezapowiedziane inspekcje doraźne statków. 

6. Inne warunki 

6.1 Opłaty 
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6.1.1  Opłaty za przeprowadzone inspekcje i wydanie certyfikatów regulują odrębne przepisy. 

6.1.2 Centralny organ administracji morskiej przekaże pisemnie aktualne konto bankowe, na 
które do dnia … każdego … Uznana organizacja będzie dokonywać wpłat należności 
budżetowych wynikających z tej umowy za rok poprzedzający. 

6.1.3 Opłaty za przeprowadzenie przeglądu technicznego lub przygotowanie/zatwierdzenie 
odpowiedniej dokumentacji technicznej, Uznana organizacja będzie pobierać 
bezpośrednio od strony, która zamawiała usługę, zgodnie z taryfą uznanej organizacji.   

6.2. Poufność informacji 

6.2.1 Uznana organizacja, jej kierownictwo, inspektorzy i pracownicy zapewnią pełną 
poufność informacji otrzymywanych od centralnego organu administracji morskiej. 

6.2.2 Zasada poufności pozostaje w mocy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy oraz po 
jej zakończeniu, z wyłączeniem: 

a) jakiejkolwiek informacji będącej w posiadaniu uznanej organizacji przed jej 
udostępnieniem przez centralny organ administracji morskiej, lub 

b) jakiejkolwiek informacji będącej lub prawnie przekazanej do wiadomości 
publicznej lub 

c) jakiejkolwiek informacji prawnie udostępnionej uznanej organizacji przez inne 
źródło niezależne od organu administracji morskiej. 

6.2.3 Jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, organy administracji morskiej zapewnią 
poufność informacji otrzymanych od uznanej organizacji, związanych 
ze sprawowanymi zgodnie z postanowieniami umowy czynnościami, i nie ujawni ich 
osobom trzecim. 

6.2.4 Informacje przekazywane do Komisji Europejskiej zgodnie z Artykułem 10 
Rozporządzenia (WE) 391/2009 (w jego aktualnej wersji) nie podlegają zasadom 
poufności w zakresie niniejszej umowy. 

6.2.5 Niezależnie od powyższego, informacje mogą być udostępniane w następujących 
okolicznościach:  

(a) podmiotom lub osobom, którym informacje te potrzebne są dla wypełnienia 
zobowiązań wynikających z tej Umowy, lub 

(b) podmiotom lub osobom, którym dano prawo do otrzymania takich informacji albo 
przez ustawodawstwo, decyzję sądu, organ rządowy (włączając w to organy lokalne), 
albo inne publiczne organy dochodzeniowe upoważnione rozporządzeniem, przez 
autoryzowane zespoły audytorskie, przeprowadzające audyty w związku z certyfikacją 
uznanej organizacji, lub za pisemną zgodą właściciela przedmiotowej informacji. 

6.3. Inspektorzy i podwykonawcy 

6.3.1 Powierzone czynności organu inspekcyjnego będą wykonywane przez inspektorów 
zatrudnionych i odpowiednio wyszkolonych przez uznaną organizację. 



– 10 – 

6.3.2 Jeżeli, w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach, Uznana organizacja stwierdzi, że 
nie ma możliwości wykonania powierzonych umową czynności, Uznana organizacja 
poinformuje o tym fakcie organ inspekcyjny, który zleci przeprowadzenie inspekcji 
innej upoważnionej uznanej organizacji. 

6.3.3 Uznana organizacja może używać podwykonawców i innych dostawców usług odnośnie 
wykonywania czynności inspekcyjnych i certyfikacyjnych, pod warunkiem, że usługi 
związane z niniejszą umową oraz czynności wykonywane przez personel tych 
podwykonawców objęte są systemem jakości uznanej organizacji. W takich 
przypadkach odpowiedzialność za jakość wykonanych usług leży po stronie uznanej 
organizacji. 

6.3.4 Stacje atestacji wyposażenia morskiego w Rzeczpospolitej Polskiej uznane przez organy 
inspekcyjne do wykonywania odpowiednich czynności będą jednocześnie uznawane 
przez uznaną organizacją, bez potrzeby przeprowadzania wobec nich osobnego procesu 
certyfikacji przez tę organizację. 

6.4. Odpowiedzialność 

6.4.1. Jeżeli w następstwie wypadku, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, ugody lub 
procedur arbitrażowych ustalona została odpowiedzialność centralnego organu 
administracji morskiej lub organu inspekcyjnego, oraz został nałożony obowiązek 
naprawienia wyrządzonych szkód majątkowych i niemajątkowych osobom, które takich 
szkód doznały, a zostało udowodnione przed sądem wydającym orzeczenie, iż szkody te 
zostały wyrządzone w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub z powodu 
rażącego niedbalstwa uznanej organizacji, jej organów, pracowników, agentów lub 
przez inne osoby działające w imieniu uznanej organizacji, centralny organ 
administracji morskiej lub organ inspekcyjny jest uprawniony do otrzymania 
odszkodowania od uznanej organizacji w takim zakresie, w jakim zgodnie z treścią 
orzeczenia sądowego Uznana organizacja przyczyniła się do wyrządzenia szkody. 

6.4.2. Jeżeli w następstwie wypadku, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, ugody lub 
procedur arbitrażowych została ustalona odpowiedzialność centralnego organu 
administracji morskiej lub organu inspekcyjnego oraz został nałożony obowiązek 
naprawienia wyrządzonych szkód niemajątkowych osobom, które takich szkód doznały, 
a zostało udowodnione przed sądem wydającym orzeczenie, iż szkody te zostały 
wyrządzone wskutek nieumyślnego działania lub zaniechania uznanej organizacji, jej 
organów, pracowników, agentów lub przez inne osoby działające w imieniu uznanej 
organizacji, centralny organ administracji morskiej lub organ inspekcyjny jest 
uprawniony do otrzymania odszkodowania od uznanej organizacji w takim zakresie, 
w jakim zgodnie z treścią orzeczenia sądowego Uznana organizacja przyczyniła się do 
wyrządzenia szkody. W takim wypadku odpowiedzialność uznanej organizacji jest 
ograniczona do wysokości 5 milionów euro.  

6.4.3. Jeżeli w następstwie wypadku, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, ugody lub 
procedur arbitrażowych została ustalona odpowiedzialność centralnego organu 
administracji morskiej lub organu inspekcyjnego, oraz został nałożony obowiązek 
naprawienia wyrządzonych szkód majątkowych osobom, które takich szkód doznały, 
a zostało udowodnione przed sądem wydającym orzeczenie, iż szkody te zostały 
wyrządzone wskutek nieumyślnego działania lub zaniechania uznanej organizacji, jej 
organów, pracowników, agentów lub przez inne osoby działające w imieniu uznanej 



– 11 – 

organizacji, centralny organ administracji morskiej lub organ inspekcyjny jest 
uprawniony do otrzymania odszkodowania od uznanej organizacji w takim zakresie, 
w jakim zgodnie z treścią orzeczenia sądowego Uznana organizacja przyczyniła się do 
wyrządzenia szkody. W takim wypadku odpowiedzialność uznanej organizacji jest 
ograniczona do wysokości 2,5 milionów euro.  

6.4.4. W wypadku wszczęcia postępowania odszkodowawczego, Uznana organizacja 
powinna być niezwłocznie o nim powiadomiona, a centralny organ administracji 
morskiej lub organ inspekcyjny, w celu informacyjnym, powinien przesłać uznanej 
organizacji treść roszczenia oraz inne odnoszące się do sprawy dokumenty. 

6.4.5. Centralny organ administracji morskiej lub organ inspekcyjny nie podpisze ugody, 
wiążącej się z przyjęciem odpowiedzialności, bez zgody uznanej organizacji, której 
wydania Uznana organizacja nie powinna bezpodstawnie odmawiać. 

6.4.6. Uznana organizacja zobowiązana jest zawrzeć umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności i utrzymywać ich ważność przez cały okres obowiązywania umowy. 
Kopie umów lub odpowiednie potwierdzenie zawarcia takich umów, będą 
przekazywane centralnemu organowi administracji morskiej. 

6.5. Rozwiązywanie sporów 

6.5.1. W wypadkach nieuregulowanych umową stosuje się prawo polskie. 

6.5.2. W czasie wykonywania powierzonych umową czynności Uznana organizacja, jej 
kierownictwo i inspektorzy są chronieni na zasadach dotyczących funkcjonariuszy 
publicznych. 

6.5.3. Spory wynikające z postanowień umowy powinny być rozwiązywane przez obie strony 
polubownie, drogą negocjacji, przy wzajemnym zrozumieniu. 

6.5.4. Jeżeli rozwiązanie sporów nie nastąpi polubownie, właściwy do rozwiązania sporów 
wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby centralnego organu administracji 
morskiej lub organu inspekcyjnego. 

7. Zmiany 

7.1.  Zmiany do umowy będą wprowadzane w formie pisemnego aneksu, po uzgodnieniu 
przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

8. Warunki ważności umowy 

8.1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i jest ważna na czas nieokreślony, 
z zastrzeżeniem paragrafu 7. 

8.2. Centralny organ administracji morskiej może zawiesić upoważnienie uznanej organizacji, 
jeśli uważa, że system zarządzania jakością uznanej organizacji nie spełnia wymogów 
Załącznika 1 do Aneksu Rezolucji IMO A.739(18) lub kryteriów określonych 
w załączniku do Rozporządzenia (WE) 391/2009 (w jego aktualnej wersji). Zawieszenie 
upoważnienia oznacza zawieszenie wykonania umowy. W przypadku zawieszenia 
z powodu nie spełnienia przez uznaną organizację kryteriów określonych w załączniku 
do Rozporządzenia (WE) 391/2009 (w jego aktualnej wersji), centralny organ 
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administracji morskiej informuje Komisję Europejską zgodnie z postanowieniami 
ww. Rozporządzenia. Przed przekazaniem powyższej informacji centralny organ 
administracji morskiej powinien dać uznanej organizacji możliwość złożenia wyjaśnień, 
które powinny zawierać co najmniej wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, informacje 
o przeprowadzonym dochodzeniu oraz podjętych lub planowanych działaniach 
naprawczych i zapobiegawczych. 

8.3 Jeśli którakolwiek ze stron naruszy niniejszą umowę, druga strona powinna powiadomić 
stronę naruszającą na piśmie, aby umożliwić tej stronie zbadanie oraz przywrócenie 
stanu rzeczy zgodnego z umową w terminie 90 dni. Naruszająca strona powinna w ciągu 
10 dni roboczych potwierdzić w formie pisemnej odebranie powiadomienia. 
Naruszająca strona powinna poinformować o działaniach, jakie zamierza podjąć oraz 
usunąć nieprawidłowości bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej w terminie 90 dni. Nie 
spełnienie powyższego wymogu uprawnia stronę powiadamiającą do natychmiastowego 
wypowiedzenia umowy. 

8.4.  Każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy z 12-miesięcznym 
wyprzedzeniem. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku 
polskim i angielskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron, i została podpisana przez 
uprawnione osoby każdej ze stron. 

 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK 
do Umowy o upoważnieniu do wykonywania zadań administracji morskiej 

 
 

Instrumenty mające zastosowanie do niniejszej umowy oraz zakres upoważnienia 
 
 
1. Uznana organizacja zostaje upoważniona zgodnie z poniższą tabelą do wykonywania 

statutowych inspekcji oraz wydawania certyfikatów w imieniu polskiej administracji 
morskiej w odniesieniu do statków, o których mowa w pkt 1.2 Umowy.  
 

2. Uznana organizacja w ramach inspekcji wstępnej, okresowej lub odnowieniowej w zakresie 
bezpieczeństwa wyposażenia statku, przeprowadzanej zgodnie z postanowieniami prawidła 
7 lub 8 rozdz. I Konwencji SOLAS, będzie dokonywać sprawdzenia zgodności 
posiadanych przez załogę dokumentów kwalifikacyjnych z Certyfikatem Bezpiecznej 
Obsługi Statku, 
 

3. Uznana organizacja w ramach inspekcji wstępnej, okresowej lub odnowieniowej w zakresie 
bezpieczeństwa wyposażenia statku, przeprowadzanej zgodnie z postanowieniami prawidła 
7 lub 8 rozdz. I Konwencji SOLAS, będzie dokonywać sprawdzenia posiadania, przez 
statek o pojemności brutto przekraczającej 1000, Certyfikatu stwierdzającego 
zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 
zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi. 
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Symbole oznaczające rodzaj inspekcji zgodnie z zakresem upoważnienia:  
 
P: pełne upoważnienie – Uznana organizacja dokonuje inspekcji koniecznych do 

wydania/potwierdzenia ważności dokumentów wymaganych umowami 
międzynarodowymi i przepisami obowiązującego prawa wewnętrznego oraz 
wydaje/potwierdza te dokumenty. 

 
N/Z: nie ma zastosowania. 
 

4. Upoważnienie stosuje się w poniższym zakresie:  
 
 INSTRUMENT / CERTYFIKAT UPOWAŻNIENIE 

  IW IO IP/IR 
1. Konwencja SOLAS 1974/78 z poprawkami  
1.1 Certyfikat Bezpieczeństwa Statku Pasażerskiego    
1.2 Certyfikat Bezpieczeństwa Statku Towarowego    
1.3 Certyfikat Zdolności do Przewozu Niebezpiecznych 

Chemikaliów Luzem; zgodnie z Kodeksem IBC dla 
statków zbudowanych w dniu 1 lipca 1986 lub po tej 
dacie 

   

1.4 Certyfikat Zdolności do Przewozu Skroplonych 
Gazów Luzem; zgodnie z Kodeksem IGC dla statków 
zbudowanych w dniu 1 lipca 1986 lub po tej dacie 

   

1.5 Dokument Uprawnienia do Przewozu Ziarna    
1.6 Dokument Zgodności z Wymaganiami Specjalnymi 

dla Statków Przewożących Ładunki Niebezpieczne 
   

1.7 Certyfikat Bezpieczeństwa Jednostki Szybkiej; 
zgodnie z Kodeksem HSC  

   

1.8 Certyfikat Bezpieczeństwa Statku Specjalistycznego;  
zgodnie z Rezolucją IMO A.534(13) 
z poprawkami/Kodeksem SPS 2008 

   

2. Konwencja o Liniach Ładunkowych 1966 
z poprawkami 

 

2.1 Świadectwo wolnej burty    
3. Konwencja o Pomierzaniu Statków 1969  
3.1 Świadectwo Pomiarowe    
4. Konwencja MARPOL 73/78 z poprawkami   
4.1 Załącznik I – Międzynarodowe Świadectwo 

Zapobiegania Zanieczyszczaniu Olejami 
   

4.2 Załącznik II – Międzynarodowe Świadectwo 
Zapobiegania Zanieczyszczaniu Szkodliwymi 
Substancjami Ciekłymi Przewożonymi Luzem (NLS) 

   

4.3 Załącznik IV – Międzynarodowe Świadectwo 
Zapobiegania Zanieczyszczaniu Ściekami 
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 INSTRUMENT / CERTYFIKAT UPOWAŻNIENIE 

  IW IO IP/IR 
4.4 Załącznik V – Międzynarodowe Świadectwo 

Zapobiegania Zanieczyszczaniu Śmieciami 
   

4.5 Załącznik VI – Międzynarodowe Świadectwo 
Zapobiegania Zanieczyszczaniu Powietrza 

   

4.6 Załącznik VI – Międzynarodowe Świadectwo 
Zapobiegania Zanieczyszczaniu Powietrza Przez 
Silnik 

   

4.7 Załącznik VI – Certyfikat Efektywności 
Energetycznej 

   

4.8 Certyfikat Zdolności do Przewozu Niebezpiecznych 
Chemikaliów Luzem; zgodnie z Kodeksem BCH dla 
statków zbudowanych przed 1 lipca 1986  

   

5. Kodeksy IMO  
5.1 Certyfikat Zdolności do Przewozu Skroplonych 

Gazów Luzem; zgodnie z Kodeksem GC dla statków 
zbudowanych pomiędzy 31 października 1976 
a 1 lipca 1986 

   

5.2 Certyfikat Zdolności do Przewozu Skroplonych 
Gazów Luzem; zgodnie z Kodeksem GC dla statków 
zbudowanych w dniu 31 października 1976 lub przed 
tą datą 

   

5.3 Dokument Zgodności; zgodnie z Międzynarodowym 
morskim kodeksem stałych ładunków masowych 
(Kodeksem IMSBC) z poprawkami 

   

5.4 Certyfikat Konstrukcji i Wyposażenia Statku 
Dynamicznie Unoszonego 

   

5.5 Certyfikat Bezpieczeństwa Jednostki Górnictwa 
Morskiego; zgodnie z Kodeksem MODU oraz 
Rezolucjami IMO A.414(XI) lub A.649(16) 

   

6. Konwencja o kontroli szkodliwych systemów 
przeciwporostowych stosowanych na statkach 
(AFS) 

 

6.1 Certyfikat Systemu Przeciwporostowego    
7. Konwencja o bezpiecznych kontenerach 1972    
7.1 Certyfikat Bezpiecznego Kontenera    
IW: Inspekcja wstępna  
IO : Inspekcja odnowieniowa  
IP/IR: Inspekcja roczna/pośrednia lub roczna/okresowa 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w sprawie upoważniania 

uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej, zwany dalej „projektem 

rozporządzenia”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8 ust. 12 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 228, 

poz. 1368, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

Obowiązek wdrożenia przepisów w zakresie sposobu i zakresu upoważniania oraz 

sprawowania nadzoru nad uznanymi organizacjami upoważnionymi do wykonywania zadań 

administracji morskiej został nałożony dyrektywą 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji 

i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz. Urz. UE L 

131 z 28.05.2009, str. 47). Upoważnienie uznanych organizacji do wykonywania zadań 

polskiej administracji morskiej stanowi ułatwienie dla armatorów statków o polskiej 

przynależności, którzy w celu przeprowadzania inspekcji na statkach będą mogli korzystać 

z podmiotów do tego upoważnionych posiadających personel rozmieszczony w swoich 

oddziałach na całym świecie.  

Zgodnie z przepisami projektu rozporządzenia oraz ustawy (art. 8) upoważnienie do 

wykonywania zadań administracji morskiej wydawać będzie minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej, zwany dalej „ministrem”, na wniosek uznanej organizacji.  

Upoważniając uznaną organizację do wykonywania zadań administracji morskiej, 

zawiera się z nią umowę, która będzie określać zakres oraz obowiązki stron wynikające 

z upoważnienia. Minimalny zakres danych, jakie powinny znaleźć się w takiej umowie, został 

określony w załączniku do rozporządzenia, i obejmuje kwestie wymienione w dodatku II do 

rezolucji IMO A.739(18) z dnia 4 listopada 1993 r. – Wytyczne do upoważniania organizacji 

działających w imieniu administracji.  

W § 3 opisano sposób sprawowania nadzoru nad upoważnionymi uznanymi 

organizacjami. Przewiduje się, że  w powyższym celu przed wszystkim przeprowadzane będą 

audyty centrali lub oddziałów uznanych organizacji oraz inspekcje statków klasyfikowanych 

przez te organizacje. Nadzór nad upoważnionych uznanymi organizacjami będą prowadzić 

osoby do tego celu upoważnione przez ministra w odniesieniu do centrali, oddziałów uznanej 

organizacji, a także statków o polskiej przynależności przez nią klasyfikowanych. Inspekcje 

statków w zakresie nadzoru nad uznanymi organizacjami będą mogli również przeprowadzać 

w ramach inspekcji doraźnej, inspektorzy państwa bandery, o których mowa w art. 18 ustawy. 
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Innymi narzędziami nadzoru będą również opiniowanie przepisów uznanej organizacji oraz 

analiza przedkładanych przez nią sprawozdań, których zakres określa § 4 ust. 3 projektu 

rozporządzenia. 

§ 4 projektu rozporządzenia określa szczegółowe zasady przeprowadzania audytów 

uznanych organizacji, zaś § 5 – sposób informowania Komisji Europejskiej o czynnościach 

wykonywanych w ramach nadzoru nad uznanymi organizacjami.  

Proponuje się, aby projekt rozporządzenia wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji 
morskiej. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 

Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania 
zadań administracji morskiej, zwany dalej „projektem rozporządzenia”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 228, 
poz. 1368, z późn. zm.) i reguluje sprawy związane z upoważnianiem instytucji klasyfikacyjnych uznanych przez 
Komisję Europejską do wykonywania zadań w zakresie inspekcji statków morskich o polskiej przynależności. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Obowiązek wdrożenia przepisów w zakresie sposobu i zakresu upoważniania oraz sprawowania nadzoru nad uznanymi 
organizacjami upoważnionymi do wykonywania zadań administracji morskiej został nałożony dyrektywą 2009/15/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów 
na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 47). Upoważnienie 
uznanych organizacji do wykonywania zadań polskiej administracji morskiej stanowi ułatwienie dla armatorów statków 
o polskiej przynależności, którzy w celu przeprowadzania inspekcji na statkach będą mogli korzystać z podmiotów do tego 
upoważnionych posiadających personel rozmieszczony w swoich oddziałach na całym świecie. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Wszystkie państwa członkowskie UE są obowiązane do wdrożenia jednakowych rozwiązań wynikających z dyrektywy 
2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji 
i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 47). 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Administracja morska  Projekt oddziałuje na 

trzy inspektoraty 
bezpieczeństwa żeglugi 
w Urzędach Morskich 
– w sumie ok. 30 osób. 

urzędy morskie, szacunki 
własne MIiR 

Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie, na podstawie którego 
upoważnionych jest 7 uznanych 
organizacji do wykonywania 
zadań administracji morskiej 

Uznane organizacje 7 organizacji obecnie 
upoważnionych, 
spośród 11 uznanych 
przez KE 

szacunki własne MIiR Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie, na podstawie którego 
upoważnionych jest 7 uznanych 
organizacji do wykonywania 
zadań administracji morskiej 

Armatorzy statków ok. 50 statków 
o polskiej 
przynależności 
podlegających 
umowom 

szacunki własne MIiR Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie, na podstawie którego 
upoważnionych jest 7 uznanych 
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międzynarodowym  organizacji do wykonywania 

zadań administracji morskiej 
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

 
Brak wpływu. 
 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Brak wpływu. 
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 
9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, uznanymi organizacjami oraz armatorami 
statków. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/04-kt 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) 

z dnia  

w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku 

  

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim  

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. W celu uzyskania świadectwa uznania stacja występuje do właściwego terytorialnie 

dyrektora urzędu morskiego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać, w szczególności: 

1) pełną nazwę i adres stacji; 

2) formę prawną działania stacji, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru 

albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz datę 

rozpoczęcia działalności; 

3) uzasadnienie wniosku;  

4) proponowany termin kontroli. 

3. Do wniosku należy załączyć, w szczególności: 

1) zakres usług dotyczących atestacji; 

2) wykaz pracowników stacji z uprawnieniami do wykonywania atestacji; 

3) kopie posiadanych autoryzacji producenta na poszczególne urządzenia i wyposażenie 

statku. 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2.  Stacja powinna spełniać następujące warunki: 

1)    warunki lokalowe powinny uwzględniać wymagania producenta danego rodzaju 

urządzenia lub wyposażenia statku, który powierza stacji uprawnienia do atestacji 

swoich wyrobów; 

2)    stacja powinna spełniać dodatkowo wymogi zawarte w przepisach Międzynarodowej 

Organizacji Morskiej w odniesieniu do atestowanych i serwisowanych urządzeń 

i wyposażenia; 

                                                 
1)  Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (poz. 1257). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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3)    stacja powinna posiadać wdrożony wewnętrzny system zarządzania jakością oraz 

utrzymywać ten system w ciągłym funkcjonowaniu; 

4)    pracownicy stacji powinni posiadać udokumentowane kwalifikacje, które będą 

gwarantowały prawidłową i rzetelną obsługę, naprawę i atestację, oraz aktualne uznanie 

producenta atestowanych urządzeń i wyposażenia statku w zakresie jego obsługi 

serwisowej i atestacji; 

5)    stacja powinna być wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia badań i napraw 

danego rodzaju urządzeń i wyposażenia statku oraz w dostateczną ilość materiałów 

i części zapasowych; 

6)    właściciel stacji, osoby reprezentujące stację lub ich pełnomocnicy powinni posiadać 

stały, udokumentowany kontakt z producentem poszczególnych urządzeń i wyposażenia 

statku w celu aktualizacji instrukcji obsługi oraz zapoznania się ze zmianami 

konstrukcyjnymi, zmianami wyposażenia i materiałów używanych do produkcji 

właściwego sprzętu; 

7)    osoby, o których mowa w pkt 6, powinny organizować szkolenia personelu w zakresie 

obsługi technicznej serwisu. Każde szkolenie powinno być odnotowane w dokumentacji 

szkoleń. 

§ 3. 1. W celu uznania stacji właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego przeprowadza 

jej kontrolę. 

2. Po pozytywnych wynikach kontroli dyrektor urzędu morskiego uznaje stację w drodze 

decyzji i wystawia świadectwo uznania. 

3. W przypadku negatywnych wyników kontroli stacja po usunięciu braków oraz 

niezgodności może wnioskować o ponowne przeprowadzenie kontroli. 

4. Za przeprowadzenie kontroli i wydanie świadectwa uznania pobiera się opłaty zgodnie 

z ustawą o bezpieczeństwie morskim. 

5. Wzór świadectwa uznania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Świadectwo uznania wydaje się na okres 5 lat i podlega ono potwierdzeniu w okresach 

rocznych. 

2. Dla potwierdzenia ważności świadectwa uznania przeprowadza się kontrolę. 

3. Kontrola dla potwierdzenia ważności świadectwa uznania może się odbyć w okresie od 

trzech miesięcy przed do trzech miesięcy po dacie rocznicowej. 

4. Termin przeprowadzenia kontroli jest wyznaczany przez właściwego terytorialnie 

dyrektora urzędu morskiego w uzgodnieniu ze stacją. 
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§ 5. 1. W celu przedłużenia uznania stacja składa wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 2, do 

właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, najpóźniej na 30 dni przed datą upływu 

ważności świadectwa ze wskazaniem, że ubiega się o przedłużenie świadectwa uznania. 

2. Stacja dołącza do wniosku dokumenty wymienione w § 1 ust. 3  

3. Dla  przedłużenia świadectwa uznania przeprowadza się kontrolę. 

4. Kontrola dla przedłużenia świadectwa uznania może się odbyć w okresie od trzech 

miesięcy przed do daty upływu ważności świadectwa. 

5. W przypadku przekroczenia terminu składania wniosku o przedłużenie świadectwa, stacja 

powinna ubiegać się o nowe świadectwo uznania. 

§ 6. 1. Stacja może w okresie ważności świadectwa wystąpić o rozszerzenie uznania zakresu 

usług atestacji. W tym celu składa wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 2, do właściwego 

terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, ze wskazaniem, że ubiega się o rozszerzenie 

uznania zakresu usług atestacyjnych. 

2. Do wniosku załącza się: 

1) zakres usług atestacyjnych, ulegający rozszerzeniu w aktualnym świadectwie; 

2) wykaz pracowników stacji z uprawnieniami do wykonywania atestacji w rozszerzonym 

zakresie; 

3) autoryzacje producenta na poszczególny sprzęt statkowy w zakresie objętym kontrolą. 

3. Dla rozszerzenia uznania przeprowadza się kontrolę stacji, która obejmuje zakres usług 

atestacyjnych o jakie rozszerza się aktualne świadectwo uznania. 

§ 7. Kontrole dla potwierdzenia, przedłużenia lub rozszerzenia uznania mogą być 

przeprowadzone wspólnie jako jedna kontrola. 

§ 8. 1. Warunki określone w § 2 powinny być spełniane w całym okresie ważności 

świadectwa uznania. 

2. Celem stwierdzenia, czy stacja w okresie ważności świadectwa przestrzega przepisów 

niniejszego rozporządzenia, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego może 

przeprowadzić kontrolę sprawdzającą. 

3. Kontrola sprawdzająca obejmuje zakresem podstawowe warunki, określone w § 2, jakie 

powinna spełniać każda uznana stacja. 

4. W przypadku negatywnych wyników kontroli stacja powinna, w terminie 30 dni od 

przedstawienia wyników kontroli, lecz nie później niż przed upływem terminu ważności 

certyfikatu usunąć niezgodności oraz przekazać informacje o sposobie usunięcia niezgodności 

do właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego. 
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5. W przypadku negatywnych wyników kontroli sprawdzającej właściwy terytorialnie 

dyrektor urzędu morskiego w drodze decyzji cofa uznanie, a świadectwo uznania dla danej 

stacji traci ważność. Stacja może się ponownie ubiegać o uznanie po upływie 30 dni. 

 

§ 9. Świadectwa uznania wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują 

ważność do czasu przeprowadzenia najbliższej kontroli na potwierdzenie uznania stacji 

atestacji. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

                                                 
3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. (Dz. U. poz. 296), które zgodnie z art. … ustawy z dnia … 
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  
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Załączniki  
do rozporządzenia 
 Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia … (poz. …) 

 
Załącznik nr 1 

WNIOSEK O UZNANIE STACJI ATESTACJI 
 
Wnoszę o przeprowadzenie kontroli stacji atestacji ………………………………………… 
 
Nazwa  

Adres  

Nr rejestru  REGON  

NIP  Telefon  

Data rozpoczęcia działalności   Fax  

Celem kontroli jest: 

Nazwa dokumentu Wydanie Rozszerzenie Przedłużenie 

SWIADECTWO UZNANIA    

 
Uzasadnienie:          
 
 
 
 
 
Kontrola:  
Proponowana data:  godzina rozpoczęcia:  

miejsce kontroli:  
 
Kontakt:  

     imię i nazwisko 

 
    telefon, mail, fax 

 

Fakturę/nakaz płatniczy wystawić na: 

 

 

Stacja atestacji pokrywa koszty dojazdu  
                                                                             
                                                                                                                             ….................................................................................. 

Podpis (czytelnie imię i nazwisko) osoby upoważnionej  
                                                                                                            do składania zgłoszenia 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  
 

 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

REPUBLIC OF POLAND 
 
 

ŚWIADECTWO  UZNANIA   STACJI  ATESTACJI 
SERVICING STATION APPROVAL CERTIFICATE 

 
Nr/No  

     
Integralną częścią niniejszego Świadectwa jest zakres uznanych usług. 

Integral part for this Certificate is Register of Services. 
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa stacji / name of the servicing station) 

 
 

....................................................................................................................................................... 
(adres / address) 

 
wydane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w …………, który upoważnia wyżej wymienioną stację do atestacji urządzeń i wyposażenia statku 
w oparciu o Konwencję SOLAS 1974 ze zmianami, w zakresie usług atestacyjnych. 
issued by the Director of Maritime Office in ………… who authorizes above mentioned station to perform service of ship’s  appliances in 
accordance with the provision  of SOLAS 1974 as amended, in scope of servicing. 
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Niniejsze Świadectwo Uznania ważne jest do            
This Certificate is valid till                                   ................................................................ 
pod warunkiem, że jest corocznie potwierdzane.  
 under mandatory annual confirmation. 
 
                                                                            
Wydano w:                                      Data wydania:     
Issued at:                                                         Date of issue:  
 
                                                                                  
 
                                                                                                                          
                                                       Pieczęć/Seal    Podpis/Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



– 8– 
 

 

WYKAZ SPRZĘTU STATKOWEGO ATESTOWANEGO PRZEZ STACJĘ 
REGISTER OF THE SERVICED EQUIPMENT 
 
Lp. 
no 

Rodzaj atestowanego 
sprzętu 

Serviced equipment 

Producent/Nazwa atestowanego 
sprzętu 

Manufacturer/type 

Data uznania 
Approval date 

Data cofnięcia uznania 
Revoked date 

1. 

   
 

 
Data/Date                                                                             Podpis/ Signature 

Pieczęć/Seal 

 
 
 
Data/Date                                                               Podpis/Signature 

PieczęćSeal 

2. 

   
 

 
Data/Date                                                                            Podpis/ Signature 

Pieczęć/Seal 

 
 

 
Data/Date                                                               Podpis/ Signature 

Pieczęć/Seal 

3. 

  
 

 
 
 
 
Data/Date                                                                            Podpis/ Signature 
                                         Pieczęć/Seal                              

 
 
 
 

Data/Date                                                              Podpis/ Signature                                                              
                                          Pieczęć/Seal 

4. 

   
 
 
 
Data/Date                                                                            Podpis/ Signature 

Pieczęć/Seal 

 
 

 
 
 
Data/Date                                                               Podpis/ Signature 

                                            Pieczęć/Seal 

5. 
   

 
 
Data/Date                                                                            Podpis/ Signature 

Pieczęć/Seal 

 
 
 
Data/Date                                                            Podpis/Signature 

Pieczęć/Seal 

6. 
   

 
 
Data/Date                                                                             Podpis/ Signature 

Pieczęć/Seal 

 
 
 
Data/Date                                                             Podpis/ Signature 

Pieczęć/Seal 
                                                 
Wydano w/Issued at:                                                         Data wydania/Date of issue:    
 
                                                                           
                                     Pieczęć/Seal                                                                                                                        Podpis/Signature 

2/2 
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ROCZNE  POTWIERDZENIE                                           Miejscowość / Place ....................................... 
ANNUAL  CONFIRMATION                        
                                                                                                 Data /Date ....................................................... 
 Pieczęć / Seal 
                                                                                                 Podpis / Signature ........................................... 
 
 
 
                                                                                                                                                        
ROCZNE  POTWIERDZENIE                                           Miejscowość / Place ....................................... 
ANNUAL  CONFIRMATION                        
                                                                                                 Data /Date ....................................................... 
 Pieczęć / Seal 
                                                                                                 Podpis / Signature ........................................... 
 
 
 
                                                                                                                                                         
ROCZNE  POTWIERDZENIE                                           Miejscowość / Place ....................................... 
ANNUAL  CONFIRMATION                         
                                                                                                 Data /Date ....................................................... 
 Pieczęć / Seal 
                                                                                                 Podpis / Signature ........................................... 
 
 
 
    
ROCZNE  POTWIERDZENIE                                           Miejscowość / Place ...................................... 
ANNUAL  CONFIRMATION                                                                                          
                                                                                 Data / Date ..................................................... 
Pieczęć / Seal  
                                                                                                 Podpis / Signature .......................................... 
 
 
 
    
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA                                        Miejscowość / Place ...................................... 
AUDYT  ADDITIONAL                                                                                                  
                                                                                 Data / Date ..................................................... 
Pieczęć / Seal  
                                                                                                 Podpis / Signature .......................................... 
 
 
 
 
    
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA                                        Miejscowość / Place ...................................... 
AUDYT  ADDITIONAL                                                                                                  
                                                                                 Data / Date ..................................................... 
Pieczęć / Seal  
                                                                                                 Podpis / Signature .......................................... 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie stacji atestacji 

urządzeń i wyposażenia statku, zwany dalej „projektem rozporządzenia”, stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”.  

Rozporządzenie reguluje warunki i tryb uznawania odnowienia uznania i zmiany zakresu 

uznania usług stacji atestujących urządzenia i wyposażenie statku, sposób sprawowania 

nadzoru nad stacjami oraz wzór świadectwa uznania takich stacji.  

Sprawowanie nadzoru oraz konieczność zapewnienia przez administrację morską, aby 

obsługa, naprawa i atestacja urządzeń i wyposażenie statku bandery były przeprowadzane 

zgodnie z wymogami ustanowionymi przez IMO (Międzynarodową Organizację Morską). 

Wprowadzenie odpowiednich zapisów w tej sprawie jest konieczne ze względu na 

wymagania Konwencji SOLAS w tym zakresie (SOLAS – Rozdziały II, III, IV, V). 

Rozporządzenie pozwoli na odpowiednie funkcjonowanie stacji atestacji zgodnie 

z wymaganiami międzynarodowymi i krajowymi oraz zapewni właściwy nadzór nad stacjami 

atestacji urządzeń i wyposażenia statku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia każda stacja zainteresowana uzyskaniem 

świadectwa uznania administracji w celu możliwości przeprowadzania atestacji urządzeń 

i wyposażenia statku morskiego powinna, złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie 

kontroli do właściwego dyrektora urzędu morskiego. Stacja po spełnieniu wymogów 

formalnych przy składaniu wniosku i załączeniu wymaganych dokumentów, powinna 

spełniać odpowiednie warunki zapewniające właściwe przeprowadzanie atestacji oraz 

funkcjonowanie stacji. Wyposażenie niezbędne do przeprowadzania testów oraz badań, jak 

również personel pracujący przy atestacji powinien odpowiadać zakresowi usług, jaki 

świadczy dana stacja. 

W celu uznania stacji dyrektor urzędu morskiego, do którego skierowano wniosek, 

przeprowadza kontrolę w celu sprawdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w § 3 

projektu rozporządzenia. Po przeprowadzeniu kontroli oraz jej pozytywnych wynikach 

dyrektor urzędu morskiego wydaje świadectwo uznania w drodze decyzji administracyjnej.  

Świadectwo uznania wydawane będzie na okres 5 lat z koniecznością przeprowadzenia 

corocznych kontroli potwierdzających, że stacja nadal spełnia podstawowe wymagania. Po 

okresie 5 lat obowiązywania świadectwa, w celu jego przedłużenia, stacja składa ponownie 

wniosek ze wskazaniem, że ubiega się o przedłużenie świadectwa. Jeżeli stacja w okresie 
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ważności lub podczas przedłużania ważności świadectwa zdecyduje się na rozszerzenie 

zakresu atestacji, obowiązana jest przed świadczeniem usług w tym zakresie złożyć wniosek 

do dyrektora urzędu morskiego i uzyskać uznanie w przedmiotowym obszarze działalności. 

W celu utrzymania wysokiego poziomu usług oraz ciągłego spełniania wymagań dla stacji 

atestacji urządzeń i wyposażenia statków przewiduje się możliwość przeprowadzania przez 

dyrektora urzędu morskiego kontroli sprawdzających.  

Regulacja jest wyłączona z procedury notyfikacji zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), 

przedmiotowy projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do 

postanowień § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.  

– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

   Projektowane rozporządzenie jest zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie stacji 
atestacji urządzeń i wyposażenia statku.  
 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 
Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 
Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie stacji atestacji urządzeń 
i wyposażenia statku, zwany dalej „projektem rozporządzenia”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”.  
Rozporządzenie reguluje warunki i tryb uznawania stacji atestujących urządzenia i wyposażenie statku, sposób 
sprawowania nadzoru nad stacjami oraz wzór świadectwa uznania takich stacji. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Sprawowanie nadzoru oraz konieczność zapewnienia przez administrację morską, aby obsługa, naprawa i atestacja 
urządzeń i wyposażenie statku bandery były przeprowadzane zgodnie z wymogami ustanowionymi przez IMO 
(Międzynarodową Organizację Morską). Wprowadzenie odpowiednich zapisów w tej sprawie jest konieczne ze względu na 
wymagania Konwencji SOLAS w tym zakresie (SOLAS – Rozdziały II, III, IV, V). Rozporządzenie pozwoli na 
odpowiednie funkcjonowanie stacji atestacji zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi oraz krajowymi oraz zapewni 
właściwy nadzór nad stacjami atestacji urządzeń i wyposażenia statku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zgodnie z projektem rozporządzenia każda stacja zainteresowana uzyskaniem świadectwa uznania administracji w celu 
możliwości przeprowadzania atestacji urządzeń i wyposażenia statku morskiego powinna, złożyć pisemny wniosek 
o przeprowadzenie kontroli do właściwego dyrektora urzędu morskiego. Stacja po spełnieniu wymogów formalnych przy 
składaniu wniosku i załączeniu wymaganych dokumentów, powinna spełniać odpowiednie warunki zapewniające właściwe 
przeprowadzanie atestacji oraz funkcjonowanie stacji. Wyposażenie niezbędne do przeprowadzania testów oraz badań, jak 
również personel pracujący przy atestacji powinien odpowiadać zakresowi usług, jaki świadczy dana stacja. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Sprawy uznawania stacji atestacji uregulowane są przepisami międzynarodowymi ustanowionymi przez IMO 
(Międzynarodową Organizację Morską), w szczególności Rozdziały II, III, IV, V Konwencji SOLAS. W związku 
z powyższym wszystkie państwa członkowskie IMO są obowiązane do wdrożenia jednakowych rozwiązań w tym zakresie. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Administracja morska Projekt oddziałuje na 

trzy Inspektoraty 
Nadzoru Rynku 
w Urzędach Morskich 
– w sumie ok. 10 osób. 

urzędy morskie, szacunki 
własne MIiR 

Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 

Stacje atestacji ok. 20 stacji atestacji na 
terenie całego kraju 

urzędy morskie, szacunki 
własne MIiR 

Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

 
 
Brak wpływu. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Brak wpływu. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 
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10/04/BS 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 
9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską i przedstawicielami stacji atestacji. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1) 

z dnia 

w sprawie inspekcji i karty bezpieczeństwa jachtu morskiego 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) rodzaje, tryb i zakres przeprowadzania inspekcji jachtów morskich, w zależności od 

rodzaju i długości jachtu oraz sposobu używania jachtu zgodnie z instrukcją 

bezpieczeństwa; 

2) elementy, które powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa, oraz wytyczne dotyczące jej 

opracowania oraz stosowania; 

3) sposób weryfikowania przez organ inspekcyjny prawidłowości opracowania i sprawdzenia 

wpływu stosowania instrukcji bezpieczeństwa na poziom ryzyka wystąpienia zagrożeń 

zidentyfikowanych w związku z prowadzoną na jachcie działalnością lub uprawianą 

żeglugą; 

4) wzór karty bezpieczeństwa jachtu morskiego. 

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 

1) jachtów regatowych rozumianych jako jachty morskie przeznaczone wyłącznie do regat 

i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez 

polski związek sportowy oraz wiosłowych łodzi regatowych, uczestniczących w treningach 

lub regatach na wodach morskich, na akwenach znajdujących się pod stałą obserwacją 

i osłoną ratowniczą; 

2) rowerów wodnych, kajaków, desek z żaglem, pontonów pneumatycznych bez napędu, bez 

względu na wielkość, oraz innych podobnych jednostek pływających o długości do 5 m, 

uprawiających żeglugę tylko w porze dziennej, rozumianej jako okres od wschodu do 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222.  
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zachodu słońca, na polskich obszarach morskich w odległości do 2 mil morskich od linii 

brzegu morskiego; 

3) jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m, które dobrowolnie nie poddały się inspekcji; 

4) skuterów wodnych. 

2. Karta bezpieczeństwa może być wydana na wniosek armatora jachtu morskiego, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, po przeprowadzeniu inspekcji. W takim przypadku do wydawania oraz 

potwierdzania ważności karty bezpieczeństwa stosuje się odpowiednio przepisy 

rozporządzenia. 

§ 3. 1. Jacht rekreacyjny, z zastrzeżeniem § 4, podlega inspekcji: 

1) wstępnej; 

2) pośredniej; 

3) odnowieniowej; 

4) doraźnej. 

2. Jacht komercyjny, z zastrzeżeniem § 5, podlega inspekcji: 

1) wstępnej; 

2) rocznej; 

3) pośredniej; 

4) odnowieniowej; 

5) doraźnej. 

§ 4. 1. Jacht rekreacyjny o długości do 24 m, który jest eksploatowany w oparciu 

o zatwierdzoną przez armatora instrukcję bezpieczeństwa, podlega inspekcji pośredniej, 

natomiast powinien zostać poddany inspekcji odnowieniowej.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, armator jachtu corocznie, w okresie od trzech 

miesięcy przed do trzech miesięcy po upływie daty rocznicowej karty bezpieczeństwa, 

przesyła do właściwego dyrektora urzędu morskiego informację o stanie jachtu. 

3. W przypadku gdy: 

1) wynik inspekcji wstępnej, odnowieniowej lub doraźnej, jest negatywny lub wykaże, że: 

a) rodzaj faktycznie uprawianej żeglugi nie odpowiada rodzajowi żeglugi opisanemu 

w instrukcji bezpieczeństwa lub  

b) instrukcja bezpieczeństwa: 

– nie jest stosowana,  

– nie zawiera informacji określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub 
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– nie ustanawia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w szczególności 

niewłaściwie identyfikuje zagrożenia związane z rodzajem uprawianej żeglugi lub nie 

ustanawia wystarczających środków minimalizujących ryzyko wystąpienia tych 

zagrożeń, 

2) armator jachtu morskiego nie przesłał do organu inspekcyjnego w okresie od trzech 

miesięcy przed upływem daty rocznicowej karty bezpieczeństwa do trzech miesięcy po 

upływie tej daty informacji o stanie jachtu morskiego 

– w celu potwierdzenia karty bezpieczeństwa, jacht powinien być poddany inspekcji 

pośredniej w okresie nie dłuższym niż pięć lat odpowiednio, po przeprowadzeniu inspekcji 

wstępnej, odnowieniowej lub doraźnej albo po dniu, w którym upłynął termin przesłania 

informacji o stanie jachtu morskiego. 

§ 5. 1. Jacht komercyjny o długości do 24 m, który jest eksploatowany w oparciu 

o zatwierdzoną przez armatora instrukcję bezpieczeństwa, nie podlega inspekcji rocznej. 

W okresie nie dłuższym niż pięć lat od momentu wprowadzenia instrukcji, jacht powinien 

zostać poddany inspekcji pośredniej oraz inspekcji odnowieniowej, a następnie powinien być 

poddawany inspekcji odnowieniowej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, armator jachtu corocznie, w okresie od trzech 

miesięcy przed do trzech miesięcy po upływie każdej daty rocznicowej karty bezpieczeństwa, 

przesyła do właściwego dyrektora urzędu morskiego informację o stanie jachtu. 

3. W przypadku gdy: 

1) wynik inspekcji wstępnej, pośredniej, odnowieniowej lub doraźnej, jest negatywny lub 

wykaże, że: 

a) rodzaj faktycznie prowadzonej działalności nie jest zgodny z rodzajem działalności 

opisanym w instrukcji bezpieczeństwa lub  

b) instrukcja bezpieczeństwa: 

– nie jest stosowana,  

– nie zawiera informacji określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub 

– nie ustanawia odpowiedniego poziom bezpieczeństwa, w szczególności niewłaściwie 

identyfikuje zagrożenia związane z rodzajem prowadzonej działalności lub nie 

ustanawia wystarczających środków minimalizujących ryzyko wystąpienia tych 

zagrożeń, 
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2) armator jachtu morskiego nie przesłał do organu inspekcyjnego w okresie od trzech 

miesięcy przed upływem daty rocznicowej karty bezpieczeństwa do trzech miesięcy po 

upływie tej daty informacji o stanie jachtu morskiego 

– w celu potwierdzenia karty bezpieczeństwa, jacht powinien być poddany inspekcji rocznej 

w dwóch kolejnych latach, odpowiednio, po przeprowadzeniu inspekcji wstępnej, 

pośredniej, odnowieniowej lub doraźnej albo po dniu, w którym upłynął termin przesłania 

informacji o stanie jachtu morskiego. 

§ 6. Inspekcja wstępna, obejmuje stwierdzenie, czy: 

1) stan techniczny jachtu morskiego odpowiada stanowi potwierdzonemu w dokumentach 

potwierdzających dokonanie przeglądów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

o bezpieczeństwie morskim; 

2) spełnione są wymagania dotyczące wyposażenia jachtu morskiego. 

§ 7. Inspekcja roczna, pośrednia i odnowieniowa obejmuje sprawdzenie, czy: 

1) na jachcie morskim znajdują się oryginał karty bezpieczeństwa oraz oryginał lub kopie 

dokumentów potwierdzających dokonanie przeglądów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy o bezpieczeństwie morskim; 

2) stan techniczny jachtu morskiego odpowiada stanowi potwierdzonemu w dokumentach 

potwierdzających dokonanie przeglądów, o których mowa w pkt art. 25 ust. 1 ustawy 

o bezpieczeństwie morskim; 

3) spełnione są wymagania dotyczące wyposażenia jachtu morskiego. 

§ 8. 1. Zakres inspekcji doraźnej obejmuje czynności zależne od okoliczności, których 

zaistnienie spowodowało konieczność przeprowadzenia tej inspekcji.  

2. Inspekcja doraźna obejmująca całokształt bezpieczeństwa jachtu morskiego, na wniosek 

armatora, może być uznana przez organ inspekcyjny za inspekcję roczną, pośrednią lub 

odnowieniową. 

§ 9. 1. W przypadku jachtu morskiego o długości do 24 m, który jest eksploatowany 

w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa inspekcja wstępna, roczna, pośrednia, odnowieniowa 

i doraźna obejmuje dodatkowo sprawdzenie czy: 

1) informacja o stanie jachtu morskiego przesyłana przez armatora organowi inspekcyjnemu 

w okresie od trzech miesięcy przed upływem każdej daty rocznicowej karty 

bezpieczeństwa do trzech miesięcy po upływie tej daty zawiera informację o elementach, 

jakie zostały sprawdzone, naprawione lub wymienione oraz czynnościach kontrolnych 

i konserwacyjnych podjętych przez armatora podczas weryfikacji stanu jednostki, w celu 
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zapewnienia jej należytego utrzymania eksploatacyjnego, oraz czy stan jednostki i jej 

wyposażenia odpowiada stanowi zadeklarowanemu w tej informacji; 

2) instrukcja bezpieczeństwa zawiera wszystkie wymagane elementy. 

2. W przypadku jachtu komercyjnego używanego do holowania sprzętu pływającego 

inspekcja wstępna, roczna, pośrednia, odnowieniowa i doraźna obejmuje dodatkowo 

sprawdzenie posiadania i stosowania instrukcji producenta dotyczącej warunków holowania 

i przewozu osób. 

§ 10. Wytyczne dotyczące opracowywania i stosowania instrukcji bezpieczeństwa, w tym 

elementy jakie powinna ona zwierać, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 11. 1. Jacht morski zgłoszony do inspekcji powinien być przygotowany do sprawnego 

i bezpiecznego jej przeprowadzenia. 

2. W przypadku gdy jacht morski o długości do 24 m jest eksploatowany w oparciu 

o instrukcję bezpieczeństwa, armator przekazuje tę instrukcję organowi inspekcyjnemu 

jednocześnie ze zgłoszeniem jachtu morskiego do inspekcji. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ inspekcyjny w ramach inspekcji: 

1) weryfikuje, czy instrukcja bezpieczeństwa zawiera elementy określone w załączniku nr 1 

do rozporządzenia i w razie potrzeby wzywa armatora do jej poprawienia lub uzupełnienia; 

2) sprawdza wdrożenie i utrzymywanie systemu eksploatacji jachtu morskiego w oparciu 

o instrukcję bezpieczeństwa. 

§ 12. 1. Z przeprowadzonej inspekcji sporządza się protokół, który podpisują inspektor 

i kapitan jachtu morskiego lub armator albo osoba przez niego wyznaczona. 

2. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu protokołu 

otrzymują kapitan jachtu morskiego albo osoba przez niego wyznaczona oraz armator jachtu. 

Trzeci egzemplarz protokołu dołącza się do akt sprawy. 

3. Do protokołu wpisuje się zalecenia dla armatora oraz kapitana jachtu morskiego, wydane 

na podstawie wyników przeprowadzonej inspekcji, oraz wyznacza termin ich wykonania. 

4. Kapitan jachtu morskiego albo osoba przez niego wyznaczona, przed podpisaniem 

protokołu, może zgłosić organowi inspekcyjnemu pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu. 

5. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń protokołu organ inspekcyjny: 

1) uwzględnia zastrzeżenia i dokonuje zmian w protokole albo 

2) odmawia uwzględnienia zmian w protokole. 
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6. Armator jachtu morskiego zgłasza na piśmie wykonie zaleceń wydanych na podstawie 

wyników przeprowadzonej inspekcji organowi inspekcyjnemu, który je wydał, w sposób 

określony przez ten organ i w terminie przez niego wyznaczonym. 

§ 13. 1. Po przeprowadzeniu inspekcji zakończonej wynikiem pozytywnym, organ 

inspekcyjny w terminie do 5 dni roboczych od jej zakończenia wydaje kartę bezpieczeństwa 

jachtu morskiego lub potwierdza jej ważność.  

2. Karta bezpieczeństwa jest wydawana na okres nie dłuższy niż 5 lat, zgodnie z terminem 

ważności dokumentu, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego 

uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 326). 

3. Wzór karty bezpieczeństwa określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 14. 1. Kartę bezpieczeństwa wydaje się w trzech egzemplarzach.  

2. Oryginał karty bezpieczeństwa otrzymuje kapitan jachtu morskiego, a kopię armator oraz 

organ inspekcyjny. 

§ 15. 1. W uzasadnionych przypadkach organ inspekcyjny może bez inspekcji przedłużyć 

ważność karty bezpieczeństwa na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu dojścia jachtu 

morskiego do portu krajowego lub obcego, w którym może zostać przeprowadzona inspekcja. 

2. W celu uzyskania przedłużenia ważności karty bezpieczeństwa bez inspekcji, armator lub 

kapitan jachtu morskiego składa organowi inspekcyjnemu pisemne oświadczenie, że jacht 

morski i jego wyposażenie znajduje się w stanie, który kwalifikuje go do odbycia rejsu do 

portu, w którym jacht  morski zostanie poddany inspekcji. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku 
morskiego (Dz. U. poz. 1313), które zgodnie z art. ... ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 
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Załączniki  
do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia … (poz. …)  

Załącznik nr 1 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OPRACOWYWANIA INSTRUKCJI 
BEZPIECZEŃSTWA DLA JACHTÓW REKREACYJNYCH 

 

I. Opracowanie przez armatora w instrukcji bezpieczeństwa systemu monitorowania stanu 
technicznego jachtu i jego wyposażenia, kwalifikacji załogi i procedur postępowania 
oraz wdrożenie i utrzymywanie tego systemu, powinno służyć ustanowieniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa żeglugi poprzez zwiększenie świadomości i zakresu 
odpowiedzialności armatora. 

 

II. Celem opracowania przez armatora instrukcji bezpieczeństwa jednostki lub jednostek 
pływających jest, aby armator: 

1) wskazał siebie jako podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo żeglugi; 

2) ustalił, jakie rodzaje żeglugi uprawia (w przypadku jachtów rekreacyjnych) lub 
rodzaje działalności prowadzi (w przypadku jachtów komercyjnych); 

3) opisał czynniki zagrożenia związane z rodzajem uprawianej żeglugi lub prowadzonej 
działalności; 

4) wprowadził techniczne i operacyjne środki zapobiegawcze, które w efektywny sposób 
zmniejszą ryzyko wystąpienia zagrożenia; 

5) zapewnił, że jednostka/jednostki pływające są we właściwym stanie technicznym 
i posiadają niezbędne wyposażenie; 

6)  zapewnił, że wdrożono odpowiednie procedury w celu należytego utrzymania 
eksploatacyjnego jednostki oraz wyposażenia; 

7) zapewnił, że liczebność i kwalifikacje załogi są wystarczające; 

8) opisał operacyjne środki zapobiegawcze, których załoga musi przestrzegać; 

9) opisał środki zapobiegawcze zapewniające, że w razie wypadku można w możliwie 
największym stopniu zapewnić ratunek dla wszystkich osób na pokładzie; 

10) zapewnił możliwość efektywnego wezwania pomocy w razie wypadku; 
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11) zapewnił, że informacja na temat liczby osób na pokładzie jest znana 
i przechowywana na lądzie oraz łatwo dostępna w razie akcji ratunkowej; 

12) zapewnił, że przed rozpoczęciem żeglugi nowe osoby na pokładzie zostaną 
poinstruowane co do istotnych elementów bezpieczeństwa na jachcie w oparciu o instrukcję 
bezpieczeństwa; 

13) zapewnił gromadzenie doświadczeń w celu bieżącego podwyższania poziomu 
bezpieczeństwa. 

 

III. Instrukcja bezpieczeństwa powinna, co najmniej: 

1) określać przedsiębiorstwo lub osobę odpowiedzialną za eksploatację jednostki 
(nazwisko lub armatora, dane kontaktowe); 

2) opisywać rodzaje żeglugi, jakie uprawia się na jednostce lub rodzaje działalności, jakie 
prowadzi się na jednostce; 

3) opisywać rodzaje zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, występujące w związku 
z rodzajem uprawianej żeglugi lub prowadzonej działalności; 

4) opisywać działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia wspomnianych 
zagrożeń; 

5) opisywać jednostkę pływającą, wraz z jej specyfikacją techniczną, wyposażeniem 
oraz sposobem eksploatacji i konserwacji; 

6) określać odstępy czasu oraz procedurę weryfikacji stanu jednostki oraz wyposażenia wraz 
ze sposobem dokumentacji wykonania przedmiotowych czynności; 

7) określać kwalifikacje załogi oraz zakres przeszkolenia, które obowiązkowo muszą 
odbyć kapitan jachtu oraz załoga oraz określać sposób dokumentowania takiego 
przeszkolenia; 

8) ustalać ograniczenia żeglugowe dla jednostki pływającej, których kapitan musi 
przestrzegać, aby żegluga przebiegała w bezpieczny sposób. Obejmuje to podanie obszarów 
dalekomorskich, pór roku, warunków atmosferycznych, temperatury wody, maksymalnej 
dozwolonej liczby osób na pokładzie itp. których to ograniczeń należy przestrzegać w trakcie 
eksploatacji danej jednostki pływającej; 

9) ustalać środki zapobiegawcze, które należy zastosować zarówno na pokładzie, jak na 
lądzie, aby w przypadku pożaru, wywrotki, zderzenia i podobnych wypadków można 
w możliwie największym stopniu zapewnić ratunek i utrzymanie przy życiu wszystkich osób 
na pokładzie do momentu nadejścia pomocy, także w przypadku znalezienia się tych osób 
w wodzie; 

10) zapewniać, że zawsze w razie wypadku istnieje możliwość wezwania pomocy; 
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11) zapewniać, że informacja odnośnie liczby osób na pokładzie jest znana 
i przechowywana na lądzie oraz łatwo dostępna w przypadku prowadzenia akcji ratunkowej; 

12) ustalać procedurę zapoznawania przed rozpoczęciem żeglugi nowych osób 
na pokładzie z instrukcją bezpieczeństwa oraz sposób dokumentowania tego faktu; 

13) opisywać procedurę postepowania po zajściu incydentu lub wypadku, celem wykrycia 
przyczyn i zapobiegania podobnym wydarzeniom w przyszłości. 

 

IV. Armator powinien zapewnić, że osoba opracowująca instrukcję bezpieczeństwa ma 
odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie żeglugi, w tym: 

1) posiada rozległą wiedzę w zakresie żeglugi na jednostkach tego typu; 

2) posiada rozległą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa na morzu, nawigacji i ratownictwa 
morskiego; 

3) posiada wiedzę na temat łączności na morzu; 

4) posiada zrozumienie procedur łączności na morzu; 

5) posiada szeroką wiedzę w zakresie znaczenia czynników istotnych dla planowania 
żeglugi; 

6) posiada szeroką wiedzę w zakresie oceny znaczenia warunków atmosferycznych dla 
żeglugi. 

 

V. Armator powinien zadbać o to, aby instrukcja bezpieczeństwa rzetelnie przedstawiała 
rodzaj uprawianej żeglugi lub prowadzonej działalności oraz była na bieżąco aktualizowana. 

 

VI. Armator powinien ustanowić procedury gwarantujące, że kapitan jednostki oraz załoga 
każdorazowo zapozna się z instrukcją bezpieczeństwa.  

 

VII. Instrukcja bezpieczeństwa powinna być zwięzła i łatwo czytelna dla wszystkich 
użytkowników. 

 

VIII. W przypadku gdy dla jachtu opracowano instrukcję zgodnie z normą PN-EN ISO 10240 
Małe statki Instrukcja dla właściciela, instrukcja ta może stanowić część instrukcji 
bezpieczeństwa, bez potrzeby powtarzania informacji. 
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IX. Wyjaśnienia, uwagi i przykłady odnośnie pkt. III: 

Ad. 1) „Armator“ jest osobą lub podmiotem w swoim imieniu uprawiającym żeglugę lub 
prowadzącym działalność na danej jednostce. Armator jest zatem odpowiedzialny za wybór 
rodzaju uprawianej żeglugi/ prowadzonej działalności oraz za jej przygotowanie 
i przeprowadzenie. Armator może być właścicielem jednostki pływającej, nie jest to jednak 
wymagane. Żegluga może równie dobrze odbywać się na jednostkach wynajmowanych. 
Instrukcja powinna określać nazwisko lub nazwę armatora oraz jego dane kontaktowe. 

Ad. 2) Należy krótko wskazać rodzaje uprawianej żeglugi lub prowadzonej działalności, 
uwzględniając rejon uprawianej żeglugi, pory roku, oraz warunki atmosferyczne, w jakich 
ona przebiega. 
Przykłady: 

– Rejsy turystyczne po morzu Bałtyckim, w okresie [data1]-[data2] na jachcie żaglowym 
o długości 12 m, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i temperaturze: (temperatura 
wody i powietrza, siła wiatru, stan morza itp.); 

– Żegluga turystyczna na Zalewie Szczecińskim w okresie [data1]-[data2,] w porze dziennej, 
przy następujących warunkach atmosferycznych i temperaturze: (temperatura wody 
i powietrza, siła wiatru, stan morza itp.,); 

– Kursy szkoleniowe na patenty i certyfikaty żeglarskie na akwenach treningowych 
i w żegludze osłoniętej, w sezonie letnim, w korzystnych warunkach atmosferycznych 
(temperatura wody min. X C, temperatura powietrza min. Y C oraz maks. prędkość wiatru 
Z B); 

– Rejsy turystyczne i szkoleniowe po morzu Bałtyckim, w okresie [data1]-[data2] na jachcie 
żaglowym o długości 12 m, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i temperaturze: 
(temperatura wody i powietrza, siła wiatru, stan morza itp.); 

– Żegluga turystyczna na Zalewie Szczecińskim w okresie [data1]-[data2] przy następujących 
warunkach atmosferycznych i temperaturze: (temperatura wody i powietrza, siła wiatru, stan 
morza itp.); 

– Rejsy wędkarskie na środkowym wybrzeżu Polski, w odległości nie przekraczającej 20 Mm 
od portu schronienia, żegluga całoroczna, w sprzyjających warunkach atmosferycznych 
(maks. siła wiatru X B, max. stan morza Y); 

– Jednostka używana do holowania za rufą sprzętu pływającego z 8- osobowymi grupami 
turystów, rejsy 20 minutowe w odległości nie większej niż 0,5 Mm od brzegu, przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych (min. temperatura wody, min. temperatura 
powietrza, max. siła wiatru, max. stan morza); 

– Rejsy manewrowe na akwe. 

Ad. 3) Zagrożenie z zakresu bezpieczeństwa żeglugi różnią się znacznie w zależności 
od rodzaju uprawianej żeglugi lub prowadzonej działalności i okoliczności. Na armatora 
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nakłada się obowiązek przeglądu konkretnych rodzajów uprawianej żeglugi lub prowadzonej 
działalności w konkretnych okolicznościach w celu identyfikacji istotnych zagrożeń. 
Wszystkie istotne zagrożenia należy umieścić na liście w instrukcji bezpieczeństwa. 
W przypadku gdy inne zagrożenia zostaną zidentyfikowane, należy dodać je do listy, gdy 
tylko zostaną one potwierdzone. 

Przykłady istotnych zagrożeń: 

– wypadnięcie za burtę; 

– wychłodzenie organizmu w skutek oddziaływania niskich temperatur (np. jako dodatkowy 
czynnik ryzyka dla jachtów uprawiających żeglugę po Morzu Bałtyckim); 

– wypadnięcie za burtę podczas wachty nocnej, ograniczonej ilości osób na pokładzie; 

– pożar; 

– awaria olinowania stałego grożąca utratą masztu; 

– uderzenie o skały i naruszenie mocowania balastu lub urządzenia sterowego; 

– kolizja na akwenie o dużym natężeniu ruchu; 

– trudne warunki pogodowe, silny wiatr lub sztorm oraz wysoka fala; 

Przy żegludze z dziećmi i osobami małoletnimi należy rozważyć w szczególności następujące 
zagrożenia: 

– Czy osoby przebywające na pokładzie potrafią pływać? 

– Czy rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę na udział w imprezie żeglarskiej? 

Przy żegludze na jednostkach osiągających dużą prędkość należy rozważyć następujące 
istotne zagrożenia: 

– Zderzenie/wpłynięcie na mieliznę (zagrożenie wzrasta na skutek dużej prędkości). 

– Ochrona osób przebywających na pokładzie przed działaniem sił przyspieszenia 
i hamowania. 

– Zapobieganie urazom kręgosłupa itp. Podczas gwałtownych uderzeń jednostki o falę. 

– Dostępność osobistych środków ratunkowych i środków bezpieczeństwa oraz ochrony 
w celu zapobiegania wypadnięciu za burtę lub obrażeniom cielesnym na skutek upadku lub 
uderzenia. 

– Zapobieganie wyziębieniu na skutek działania wiatru lub wody. 
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Przy żegludze całorocznej na Morzu Bałtyckim należy rozważyć następujące istotne 
zagrożenia: 

– możliwość wystąpienia trudnych  warunków pogodowych – silnego wiatru lub sztormu oraz 
wysokiej, krótkiej i stromej fali. 

– szczególne zagrożenie wyziębieniem na skutek działania niskich temperatur wody 
i powietrza. 

– szczególne zagrożenie przy żegludze w warunkach silnego oblodzenia. 

Ad. 4) Dla każdego istotnego zagrożenia zidentyfikowanego w instrukcji bezpieczeństwa 
armator jest zobowiązany do wprowadzenia środka efektywnie zapobiegającego lub 
zmniejszającego ryzyko wystąpienia zagrożenia. Mogą to być środki techniczne (konstrukcja 
i wyposażenie jednostki pływającej) lub środki operacyjne (ograniczenia w użytkowaniu, 
rozkłady alarmowe sporządzone zgodnie z wymogami § 13 rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 
bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 326)). 

Przykłady środków zapobiegających lub minimalizujących ryzyko wystąpienia czynników 
zagrożenia: 

Ad. wypadnięcie za burtę – np. przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych „człowiek za burtą”, 
stałe użycie pneumatycznych pasów ratunkowych, zainstalowane stalowe lajfliny na burtach 
jachtu, procedury użycia pasów bezpieczeństwa przy wietrze 6 B i powyżej oraz w nocy. 

Ad. wychłodzenie organizmu w skutek oddziaływania niskich temperatur (np. jako 
dodatkowy czynnik ryzyka dla jachtów uprawiających żeglugę po Morzu Bałtyckim)  
– np. dodatkowe wyposażenie w kombinezony ratunkowe, procedury przeszkolenia użycia 
środków ochrony cieplnej, zasady ubrania na wachcie. 

Ad. wypadnięcie za burtę podczas wachty nocnej, ograniczonej ilości osób na pokładzie  
– np. dodatkowe ćwiczenia manewru monachijskiego, procedury użycia pasów 
bezpieczeństwa w nocy. 

Ad. pożar  – np. procedury przeszkolenia w zakresie bezpiecznych zachowań, dodatkowe 
wyposażenie w automatyczną instalację gaszenia silnika; 

Ad. awaria olinowania stałego grożąca utratą masztu – np. opracowane i wdrożone procedury 
kontrolne przy każdym zdaniu/przejęciu jachtu oraz okresowe kontrole i konserwacja; 

Przykłady jedynie ilustrują systematykę opracowania instrukcji bezpieczeństwa – zagrożenia 
oraz odpowiadające im środki zapobiegawcze lub zmniejszające ryzyko nie są wyczerpująco 
opisane dla wybranego rodzaju uprawianej żeglugi. We wszystkich przykładach 
w rzeczywistości istnieć będzie więcej istotnych zagrożeń niż przedstawiono w przykładach. 
Odpowiedzialnością armatora jest zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń związanych 
z uprawianiem żeglugi konkretnego rodzaju oraz podjęcie decyzji co do tego, jakie środki są 
konieczne w celu zapobiegania lub zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia. Wszystkie 
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zagrożenia oraz odpowiadające im środki zapobiegawcze powinno opisać się w wyczerpujący 
sposób. 

Ad. 5) Opis jednostki pływającej i wyposażenia: 

Armator powinien zadbać o to, aby jednostki pływające były odpowiednie do rodzaju 
uprawianej żeglugi lub prowadzonej działalności oraz posiadały co najmniej wyposażenie 
wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty 
morskie. Armator może określić dodatkowe wyposażenie. Powinny zostać określone zarówno 
jednostka pływająca, jak i jej specyfikacja techniczna i wymagane wyposażenie na pokładzie. 
Z instrukcji musi jednoznacznie wynikać, według jakich norm zbudowano jednostkę 
pływającą oraz do jakiego zastosowania jest przeznaczona według norm konstrukcyjnych lub 
wskazań producenta. 

Przykład: 

Jednostka rekreacyjna z oznaczeniem CE zgodnie z dyrektywą dotyczącą rekreacyjnych 
jednostek pływających przeznaczona do żeglugi pełnomorskiej (kategoria projektowa B: 
skonstruowana do żeglugi pełnomorskiej, maks. siła wiatru 8, maks. znacząca wysokość fal 
4 m, maks. 6 osób na pokładzie. 

[Specyfikacje techniczne jednostki i lista wyposażenia zawarto w załączniku]. 

Ad. 6) Armator jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jednostka pływająca i jej 
wyposażenie są właściwie eksploatowane i podlegają ciągłej konserwacji oraz że opisano, 
w jaki sposób można tę konserwację zapewnić. Może to być zapewnione poprzez 
wykorzystanie np.:  

– listy kontrolnej podczas zdania/przejęcia jachtu,  

– instrukcji obsługi instalacji określającej właściwą eksploatację, 

– wykazu okresowych kontroli i czynności konserwacyjnych jednostki i jej sprzętu. 

Ad. 7) W zależności od rodzaju uprawianej żeglugi lub prowadzonej dziłalności, istotnych 
zagrożeń, środków zapobiegania i charakteru jednostki pływającej,  armator jest zobowiązany 
zapewnić, że załoga jednostki jest odpowiednia i posiada odpowiednie kwalifikacje do 
bezpiecznego prowadzenia jednostki, co najmniej takie, jak określone w karcie 
bezpieczeństwa jachtu. Wymogi w zakresie umiejętności załogi są różne w zależności od 
rodzaju żeglugi i danej jednostki pływającej. Wymogi muszą stawać się bardziej 
rygorystyczne wraz ze wzrostem wielkości jednostki i zagrożeń. W szczególności załoga 
musi być zaznajomiona z wyposażeniem jednostki i instrukcją bezpieczeństwa. 

Ad. 8) Jeżeli armator zidentyfikował zagrożenia, których wystąpieniu zapobiega się lub 
zmniejsza ryzyko za pomocą ograniczeń operacyjnych, powinny one być zamieszczone 
w instrukcji bezpieczeństwa. Może to dotyczyć np. ograniczeń geograficznych w zakresie 
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użytkowania, okresów w ciągu roku lub w ciągu doby, kiedy żegluga nie może się odbywać, 
oraz ewentualnych ograniczeń w liczbie osób znajdujących się na pokładzie. 

Ad. 9) Armator zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo w razie najgorszego możliwego 
wypadku, tzn. w razie gdy osoby przebywające na pokładzie muszą opuścić jednostkę na 
skutek zatonięcia, wywrócenia, pożaru itp. Rozkłady alarmowe powinny być opracowane 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. i mogą być one częścią instrukcji 
bezpieczeństwa. Armator może dodatkowo określić sposoby zapoznawania załogi 
z rozkładami alarmowymi i procedurami na wypadek niebezpieczeństwa oraz sposoby 
przeprowadzania alarmów ćwiczebnych. 
Należy podjąć środki w celu zapewnienia, żeby w możliwie największym stopniu zapewnić 
ratunek dla wszystkich osób w sytuacji utraty jednostki. Można to zrealizować w następujący 
sposób: 
– możliwość ratunku na tratwie ratunkowej lub 
– możliwość ratunku przez jednostkę płynącą bezpośrednio za daną jednostką (żegluga 
w parach), lub 
– ustanowienie gotowości i trybu czuwania na lądzie, skąd może dotrzeć ratunek dla 
przedmiotowej jednostki, 
– inne podobne rozwiązania. 
Wykaz nie jest wyczerpujący; należy podkreślić, że istnieje dowolność w wyborze metody. 
Decydujące jest zapewnienie przez armatora, po analizie wszystkich możliwie najgorszych 
scenariuszy, że podjęto środki, które w tych wypadkach efektywnie zapewniają, że można 
w możliwie największym stopniu zapewnić możliwość uratowania i zachowania przy życiu 
wszystkich osób do momentu nadejścia pomocy. 
Armator powinien zadbać o to, by zagrożenia oraz efektywne środki zapobiegania im zostały 
opisane. 

Ad. 10) W razie gdy ma miejsce wypadek, decydujące znaczenie ma możliwość 
natychmiastowego wezwania i udzielenia pomocy. W zależności od obszaru, ruchu statków, 
warunków pogodowych oraz odległości od wybrzeża powinno się podjąć decyzje, jakie 
środki w sytuacji zagrożenia posłużą do efektywnego wezwania pomocy. Minimalne 
wyposażenie w urządzenia radiokomunikacyjne określa rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. Załoga powinna zawczasu 
wiedzieć, jaka pomoc jest dostępna na danym obszarze, znać dane kontaktowe lub żeglować 
w grupie kilku jednostek  

Ad. 11) Przed rozpoczęciem żeglugi należy upewnić się, że osoby nie biorące udziału 
w samej żegludze zostają poinformowane co do planowanej długości żeglugi, liczby osób na 
pokładzie oraz planowanej trasy. Ponadto powinny obowiązywać stałe ustalenia w zakresie 
punktów kontaktowych i sposobu alarmowania w razie, gdy na lądzie uzna się, że żegluga 
odstąpiła od tych ustaleń bez wcześniejszego zawiadomienia o zmianie. 

Ad. 12) Powinno się wziąć pod uwagę to, czy na pokładzie znajdują się osoby niemające 
uprzedniego doświadczenia w żeglarstwie lub żeglarstwie morskim. Ma zatem decydujące 
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znaczenie to, że wszystkie osoby przed rozpoczęciem żeglugi zostają poinstruowane 
przykładowo co zasad bezpiecznego zachowania na jachcie, używania indywidualnych 
środków bezpieczeństwa i środków ratunkowych, spodziewanego przebiegu żeglugi oraz 
zachowania w sytuacji zagrożenia. Armator powinien również zadbać o dokumentowanie 
tego faktu np. poprzez wykorzystanie kart, w których poszczególne rubryki są podpisywane 
po zapoznaniu się z konkretny fragmentem instrukcji bezpieczeństwa, odbyciem 
przeszkolenia w danym zakresie itp. 

Ad. 13) Koniecznie jest, aby na bieżąco wyciągano wnioski z awarii, incydentów 
i wypadków, jeśli do takich dojdzie i zapobiegano podobnym wydarzeniom w przyszłości. 
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Załącznik nr 2 
 

Na wodach wolnych od lodu 
 

Żegluga w porze dziennej 
 
 
 

Karta Bezpieczeństwa Jachtu Komercyjnego 
Nr:         

wydana na podstawie 

art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) 

W IMIENIU RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
Nazwa jachtu:        Sygnał rozpoznawczy:        
Armator:        
Port macierzysty:        Nr rejestru:        Klasa:        
Typ jachtu:        Materiał: stal  Kategoria projektowa        
Rok budowy:        Stocznia/budowniczy:        
Pojemność brutto:        Pojemność netto:        Nośność:        
Długość kadłuba:        Długość pomiarowa3:        
Wolna burta:        Wysokość boczna:        Zanurzenie maks.:        
Szerokość:        Ilość grodzi wodoszczelnych:          

Napęd: (liczba, typ, moc [kW], nr fabryczny, powierzchnia i rodzaj ożaglowania):       
             
             
 Urządzenia radiokomunikacyjne i radionawigacyjne:       
       
       

Załoga 
Ilość, dyplomy 

 

Dyplomy lub certyfikaty / Liczba osób Środki ratunkowe  (liczba sztuk / osób) 
− łodzie ratownicze        dla        osób 
− tratwy pneumatyczne        dla        osób 
− koła ratunkowe        dla        osób 
− pasy ratunkowe        dla        osób 
− pasy bezpieczeństwa        dla        osób 

łącznie dla         osób 
 wyrzutnia linki ratunkowej        

Dopuszczalna ilość pasażerów: 
− w żegludze na akwenach treningowych        osób 
− w żegludze osłoniętej        osób 
− w żegludze przybrzeżnej        osób 
− w żegludze pełnomorskiej                                           osób 
− w żegludze oceanicznej                                              osób 

Łączna ilość pasażerów i załogi: 
− w żegludze na akwenach treningowych         osób 
− w żegludze osłoniętej         osób 
− w żegludze przybrzeżnej         osób 
− w żegludze pełnomorskiej                                           osób 
− w żegludze oceanicznej                                              osób 

żegluga       żegluga       
Kapitan: 

Oficerowie pokładowi: 

Starszy mechanik: 

Załoga z kwalifikacjami: 

Załoga z kwalifikacjami: 

Radiooperator: 

Inni: 

Minimum / Maksimum 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       /       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       /       

Inne wymagania i warunki:       
      
      
 

                                                           
3 zgodnie z Międzynarodową konwencją o liniach ładunkowych, 1966 
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NINIEJSZYM STWIERDZA SIĘ, że wyżej wymieniony statek został poddany inspekcji i dopuszczony do uprawiania żeglugi jako:       
w żegludze          przy sile wiatru - °B i stanie morza - (wysokość fali     m) 
w żegludze          przy sile wiatru - °B i stanie morza - (wysokość fali     m) 

Nie został wydany certyfikat zwolnienia nr:   -    
Niniejsza Karta jest ważna do dnia:        
Niniejsza Karta traci ważność, jeżeli statek zostanie uszkodzony lub nastąpią zmiany konstrukcyjne zagrażające jego bezpieczeństwu lub 
w przypadku braku rocznego potwierdzenia w okresie od 3 miesięcy przed upływem daty rocznicowej karty do 3 miesięcy po upływie tej daty. 

Wydano w: 

       ,        
Miejscowość, data 

 
 

 
Pieczęć 

 

 
        
 Podpis 
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COMMERCIAL YACHT SAFETY CERTIFICATE 
No.:         

Issued under the provisions of  
Article 23.1 of Act of 18 August 2011 on Maritime Safety (Journal of Laws No. 228, item 1368, as amended) 

UNDER THE AUTHORITY OF GOVERNMENT OF THE  REPUBLIC OF POLAND  
by the Director Maritime Office in Szczecin 

Name of yacht:        Distinctive No. or letters:        
Yacht’s operator:        
Port of registry:        Register No.:        Class:        
Type of Yacht:        Material: steel  Design category        
Year of build:        Shipbuilder/Builder:        
Gross tonnage:        Net tonnage:        Deadweight:        
Length of hull:        Length acc. to LL 1966:        
Freeboard:        Depth moulded: 

 
       Draught max.:        

Breadth:        Number of watertight bulkheads:       

Propulsion: (number and type, power, serial numbers, surface of sails, type of rig);       
             
       
Radiocommunication and radionavigation facilities:       
       
       

Capacity 
Certificates / number of persons Life saving appliances  (pcs / persons) 

− rescue boats        for        pers. 
− inflatable liferafts         for        pers. 
− lifebuoys        for        pers. 
− lifejackets        for        pers. 
− safety harness        for        pers. 

total for         pers. 
 line throwing appliances        

Number of passenger allowed: 
− in training areas        pers. 
− in sheltered navigation        pers. 
− in inshore navigation        pers. 
− in domestic navigation 
− in international navigation                                           pers. 

Total number of crew and passengers: 
− in training areas         pers. 
− in sheltered navigation         pers. 
− in inshore navigation         pers. 
− in domestic navigation 
− in international navigation                                          pers. 

      navigation       navigation 

Master: 

Deck officers: 

Chief engineers: 

Certified crew: 

Certified crew: 

Radio operator: 

Others: 

Minimum/Maximum 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       /       

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       /       

      

Other requirements: 
       
       
       
THIS IS TO CERTIFY that, above mentioned yacht has been duly surveyed and can be operated as:       
on        wind  -  °B and state of sea  -  (height of wave     m) 
on        wind  -  °B and state of sea  -  (height of wave     m) 

An Exemption Certificate no. - , has not been issued. 

This Certificate is valid until:        
This Certificate loses its validity after any damage sustained by the ship or after unauthorised reconstruction affecting its safety or if   
annual survey has not been carried out within 3 months before and after each anniversary date of the Certificate. 
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Issued at: 

 Szczecin,          
Place, date Seal 

        
 Signature 

 
Karta nr:       

Certificate No: 
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 ADNOTACJE DOTYCZĄCE INSPEKCJI ROCZNYCH I POŚREDNICH 
ENDORSMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS 

 
ZAŚWIADCZA SIĘ na podstawie przeprowadzonej inspekcji, że ten statek spełnia stosowne wymagania. 
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey, this ship was found to comply with the relevant requirements. 

Inspekcja roczna: 
Annual survey: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ,      
Miejscowość, data  /Place, date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć / Seal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis / Signature 

Inspekcja roczna/pośrednia1: 
Annual/Intermediate* survey: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ,      
Miejscowość, data  /Place, date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć / Seal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis / Signature 

Inspekcja roczna/pośrednia4: 
Annual/Intermediate* survey: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ,      
Miejscowość, data  /Place, date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć / Seal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis / Signature 

Inspekcja roczna: 
Annual survey: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ,      
Miejscowość, data  /Place, date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć / Seal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis / Signature 

 
 
 

                                                           
4Niepotrzebne skreslić / Delete as appropriate  



– 21 – 
 

UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie inspekcji i karty 

bezpieczeństwa jachtu morskiego, zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie rodzaju, trybu i zakresu 

przeprowadzania inspekcji jachtów morskich, w zależności od rodzaju i długości jachtu oraz 

sposobu używania jachtu w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa, elementów, które powinna 

zawierać instrukcja bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące jej opracowania oraz 

stosowania, a także sposobu weryfikowania przez organ inspekcyjny prawidłowości 

opracowania i stosowania instrukcji bezpieczeństwa oraz wzoru karty bezpieczeństwa jachtu 

morskiego. 

Zgodnie z przepisami § 2 projektowanego rozporządzenia z zakresu rozporządzenia zostały 

wyłączone jachty regatowe, jednostki takie jak rowery wodne, kajaki, deski z żaglem, 

pontony pneumatyczne bez napędu, bez względu na wielkość, oraz inne podobne jednostki 

pływające o długości do 5 m, uprawiające żeglugę tylko w porze dziennej, rozumianą jako 

okres od wschodu do zachodu słońca, na polskich obszarach morskich w odległości do 2 mil 

morskich od linii brzegu morskiego, a także jachty rekreacyjne o długości do 15 m, o ile 

dobrowolnie nie poddały się inspekcji oraz skutery wodne.  

W przepisach § 3–5 określono rodzaje inspekcji, którym podlegają jachty, w zależności od ich 

rodzaju (jachty rekreacyjne i komercyjne), długości (jachty o długości do 24 m i pozostałe) 

oraz tego, czy armator zdecydował się eksploatować jednostkę w oparciu o instrukcję 

bezpieczeństwa. 

Biorąc pod uwagę fakt większej odpowiedzialności, jaka spoczywa na armatorze, który 

prowadzi na jachcie morskim działalność komercyjną, obowiązki inspekcyjne w stosunku do 

jachtów komercyjnych są większe – podlegają one inspekcjom wstępnym, rocznym, 

pośrednim, odnowieniowym oraz doraźnym. Natomiast jachty rekreacyjne nie podlegają 

inspekcjom rocznym, a ważność karty bezpieczeństwa potwierdzają podczas inspekcji 

pośrednich. 

Zgodnie z art. 22a ustawy jacht morski może być używany do żeglugi morskiej w oparciu 

o opracowaną przez armatora i zweryfikowaną przez organ inspekcyjny podczas inspekcji, 

instrukcję bezpieczeństwa jachtu morskiego. Organ inspekcyjny sprawdza, czy używanie 

jachtu w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa zapobiega lub zmniejsza do akceptowalnego 
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poziomu ryzyko wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w związku z prowadzoną na 

jachcie działalnością lub uprawianą żeglugą. 

Opracowanie przez armatora w instrukcji bezpieczeństwa systemu monitorowania stanu 

technicznego jachtu i jego wyposażenia, kwalifikacji załogi i procedur bezpiecznego 

postępowania oraz wdrożenie i utrzymywanie tego systemu, powinno służyć ustanowieniu 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa żeglugi poprzez zwiększenie świadomości i zakresu 

odpowiedzialności armatora. Armatorzy jachtów komercyjnych o długości do 24 m, którzy 

zdecydują się na przedmiotowe rozwiązanie będą podlegać inspekcjom pośrednim, zamiast 

rocznym, a następnie, pod warunkiem pozytywnego wyniku inspekcji bezpieczeństwa 

w ciągu kolejnych pięciu lat – tylko inspekcjom odnowieniowym. W stosunku do tych 

jachtów nie będzie zatem istniał obowiązek okresowego potwierdzania ważności karty 

bezpieczeństwa. Armator jachtu morskiego eksploatowanego w oparciu o instrukcję 

bezpieczeństwa będzie przekazywał dyrektorowi urzędu morskiego coroczną informację 

o stanie jachtu. Analogiczny system zastosowano w odniesieniu do jachtów rekreacyjnych. 

Wytyczne dotyczące opracowywania i stosowania instrukcji bezpieczeństwa oraz elementy, 

jakie powinna ona zawierać określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

Podsumowując założenia przyjęte przez projektodawcę podczas pracy nad projektem 

rozporządzenia, armatorzy jachtowi mogą albo potwierdzać ważność karty bezpieczeństwa 

w systemie inspekcji na zasadach obowiązujących dotychczas, albo przejąć część 

odpowiedzialności za należyte utrzymanie eksploatacyjne jednostki i jej wyposażenia. 

Oznacza to równocześnie zwolnienie z obowiązku zgłaszania jachtu do inspekcji okresowych.  

Przepis § 4 ust. 3 i analogiczny § 5 ust. 3 nakazuje jednak powrócić do zwykłego cyklu 

inspekcji potwierdzających ważność karty bezpieczeństwa, jeśli podczas inspekcji 

odnowieniowej, okresowej lub doraźnej okaże się, że instrukcja bezpieczeństwa nierzetelnie 

opisuje rodzaj uprawianej żeglugi w przypadku jachtów rekreacyjnych lub prowadzonej przez 

armatora działalności, w przypadku jachtów komercyjnych, a co za tym idzie nie prawidłowo 

identyfikuje rodzaje ryzyka związane z uprawianiem tego rodzaju żeglugi lub prowadzeniem 

takiej działalności, instrukcja nie jest stosowana w praktyce lub nie ustanawia odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa. 

W przepisach § 6–9 projektowanego rozporządzenia określono zakres inspekcji. Inspekcje 

wstępne, roczne, pośrednie i odnowieniowe obejmują swym zakresem całokształt 

bezpieczeństwa jachtu i mają na celu stwierdzenie, czy stan techniczny jachtu odpowiada, 

zapisom zawartym w dokumentach wydanych przez podmioty sprawujące nadzór techniczny 

nad jachtem, a zatem uznane organizacje lub podmioty upoważnione przez Ministra 
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Infrastruktury i Rozwoju na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, oraz czy wyposażenie jachtu 

odpowiadają przepisom. W przypadku jachtu morskiego eksploatowanego w oparciu 

o instrukcję bezpieczeństwa zakres inspekcji został dodatkowo określony w § 9 do projektu 

rozporządzenia. W przypadku jachtu komercyjnego używanego do holowania sprzętu 

pływającego inspekcje obejmują również sprawdzenie posiadania i stosowania instrukcji 

producenta dotyczącej warunków holowania i przewozu osób. Natomiast inspekcja doraźna 

obejmuje wybrane elementy bezpieczeństwa jachtu lub całokształt jego bezpieczeństwa. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, inspekcja doraźna obejmująca całokształt 

bezpieczeństwa jachtu, na wniosek armatora, może być uznana przez organ inspekcyjny za 

inspekcję roczną, pośrednią lub odnowieniową.  

Następnie określono tryb przeprowadzania inspekcji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy 

armator lub kapitan jachtu są obowiązani zgłosić jacht do inspekcji wstępnych, rocznych, 

pośrednich i odnowieniowych. Również inspekcje doraźne przeprowadza się na zlecenie 

armatora, kapitana, ale także jeżeli organ inspekcyjny uzna to za konieczne, w szczególności 

po zdarzeniu mającym znamiona awarii jachtu, lub zmianie w jego kadłubie lub urządzeniach, 

które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jachtu lub załogi. Tryb przeprowadzania inspekcji 

obejmuje: przygotowanie do inspekcji (§ 11 projektu rozporządzenia), przeprowadzenie 

inspekcji, sporządzenie protokołu z inspekcji (§ 12 projektu rozporządzenia), wydanie karty 

bezpieczeństwa (§ 13 i 14 projektu rozporządzenia). Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa 

wzór karty bezpieczeństwa. W § 13 określono również, że kartę bezpieczeństwa wydaje się na 

okres nie dłuższy niż 5 lat, zgodnie z terminem ważności dokumentu klasyfikacyjnego 

(Świadectwa Klasy lub Orzeczenia Zdolności Żeglugowej). Projektodawca przewidział 

również szczególny przypadek, w którym ważność karty bezpieczeństwa może być 

przedłużona bez inspekcji w celu dojścia jachtu morskiego do portu krajowego lub obcego, 

w którym może zostać przeprowadzona inspekcja (§ 15). 

Proponuje się, żeby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.).   

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 



– 24 – 
 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie w sprawie 
inspekcji i karty bezpieczeństwa jachtu morskiego. 
 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Sonia Knobloch-Sieradzka, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 64; e-mail: sonia.knobloch-sieradzka@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 

 
Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Potrzeba określenia rodzaju, trybu i zakresu przeprowadzania inspekcji jachtów morskich, w zależności od parametrów 
jachtu, elementów, które powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa oraz wytycznych dotyczących jej opracowania 
i stosowania, a także wzoru dokumentu bezpieczeństwa jachtu morskiego. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Przepisy wykonawcze określające tryb i zakres przeprowadzania inspekcji jachtów przez urzędy morskie pozwolą na 
sprawne przeprowadzanie inspekcji i wydawanie dokumentów bezpieczeństwa jachtu. Określenie elementów oraz 
wytycznych opracowywania przez armatora instrukcji bezpieczeństwa  ma na celu umocowanie w prawie ustanowionego 
przez armatora systemu monitorowania stanu technicznego jachtu i jego wyposażenia, kwalifikacji załogi i procedur 
bezpiecznego postępowania oraz wdrożenie i utrzymywanie tego systemu, co powinno służyć ustanowieniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa żeglugi poprzez zwiększenie świadomości i zakresu odpowiedzialności armatora. Armatorzy 
jachtów o długości do 24 m, którzy zdecydują się na przedmiotowe rozwiązanie będą podlegać zmniejszonym obowiązkom 
inspekcyjnym, co przyczyni się do redukcji obciążeń administracyjnych. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Nie wypracowano jednolitych rozwiązań w zakresie obowiązków inspekcyjnych i dokumentów wydawanych jednostkom 
nie podlegającym konwencjom międzynarodowym do jakich należą jachty. Kwestie te nie są uregulowane w przepisach 
międzynarodowych lub unijnych. W związku z powyższym każde państwo może ustanowić własnysystemem inspekcji, 
jachtów mając na uwadze organizację własnej administracji morskiej oraz warunki żeglugi jachtu specyficzne dla danego 
akwenu. Nie ma jednolitego podejścia państw członkowskich UE w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym 
proponowane rozwiązanie jest dostosowane do organizacji administracji morskiej w Polsce, polskich obszarów morskich 
oraz rodzajów żeglugi uprawianych przez jachty o polskiej przynależności. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Administracja morska  Projekt oddziałuje na 

trzy inspektoraty 
bezpieczeństwa żeglugi 
w Urzędach Morskich 
– w sumie ok. 30 osób. 

urzędy morskie, szacunki 
własne MIiR 

W chwili obecnej brakuje 
przepisów wykonawczych 
w oparciu o które, byłyby 
przeprowadzane inspekcje 
jachtów i wydawane 
dokumenty bezpieczeństwa. Od 
strony praktycznej jedyną 
zmiana ma być wprowadzenie 
możliwości eksploatowania 
jachtu w oparciu o instrukcję 
bezpieczeństwa. 

Armatorzy jachtów 
o polskiej przynależności  

ok. 800 jachtów szacunki własne MIiR 
i Urzędów Morskich 

Wprowadzenie możliwości 
eksploatowania jachtu 
w oparciu o instrukcję 
bezpieczeństwa powinno 
przyczynić się do zwiększenia 
poziomu bezpieczeństwa 
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i zmniejszenia obciążeń 
biurokratycznych.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Brak wpływu. 
 
 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne Armatorzy jachtów o 
polskiej przynależności 

Uzyskają możliwość eksploatowania jachtu w oparciu o instrukcję 
bezpieczeństwa, co powinno przyczynić się do zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa i zmniejszenia obciążeń biurokratycznych. W szczególności 
armatorzy jachtów eksploatujący swoje jednostki za granicą będą mogli 
zmniejszyć koszty inspekcji (opłaty za podróż i pobyt inspektora). 
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Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 
 
 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 
armatorzy, którzy zdecydują się eksploatować jacht w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa będą podlegać zmniejszonym 
obowiązkom inspekcyjnym. 
9. Wpływ na rynek pracy  
Brak. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak. 
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 
 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, podczas których analizowane będą m.in. liczba 
przeprowadzonych inspekcji jachtów,  i liczba opracowanych przez armatorów instrukcji bezpieczeństwa. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20/04-kt 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)  

z dnia 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych 

Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu ubiegającego się o upoważnienie do przeprowadzania 

przeglądów jachtów komercyjnych za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem 

działalności w zakresie przeglądów technicznych, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, 

termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego 

ubezpieczenia. 

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu 

upoważnionego do przeprowadzania przeglądów jachtów komercyjnych za szkody 

wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej, w związku z prowadzeniem działalności w zakresie przeglądów 

technicznych jachtów komercyjnych. 

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez 

ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także 

powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony 

pozostaje we wspólnym pożyciu; 

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po cofnięciu upoważnienia do przeprowadzania 

przeglądów jachtów komercyjnych; 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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3) polegających na zapłacie kar umownych; 

4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. 

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń 

wypłaty odszkodowań. 

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do przeprowadzania przeglądów 

jachtów komercyjnych. 

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego 

zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość 

w złotych 250 tys. euro. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro, 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa 

ubezpieczenia OC została zawarta. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER FINANSÓW 

W porozumieniu: 

MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

 



– 3 – 

UZASADNIENIE 

 

Zasadność podjęcia prac zmierzających do wydania nowego rozporządzenia wynika 

z prowadzonych prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim 

oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt ma charakter wstępny, a ewentualne 

dalsze prace legislacyjne będą uzależnione od rezultatu prac nad wskazanym projektem 

ustawy. 

Na podstawie art. 1 pkt 13 lit. a projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 

morskim oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 10.12.2014 r.), do art. 26 ustawy 

o bezpieczeństwie morskim dodany zostanie ust. 2a, zgodnie z którym podmiot ubiegający się 

o upoważnienie do przeprowadzania przeglądów jachtów komercyjnych jest obowiązany 

zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 

z prowadzeniem działalności w zakresie przeglądów technicznych. Jednocześnie, dodany 

zostanie ust. 2b, w którym została zawarta delegacja ustawowa skierowana do ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych do wydania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej, aktu wykonawczego, który będzie regulował 

szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz 

minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę zakres realizowanych 

zadań przez podmiot przeprowadzający przeglądy jachtów komercyjnych. 

Mając powyższe na uwadze, powstaje konieczność wydania rozporządzenia na podstawie 

delegacji ustawowej zawartej w projektowanym art. 26 ust. 2b ustawy o bezpieczeństwie 

morskim.  

Przepisy projektowanego rozporządzenia stanowią wypełnienie delegacji ustawowej 

z projektowanego art. 26 ust. 2b ustawy o bezpieczeństwie morskim.  

W § 2 projektu określono zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC poprzez m.in. określenie 

w ust. 1 zakresu czasowego ochrony ubezpieczeniowej (tzw. trigger). Ubezpieczenie OC nie 

może bowiem prawidłowo funkcjonować bez dokładnego sprecyzowania, który moment 

bierze się pod uwagę jako wypadek ubezpieczeniowy objęty umową ubezpieczeniową. 

Jednocześnie uzasadnione jest, aby z zakresu tego ubezpieczenia wyłączyć odpowiedzialność 

zakładu ubezpieczeń za enumeratywnie określone w rozporządzeniu szkody (§ 2 ust. 2 

projektu). Wyłączenia zawierają przypadki społecznie uzasadnione, jak również sytuacje 

nadzwyczajne, którym trudno jest się przeciwstawić. Wyłączenie z zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej szkód wyrządzonych przez osoby najbliższe jest zgodne z obecnie 
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obwiązującą praktyką stosowaną w innych ubezpieczeniach OC zawodowych. Z zakresu 

ubezpieczenia zostały wyłączone także szkody powstałe w wyniku m.in. aktów terroru. 

Stosowaną w standardach światowych praktyką jest, że szkody te, jako nie podlegające, co do 

zasady, reasekuracji, są wyłączane z zakresu ubezpieczenia. Samo pojęcie „aktów terroru” 

określane jest w ogólnych warunkach zakładu ubezpieczeń.  

Obowiązek ubezpieczenia OC dla podmiotu ubiegającego się o upoważnienie do 

przeprowadzania przeglądów jachtów komercyjnych, będzie powstawał nie później niż 

w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie upoważnienia. 

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego 

zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, będzie wynosić równowartość 

w złotych 250 tys. euro. Kwota ta będzie ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy każdego roku, w którym umowa 

ubezpieczenia OC została zawarta. Wysokość sumy gwarancyjnej powinna być „wyważona”, 

tak aby z jednej strony nie obciążyć nadmiernie podmiotów objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia i zapewnić prawidłowe wykonywanie czynności, których ubezpieczenie 

dotyczy, a z drugiej zaś strony zapewnić właściwą ochronę ubezpieczeniową. 

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporządzenia 

miało wpływ na sektor finansów publicznych, w szczególności nie wystąpi skutek w postaci 

zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega 

procedurze notyfikacji. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 
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Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 



Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego  
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu ubiegającego się 
o upoważnienie do przeprowadzania przeglądów jachtów 
komercyjnych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Pani Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Małgorzata Piwowar 
Tel. (22) 694 56 90 
e-mail: malgorzata.piwowar@mf.gov.pl 
 

Data sporządzenia: 
26 marca 2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 
Nr w wykazie prac ... 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Zasadność podjęcia prac zmierzających do wydania nowego rozporządzenia wynika z prowadzonych prac nad projektem 
ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.  
Na podstawie art. 1 pkt 13 lit. a projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 10.12.2014 r.), do art. 26 ustawy o bezpieczeństwie morskim dodany zostanie ust. 2a, zgodnie 
z którym podmiot ubiegający się o upoważnienie do przeprowadzania przeglądów jachtów komercyjnych jest 
obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 
z prowadzeniem działalności w zakresie przeglądów technicznych. Jednocześnie, dodany zostanie ust. 2b, w którym 
została zawarta delegacja ustawowa skierowana do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do wydania 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, aktu wykonawczego, który będzie regulował 
szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, 
biorąc w szczególności pod uwagę zakres realizowanych zadań przez podmiot przeprowadzający przeglądy jachtów 
komercyjnych. 
Mając powyższe na uwadze, powstaje konieczność rozpoczęcia prac nad wydaniem rozporządzenia na podstawie 
delegacji ustawowej zawartej w projektowanym art. 26 ust. 2b ustawy o bezpieczeństwie morskim. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Konieczność wydania rozporządzenia wynika z delegacji ustawowej zawartej w projektowanym art. 26 ust. 2b ustawy 
o bezpieczeństwie morskim. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Kwestie upoważniania podmiotów do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów nie są uregulowane w przepisach 
międzynarodowych lub unijnych. W związku z powyższym każde państwo przeprowadza przeglądy jachtów zgodnie 
z własnym systemem inspekcji, mając na uwadze organizację własnej administracji morskiej. Nie ma jednolitego podejścia 
państw członkowskich UE w przedmiotowym zakresie. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Podmioty upoważnione do 
przeprowadzania 
przeglądów jachtów 
komercyjnych 
 

W chwili obecnej 
upoważnienie otrzymał 
1 podmiot 

 dane własne MIiR Każdy podmiot ubiegający się 
o upoważnienie do 
przeprowadzania przeglądów 
jachtów komercyjnych 
 

Zakłady ubezpieczeń  
 

Brak danych  
 

 Zakłady ubezpieczeń 
prowadzące działalność 
w zakresie ww. ubezpieczenia, 
które będą zawierały umowy 
przedmiotowego ubezpieczenia 
OC.   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z członkami Rady Ministrów, z organem właściwym w sprawach nadzoru nad 
rynkiem finansowym – Komisją Nadzoru Finansowego, z Polską Izbą Ubezpieczeń będącą organizacją ubezpieczeniowego 
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samorządu gospodarczego, z Rzecznikiem Ubezpieczonych reprezentującym interesy osób ubezpieczonych, uposażonych 
i uprawnionych z umów ubezpieczenia, ze Stowarzyszeniem Polskich Brokerów, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi 
Ryzyka, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pośredników, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, 
oraz z przedstawicielami branży.  
Planowany czas prac legislacyjnych nad przedmiotowym rozporządzeniem Ministra Finansów – II półrocze 2015 r. 
(uzależnione od dalszych prac nad ustawą o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw). 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporządzenia miało wpływ na sektor finansów 
publicznych, w szczególności nie wystąpi skutek w postaci zwiększenia wydatków lub 
zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł, ceny 
stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   
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Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Przedmiotowy projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.  
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
X nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 
 nie 

      nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

      skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

     tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny oraz 
pozostałe obszary, o których mowa w pkt 10.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wykonanie przepisów aktu prawnego nastąpi w momencie wejścia w życie rozporządzenia.  
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ocena skutków wejścia w życie projektowanych przepisów będzie możliwa po okresie co najmniej 1 roku ich 
funkcjonowania, gdyż umowy ubezpieczenia, co do zasady, są zawierane na okres 12 miesięcy. Jednakże należy pamiętać, 
iż okres przedawnienia roszczeń z tytułu przedmiotowych umów ubezpieczenia wynosi 3 lata. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/04/BS  

 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1) 

z dnia  

w sprawie uznania egzaminów dyplomowych w morskich jednostkach edukacyjnych 

typu A i B za równoważny egzaminowi kwalifikacyjnemu na poziomie operacyjnym 

Na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają: 

1) szczegółowe warunki i tryb uznania egzaminu dyplomowego w uczelni, o której mowa 

w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.), za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym 

na poziomie operacyjnym; 

2) sposób rejestracji wyników egzaminów uznanych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim; 

2) CMKE – rozumie się przez to Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną, o której 

mowa w art. 77 ust. 1 ustawy; 

3) Konwencji STCW – rozumie się przez to Międzynarodową konwencję o wymaganiach 

w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 

1978, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 

i 202, z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092); 

4) egzaminie – rozumie się przez to egzamin dyplomowy w uczelniach, o których mowa 

w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, na kierunkach i w specjalnościach wskazanych 

w certyfikacie uznania, o którym mowa w art. 75 ust. 8 ustawy. 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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§ 3. Warunkiem uznania egzaminów jest: 

1) zapewnienie przez uczelnię, o której mowa w § 1 pkt 1, udziału przedstawiciela CMKE 

w składzie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin; 

2) przeprowadzenie egzaminu ustnego będącego częścią egzaminu, składającego się 

z 1 pytania o charakterze ogólnym i przekrojowym z każdej funkcji wskazanej 

w wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie operacyjnym odpowiednim do kierunku 

i specjalności studiów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 

ustawy, zwanego dalej „egzaminem ustnym”; 

3) zapewnienie przez uczelnię udziału w składzie komisji egzaminacyjnej egzaminatorów 

z listy egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej posiadających 

uprawnienia egzaminacyjne obejmujące zakres egzaminu ustnego; 

4) przekazanie przewodniczącemu CMKE protokołu egzaminacyjnego 

z przeprowadzonego egzaminu ustnego, nie później niż dwa tygodnie po dniu 

przeprowadzenia egzaminu, zawierającego: 

a) nazwę egzaminu, 

b) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu ze wskazaniem uczelni, w której 

egzamin się odbył, 

c) składu zespołu egzaminacyjnego ze wskazaniem imion i nazwisk egzaminatorów 

przeprowadzających egzamin ustny, 

d) imienną listę osób zdających egzamin zawierającą nr PESEL, o ile osoby posiadają, 

wraz z wynikami egzaminu i egzaminu ustnego, 

e) adnotacje dotyczące przebiegu egzaminu, 

f) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego, 

g) datę sporządzenia protokołu. 

§ 4. 1. Na co najmniej 2 tygodnie przed egzaminem dziekan odpowiedniego wydziału 

uczelni składa do przewodniczącego CMKE wniosek o wskazanie przedstawiciela CMKE do 

składu komisji egzaminacyjnej. Wniosek może zostać przesłany na adres skrzynki 

kontaktowej CMKE. 

2. Wniosek powinien zawierać nazwę egzaminu, datę rozpoczęcia egzaminu, miejsce 

jego przeprowadzenia oraz imiona i nazwiska egzaminatorów, o których mowa w § 3 pkt 3, 

oraz propozycję osoby, o której mowa w § 3 pkt 1. 

3. Do wniosku załącza się listę zawierającą imiona i nazwiska osób przystępujących do 

egzaminu. 



– 3 – 

4. Przewodniczący Komisji, o ile to możliwe, nie później niż 5 dni przed egzaminem, 

informuje rektora uczelni o wskazaniu przedstawiciela CMKE, którym może być osoba 

spośród egzaminatorów, o których mowa w ust. 2. 

§ 5. Egzaminy przeprowadza się zgodnie z regulaminem studiów. 

§ 6. Osoba wskazana jako przedstawiciel CMKE: 

1) nadzoruje prawidłowy przebieg egzaminu ustnego, zgodnie z § 3 ust. 2; 

2) sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu ustnego i przedkłada do podpisania 

egzaminatorom, o których mowa w § 3 pkt 3; 

3) przesyła podpisany protokół do sekretariatu CMKE w ministerstwie obsługującym 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

§ 7. W celu rejestracji wyników egzaminu przez sekretariat CMKE w ministerstwie 

obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej tworzy się w module 

STCW systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich PHICS imienną listę osób, 

które taki egzamin zdały z zaznaczeniem: 

1) imienia i nazwiska; 

2) daty i miejsca urodzenia; 

3) nr PESEL, jeżeli osoba posiada; 

4) nazwy egzaminu; 

5) daty i miejsca przeprowadzenia egzaminu ze wskazaniem uczelni, w której egzamin się 

odbył; 

6) nazwy egzaminu kwalifikacyjnego, któremu zdany egzamin jest równoważny. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 
MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uznania 

egzaminów dyplomowych w morskich jednostkach edukacyjnych typu A i B za równoważny 

egzaminowi kwalifikacyjnemu na poziomie operacyjnym stanowi wykonanie delegacji 

zawartej w art. 64 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie morskim, zgodnie z którą minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na uwadze wymagania egzaminacyjne, 

określone na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz zapewnienie 

właściwego poziomu wyszkolenia osób ubiegających się o dyplomy, określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb uznania egzaminu dyplomowego w uczelni, o której mowa 

w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na 

poziomie operacyjnym. 

Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie morskim nadzór i kontrola nad 

ośrodkami szkolącymi kadry morskie, w tym nad uczelniami morskimi jest realizowana przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Absolwenci uczelni morskich, 

posiadający dyplom ukończenia na kierunkach i w specjalnościach wskazanych 

w certyfikacie uznania, o którym mowa w art. 75 ust. 8 ustawy, potwierdzający uzyskanie 

zakładanych efektów kształcenia, są zwolnieni z konieczności zdawania osobnego egzaminu 

przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną (CMKE) dla uzyskania dyplomu na 

poziomie operacyjnym. 

W celu nadzoru nad egzaminowaniem uczelnie morskie mają obowiązek zapewnienia 

udziału w składzie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy przedstawiciela CMKE, 

który uczestniczy w przeprowadzeniu egzaminu jedynie w roli obserwatora. Rozwiązanie 

takie w chwili obecnej stanowi jedyny element pozwalający na uznanie egzaminu 

dyplomowego za odpowiadający egzaminowi kwalifikacyjnemu na poziomie operacyjnym 

(zgodny z Konwencją STCW). Regulacja ta stanowi ułatwienie dla absolwentów uczelni 

morskich, ale nie daje Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej żadnych praw do 

wnoszenia uwag lub wpływania na przebieg egzaminu, jego zakres i dokonywane oceny. Nie 

nakłada na uczelnie żadnych obowiązków dotyczących sprawdzania na egzaminie 

dyplomowym poziomu wyszkolenia zgodnego z postanowieniami konwencji STCW. 

Projekt rozporządzenia określa warunki i tryb uznania egzaminów dyplomowych 

poprzez określenie wymagań egzaminacyjnych w zakresie kompetencji wskazanych 

w konwencji STCW, które na egzaminie dyplomowym będą podlegać sprawdzeniu. 
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Wprowadza się egzamin ustny, który będzie częścią egzaminu dyplomowego. W ramach 

egzaminu ustnego osoba zdająca egzamin będzie odpowiadać na pytania ogólne obejmujące 

przekrój wiedzy z każdej funkcji wskazanej w wymaganiach egzaminacyjnych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy, wprowadzając 

w ten sposób do egzaminu dyplomowego wymagania egzaminacyjne określone przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, które są elementem nadzoru nad 

prawidłowym przygotowaniem członków załóg statków morskich do wykonywania 

obowiązków.  

Obciążenia administracyjne dla uczelni nie ulegną znacznej zmianie w stosunku do 

stanu obecnego. W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono konieczność 

uczestniczenia w zespole egzaminacyjnym egzaminatorów z listy egzaminatorów CMKE, 

którzy mogą być pracownikami uczelni, ale swoimi uprawnieniami egzaminacyjnymi 

powinni obejmować zakres egzaminu ustnego. Sama rejestracja wyników egzaminów będzie 

dokonywana przez Sekretariat CMKE w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej. Zakłada się stworzenie w systemie stosowanym przez 

administrację morską do obsługi administracyjnej egzaminów i wydawania dokumentów 

kwalifikacyjnych i świadectw przeszkolenia listy osób, które zdały egzamin uznany. 

W związku z tym, że system do rejestracji wyników egzaminów, o którym mowa w § 8, 

obecnie nie ma możliwości przyjmowania wymienionych informacji przewiduje się wejście 

w życie rozporządzenia w terminie późniejszym, tj. od 1 stycznia 2016 r.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. 
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rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uznania 
egzaminów dyplomowych w morskich jednostkach edukacyjnych typu 
A i B za równoważny egzaminowi kwalifikacyjnemu na poziomie 
operacyjnym. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 
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26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 

Nr w wykazie prac ... 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uznania egzaminów dyplomowych w morskich 
jednostkach edukacyjnych typu A i B za równoważny egzaminowi kwalifikacyjnemu na poziomie operacyjnym stanowi 
wykonanie delegacji zawartej w art. 64 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie morskim, zgodnie z którą minister właściwy do 
spraw gospodarki morskiej, mając na uwadze wymagania egzaminacyjne, określone na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy 
o bezpieczeństwie morskim oraz zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia osób ubiegających się o dyplomy, 
określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb uznania egzaminu dyplomowego w uczelni, o której mowa w art. 74 
ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie morskim nadzór i kontrola nad ośrodkami szkolącymi kadry morskie, 
w tym nad uczelniami morskimi jest realizowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Absolwenci 
uczelni morskich, posiadający dyplom ukończenia na kierunkach i w specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, 
o którym mowa w art. 75 ust. 8 ustawy, potwierdzający uzyskanie zakładanych efektów kształcenia, są zwolnieni 
z konieczności zdawania osobnego egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną (CMKE) dla uzyskania 
dyplomu na poziomie operacyjnym. 
W celu nadzoru nad egzaminowaniem uczelnie morskie mają obowiązek zapewnienia udziału w składzie komisji 
przeprowadzającej egzamin dyplomowy przedstawiciela CMKE, który uczestniczy w przeprowadzeniu egzaminu jedynie 
w roli obserwatora. Rozwiązanie takie w chwili obecnej stanowi jedyny element pozwalający na uznanie egzaminu 
dyplomowego za odpowiadający egzaminowi kwalifikacyjnemu na poziomie operacyjnym (zgodny z Konwencją STCW). 
Regulacja ta stanowi ułatwienie dla absolwentów uczelni morskich, ale nie daje Centralnej Morskiej Komisji 
Egzaminacyjnej żadnych praw do wnoszenia uwag lub wpływania na przebieg egzaminu, jego zakres i dokonywane oceny.  
Nie nakłada na uczelnie żadnych obowiązków dotyczących sprawdzania na egzaminie dyplomowym poziomu wyszkolenia 
zgodnego z postanowieniami konwencji STCW. 
Projekt rozporządzenia określa warunki i tryb uznania egzaminów dyplomowych poprzez określenie wymagań 
egzaminacyjnych w zakresie kompetencji wskazanych w konwencji STCW, które na egzaminie dyplomowym będą 
podlegać sprawdzeniu. Wprowadza się egzamin ustny, który będzie częścią egzaminu dyplomowego. W ramach egzaminu 
ustnego osoba zdająca egzamin będzie odpowiadać na pytania ogólne obejmujące przekrój wiedzy z każdej funkcji 
wskazanej w wymaganiach egzaminacyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 
ust. 10 ustawy, wprowadzając w ten sposób do egzaminu dyplomowego wymagania egzaminacyjne określone przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, które są elementem nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem 
członków załóg statków morskich do wykonywania obowiązków. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

System przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych jest regulowany odrębnie w każdym z państw członkowskich UE 
i jest dostosowany do krajowych systemów szkolnictwa i edukacji. W związku z powyższym proponowane rozwiązanie jest 
dostosowane do systemu obowiązującego w Polsce. Natomiast obowiązek samego nadzoru nad egzaminem 
kwalifikacyjnym w zakresie Konwencji STCW wynika bezpośrednio z przepisów przedmiotowej Konwencji oraz 
dyrektywy 2008/106/WE (z późn. zmianami) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
CMKE Przewodniczący 

CMKE będzie 
odpowiadał za sprawne 
przydzielania 
egzaminatorów do 
poszczególnych 
egzaminów 

CMKE, szacunki własne MIiR Brak  

Akademie Morskie 3 uczelnie Dane własne MIiR Obciążenia administracyjne dla 
uczelni nie ulegną znacznej 
zmianie w stosunku  
do stanu obecnego. 
W projektowanym 
rozporządzeniu wprowadzono 
konieczność uczestniczenia 
w zespole egzaminacyjnym 
egzaminatorów z listy 
egzaminatorów CMKE, którzy 
jednocześnie mogą być 
pracownikami uczelni. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

 
Brak wpływu. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych        



– 8 – 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

i średnich 
przedsiębiorstw 
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Brak wpływu. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 
Brak wpływu. 
 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wydanie rozporządzenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, CMKE i przedstawicielami akademii morskich 
oraz w czasie inspekcji KE w zakresie wyszkolenia marynarzy (ostatni taki audyt miał miejsce w marcu 2015 r.). 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

10/04/EP 



Projekt 
 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1) 

z dnia 

w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich2) 

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia określają: 

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne wobec członków załóg statków morskich do 

zajmowania stanowisk na statkach morskich, w tym na statkach nieobjętych umowami, 

o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”; 

2) warunki przyznawania i odnawiania dyplomów i świadectw, świadectw przeszkoleń, 

potwierdzeń uznania oraz zezwoleń, zwanych dalej „dokumentami kwalifikacyjnymi”; 

3) wzory dokumentów kwalifikacyjnych i sposób ich ewidencji; 

4) rodzaje uprawnień zawodowych wynikających z poszczególnych dokumentów 

kwalifikacyjnych; 

5) warunki, jakie powinny spełniać osoby posiadające zagraniczne dyplomy lub świadectwa 

wydane na podstawie Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie 

wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, 

sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202, 

z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092 i 1093), zwanej dalej „Konwencją 

STCW”, ubiegających się o stanowiska oficerskie lub nieoficerskie na statkach o polskiej 
                                                      
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 
2008/106/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu 
wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UE L 323 z 03.12.2008 r., str. 3, z późn. zm.). 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852,  z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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przynależności; 

6) sposób obliczania czasu praktyki pływania; 

7) wzory zaświadczeń o pełnieniu wachty nawigacyjnej lub maszynowej, wzór 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3, oraz wzory 

zaświadczeń potwierdzających odbycie lub zaliczenie praktyki pływania. 

2. Kwalifikacje osób uprawnionych do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych określają 

przepisy w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) żegluga krajowa – podróże po obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) żegluga przybrzeżna – podróże po akwenie Morza Bałtyckiego i akwenach przyległych 

do 8° długości geograficznej wschodniej; 

3) żegluga międzynarodowa – podróże po obszarach morskich innych niż wymienione 

w pkt 1; 

4) wody ograniczone – żeglugę przybrzeżną, zgodnie z pkt 2, w odniesieniu do rejonów 

żeglugi w rybołówstwie morskim; 

5) wody nieograniczone – wszystkie akweny morskie inne niż wymienione w pkt 4, 

w odniesieniu do rejonów żeglugi w rybołówstwie morskim; 

6) morskie jednostki edukacyjne typu A – morskie jednostki edukacyjne, o których mowa 

w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, zwane dalej „MJE typu A”; 

7) morskie jednostki edukacyjne typu B – morskie jednostki edukacyjne, o których mowa 

w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwane dalej „MJE typu B”; 

8) morskie jednostki edukacyjne typu C – szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa 

w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy, zwane dalej „MJE typu C”; 

9) morskie jednostki edukacyjne typu D – placówki kształcenia praktycznego, dokształcania 

i doskonalenia zawodowego, w tym ośrodki prowadzące działalność szkoleniową 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach trzecich, o których mowa 

w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy, zwane dalej „MJE typu D”; 

10) praktyka pływania – okres pływania na statku morskim, w charakterze członka załogi, 

zgodnie z wymogami rozporządzenia, z wyłączeniem: 

a) jachtów morskich, 

b) jednostek rekreacyjnych, 

c) statków wyłączonych z eksploatacji, 

d) statków w budowie; 
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11) dodatkowa praktyka pływania – okres pływania na statku morskim, z wyłączeniem: 

a) jachtów morskich, 

b) jednostek rekreacyjnych, 

c) statków wyłączonych z eksploatacji, 

d) statków w budowie 

– w charakterze członka załogi na stanowisku, do którego upoważnia dany dyplom lub 

świadectwo, liczony od daty przyznania tego dyplomu lub świadectwa; 

12) statek obsługiwany w układzie zmianowym – morski statek handlowy obsługiwany przez 

kolejno wymieniające się załogi lub części załóg, jeżeli po każdym – nie dłuższym niż 

6 tygodni – nieprzerwanym okresie pracy pracownikowi zapewnia się co najmniej równy 

okres wolnego od pracy pobytu na lądzie; 

13) statek szkolny – statek morski przeznaczony do szkolenia uczniów lub studentów 

morskich jednostek edukacyjnych, o których mowa art. 74 ust. 2 ustawy, zgodnie 

z programem nauczania; 

14) łódź – statek o długości nie większej niż 15 m, przyjętej jako 96% całkowitej długości 

konstrukcyjnej wodnicy na poziomie 85% najmniejszej wysokości konstrukcyjnej 

mierzonej od 1inii stępki albo jako długość od przedniej części dziobnicy do osi trzonu 

sterowego na tej wodnicy, jeżeli ta będzie większa; na statkach zaprojektowanych 

z przegłębieniem konstrukcyjnym wodnica, której długość ma być mierzona, powinna 

być równoległa do wodnicy konstrukcyjnej;  

15) długość – 96% całkowitej długości wodnicy znajdującej się w odległości równej 85% 

najmniejszej wysokości bocznej mierzonej od górnej krawędzi stępki lub długość 

mierzoną od przedniej krawędzi dziobnicy do osi trzonu sterowego na tej wodnicy, jeżeli 

długość ta jest większa lub, w przypadku jej braku, długość klasyfikacyjna PRS; 

16)  GMDSS – Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa;  

17) ARPA – Radarowy Automatyczny System Śledzenia i Akwizycji Ech; 

18) ECDIS – System Obrazowania Elektronicznych Map i Informacji Nawigacyjnych. 

§ 3. 1. Dyplomy i świadectwa w żegludze międzynarodowej potwierdzają posiadanie 

kwalifikacji zawodowych uprawniających do zajmowania stanowisk na statku na 

poszczególnych poziomach odpowiedzialności. 

2. Rozróżnia się następujące poziomy odpowiedzialności: 

1) pomocniczy; 

2) operacyjny; 
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3) zarządzania. 

3. Wzory dyplomów i świadectw określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Dokumenty kwalifikacyjne wydaje się w języku polskim i angielskim. 

2. Dokumenty kwalifikacyjne wystawia się z datą przyznania, czyli od dnia spełnienia 

ostatniego warunku niezbędnego do uzyskania, odnowienia lub wymiany danego dokumentu 

kwalifikacyjnego. 

§ 5. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 37 ust. 1, osoby ubiegające się o przyznanie 

dyplomu albo świadectwa powinny mieć ukończone 18 lat. 

2. Osoby ubiegające się o przyznanie świadectwa młodszego marynarza pokładowego, 

młodszego motorzysty, młodszego kucharza okrętowego lub młodszego rybaka rybołówstwa 

morskiego powinny mieć ukończone 16 lat. 

§ 6. Osoby ubiegające się o uzyskanie, odnowienie lub wymianę dyplomu lub 

świadectwa powinny posiadać ważne świadectwo zdolności do wykonywania pracy na statku, 

o którym mowa w przepisach dotyczących wykonywania pracy na morskich statkach 

handlowych. 

§ 7. 1. Z zastrzeżeniem ust. 5, osoba posiadająca zagraniczny dyplom lub świadectwo 

wydane na podstawie Konwencji STCW i uznane przez Sekretarza Generalnego 

Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) może, po uzyskaniu potwierdzenia uznania 

dyplomu albo świadectwa, zajmować na morskich statkach handlowych o polskiej 

przynależności odpowiednie stanowiska określone w rozporządzeniu, z tym że osoba 

ubiegająca się o stanowiska na poziomie zarządzania – pod warunkiem zdania egzaminu 

z polskiego prawa morskiego. 

2. Potwierdzenie uznania dyplomu lub świadectwa wydaje się na wniosek armatora. 

3. Wzór potwierdzenia uznania dyplomu lub świadectwa określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

4. Kwalifikacje uzyskane w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, w zawodzie regulowanym związanym z bezpieczeństwem 

morskim, uznaje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. Nr 63, poz. 394). 
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5. Potwierdzenie uznania dyplomu, świadectwa lub świadectwa przeszkolenia wydanego 

przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej wydaje się, jeżeli państwo to 

jest uznane przez Komisję Europejską. 

6. Potwierdzenie uznania wydaje się wyłącznie do ważnego dyplomu lub świadectwa na 

okres nieprzekraczający daty ważności dyplomu lub świadectwa, do którego zostało wydane. 

7. Potwierdzenie uznania wydane przez inne państwo niż Rzeczpospolita Polska nie 

może stanowić podstawy do wydawania potwierdzenia uznania określonego przepisami 

rozporządzenia. 

8. Osoba posiadająca dyplom lub świadectwo, wydane przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej lub państwo uznane w sposób, o którym mowa w ust. 5, może ubiegać się 

o polski dyplom lub świadectwo na zasadach określonych w rozporządzeniu. 

DZIAŁ II 

Kwalifikacje nieoficerskie 

Rozdział 1 

Dział pokładowy statków morskich 

§ 8. W dziale pokładowym na poziomie pomocniczym ustala się następujące stanowiska: 

1) praktykanta pokładowego; 

2) młodszego marynarza pokładowego; 

3) marynarza wachtowego; 

4) starszego marynarza. 

§ 9. W dziale pokładowym ustala się następujące świadectwa: 

1) świadectwo młodszego marynarza pokładowego; 

2) świadectwo marynarza wachtowego; 

3) świadectwo starszego marynarza. 

§ 10. Do uzyskania świadectwa młodszego marynarza pokładowego wymagane jest 

posiadanie świadectw przeszkolenia w zakresie: 

1) indywidualnych technik ratunkowych; 

2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego; 

3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; 

4) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
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§ 11. Do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego wymagane jest: 

1) ukończenie pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub pierwszego 

roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale 

pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra 

w żegludze krajowej, zgodnie z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 2-miesięcznej 

praktyki pływania w dziale pokładowym albo 

2) ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie 

pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania 

oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo 

3) ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym 

zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale 

pokładowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo 

4) posiadanie świadectwa rybaka, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie 

pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie 

egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego. 

§ 12. Do uzyskania świadectwa starszego marynarza wymagane jest posiadanie 

świadectwa ratownika oraz: 

1) posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki 

pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na 

świadectwo starszego marynarza albo 

2) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 

kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności 

wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego oraz 

dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale 

pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza, albo 

3) ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym 

w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom 

szypra w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa 

marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 

marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego 

marynarza, albo 

4) ukończenie w MJE typu D szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na 

świadectwo starszego marynarza zgodnie z certyfikatem uznania,  posiadanie świadectwa 
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marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 

marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego 

marynarza. 

§ 13. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy świadectw w dziale 

pokładowym: 

1) świadectwo młodszego marynarza pokładowego uprawniające do zajmowania stanowisk 

praktykanta pokładowego lub młodszego marynarza pokładowego na każdym statku; 

2) świadectwo marynarza wachtowego uprawniające do zajmowania stanowisk: 

a) marynarza wachtowego – na każdym statku, 

b) kierownika statku o długości do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej 

bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW – pod 

warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych; 

3) świadectwo starszego marynarza uprawniające do zajmowania stanowisk: 

a) marynarza wachtowego – na każdym statku, 

b) starszego marynarza – na każdym statku, 

c) kierownika: 

– na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze 

krajowej, 

– na statku o długości do 15 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej bez 

prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW – pod 

warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych. 

Rozdział 2 

Dział maszynowy statków morskich 

§ 14. 1. W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej na poziomie pomocniczym 

ustala się stanowiska: 

1) praktykanta maszynowego; 

2) młodszego motorzysty; 

3) motorzysty wachtowego; 

4) starszego motorzysty. 

2. W dziale maszynowym w specjalności elektrycznej na poziomie pomocniczym ustala 

się stanowisko elektromontera. 



– 8 – 
 

§ 15. 1. W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej ustala się następujące 

świadectwa: 

1) świadectwo młodszego motorzysty; 

2) świadectwo motorzysty wachtowego; 

3) świadectwo starszego motorzysty. 

2. W dziale maszynowym w specjalności elektrycznej ustala się świadectwo 

elektromontera. 

§ 16. Do uzyskania świadectwa młodszego motorzysty wymagane jest posiadanie 

świadectw przeszkolenia w zakresie: 

1) indywidualnych technik ratunkowych; 

2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego; 

3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; 

4) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 

§ 17. 1. Do uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego wymagane jest: 

1) ukończenie pierwszego roku studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co 

najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 

wskazanej w certyfikacie uznania, lub na dyplom oficera mechanika w żegludze 

krajowej, zgodnie z certyfikatem uznania oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki 

pływania w dziale maszynowym albo 

2) ukończenie pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie 

operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej 

w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale 

maszynowym, albo 

3) ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie 

pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej 

w certyfikacie uznania lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie 

z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale 

maszynowym, albo 

4) posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego, co najmniej 2-miesięcznej 

praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej i ukończenie 

szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym 

w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na 

to świadectwo, albo 
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5) ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym 

w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej 

praktyki pływania w dziale maszynowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo. 

2. Za równoważne z ukończeniem szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale 

maszynowym w specjalności mechanicznej uznaje się ukończenie studiów wyższych na 

kierunkach związanych z kształceniem w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub 

automatyki i robotyki. 

3. Przy ubieganiu się o świadectwo motorzysty wachtowego 1/2 ogólnej wymaganej 

praktyki pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, może być zastąpiona praktyką przy budowie, 

naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych lub 

warsztatach mechanicznych. 

§ 18. Do uzyskania świadectwa starszego motorzysty wymagane jest: 

1) posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki 

pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW 

i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty albo 

2) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na 

poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej 

w certyfikacie uznania, lub ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na 

poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej 

w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej  

6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn 

głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty, 

albo 

3) ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym 

w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania 

lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, 

posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki 

pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW 

i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty, albo 

4)   ukończenie w MJE typu D szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym 

na świadectwo starszego motorzysty zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie 

świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na 

stanowisku motorzysty w dziale maszynowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo 
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starszego motorzysty. 

§ 19. 1. Do uzyskania świadectwa elektromontera wymagane jest: 

1) ukończenie pierwszego roku studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących na 

poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej 

w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania w dziale 

maszynowym w specjalności elektrycznej na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW 

i powyżej albo 

2) ukończenie pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie 

operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej 

w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach 

o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym w specjalności 

elektrycznej, albo 

3) ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na 

poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej 

w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania w dziale 

maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie 

egzaminu na to świadectwo, albo 

4) posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn 

głównych 750 kW i powyżej, albo 

5) posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności 

elektrycznej na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz ukończenie 

szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym 

w specjalności elektrycznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na to 

świadectwo. 

2. Za równoważne z ukończeniem szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale 

maszynowym w specjalności elektrycznej uznaje się ukończenie studiów wyższych na 

kierunkach związanych z kształceniem w zakresie elektrotechniki, elektroniki lub 

mechatroniki. 

§ 20. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy świadectw w dziale 

maszynowym: 

1) świadectwo młodszego motorzysty uprawniające do zajmowania stanowisk praktykanta 

maszynowego lub młodszego motorzysty na każdym statku; 

2) świadectwo motorzysty wachtowego uprawniające do zajmowania stanowiska: 
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a) motorzysty wachtowego na każdym statku, 

b) kierownika maszyn na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 400 kW; 

3) świadectwo starszego motorzysty uprawniające do zajmowania stanowiska: 

a) motorzysty wachtowego na każdym statku, 

b) starszego motorzysty na każdym statku, 

c) oficera mechanika wachtowego lub starszego oficera mechanika – na statkach o mocy 

maszyn głównych poniżej 750 kW, 

d) starszego oficera mechanika – na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW; 

4) świadectwo elektromontera uprawniające do zajmowania stanowiska elektromontera na 

każdym statku. 

Rozdział 3 

Kucharze okrętowi 

§ 21. Na statkach morskich ustala się stanowiska: 

1) młodszego kucharza okrętowego; 

2) kucharza okrętowego. 

§ 22. Ustala się następujące świadectwa kucharzy: 

1) świadectwo młodszego kucharza okrętowego; 

2) świadectwo kucharza okrętowego. 

§ 23. Do uzyskania świadectwa młodszego kucharza okrętowego wymagane jest 

posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie: 

1) indywidualnych technik ratunkowych; 

2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego; 

3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; 

4) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 

§ 24. Do uzyskania świadectwa kucharza okrętowego wymagane jest: 

1) posiadanie co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz tytułu 

zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

kucharz, kucharz małej gastronomi, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik 

organizacji usług gastronomicznych lub technik żywienia i usług gastronomicznych,  

6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku młodszego kucharza okrętowego oraz 
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zdanie egzaminu na to świadectwo albo 

2) posiadanie dyplomu mistrza kucharskiego oraz 3-miesięcznej praktyki pływania na 

stanowisku młodszego kucharza okrętowego, albo 

3) posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku młodszego kucharza 

okrętowego oraz zdanie egzaminu na to świadectwo. 

§ 25. 1. Świadectwo młodszego kucharza okrętowego uprawnia do zajmowania 

stanowiska młodszego kucharza okrętowego na każdym statku. 

2. Świadectwo kucharza okrętowego uprawnia do zajmowania stanowiska kucharza 

okrętowego na każdym statku. 

DZIAŁ III 

Kwalifikacje oficerskie 

Rozdział 1 

Dział pokładowy w żegludze międzynarodowej 

§ 26. W dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej ustala się następujące 

stanowiska: 

1) na poziomie operacyjnym – oficera wachtowego; 

2) na poziomie zarządzania: 

a) starszego oficera, 

b) kapitana. 

§ 27. W dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej ustala się następujące 

dyplomy: 

1) oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej; 

2) starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000; 

3) starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej; 

4) kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000; 

5) kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej. 

§ 28. 1. Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 

i powyżej wymagane jest posiadanie świadectwa ogólnego operatora GMDSS oraz świadectw 

przeszkoleń w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ochrony 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, nautycznego 
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dowodzenia statkiem i świadectwa ratownika oraz: 

1) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 

kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności 

wskazanej w certyfikacie uznania, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale 

pokładowym w żegludze międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez morską 

jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, w tym co najmniej  

6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 

i powyżej, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej 

albo 

2) posiadanie dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, dodatkowej 6-miesięcznej 

praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub 

statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym oraz 

ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 

zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym 

w żegludze międzynarodowej, albo 

3) posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki 

pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach 

szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym oraz ukończenie 

szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego 

z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze 

międzynarodowej, albo 

4) posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub 

statkach szkolnych w żegludze międzynarodowej w dziale pokładowym na stanowisku 

praktykanta pokładowego, młodszego marynarza, marynarza lub starszego marynarza, 

w tym co najmniej 12 miesięcy praktyki pływania na statkach o pojemności brutto 500 

i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale 

pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie 

operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo 

5) posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego lub oficera elektroautomatyka 

okrętowego, świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki 

pływania w dziale pokładowym na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych 

o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia 

w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem 

uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej. 
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2. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2–5, powinna zawierać okres pełnienia 

obowiązków wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez 

co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty nawigacyjnej, 

którego wzór określa załącznik nr 5. 

3. Wzór zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

określa załącznik nr 9. 

§ 29. 1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 

do 3000 wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki 

medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz: 

1) dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 

12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach 

szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na 

stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie 

zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na 

poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo 

2) dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, dyplomu oficera wachtowego na statkach 

o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na 

morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej 

w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie 

szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego 

z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze 

międzynarodowej. 

2. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów 

MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 

w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania. 

§ 30. 1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 

i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki 

medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz: 

1) dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 

18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich 

statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej 

w żegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesięcy na statkach o pojemności 

brutto 3000 i powyżej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania 
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w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie 

zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej albo 

2) dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 

12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich 

statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 3000 i powyżej 

w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie 

zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na 

poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, albo 

3) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, dodatkowej  

6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera wachtowego na 

morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 3000 

i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na 

poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie 

egzaminu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej. 

2. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów 

MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 

w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania. 

3. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie 

dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce 

edukacyjnej i zdaniu egzaminu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze 

międzynarodowej. 

§ 31. 1. Do uzyskania dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 

wymagane jest posiadanie: 

1) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz 

dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na 

morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej 

w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie 

zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej zgodnego 

z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 

w żegludze międzynarodowej albo 

2) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej  

12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach 

handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze 
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międzynarodowej albo dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 

oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej 

w żegludze międzynarodowej. 

2. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie 

dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenie w morskiej jednostce 

edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej. 

§ 32. Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 

3000 i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie: 

1) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej  

12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach 

handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej albo 

2) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dyplomu 

kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dodatkowej 6-miesięcznej 

praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych 

o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej, nabytej po uzyskaniu 

obu dyplomów. 

§ 33. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale 

pokładowym w żegludze międzynarodowej: 

1) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej uprawniający 

do zajmowania stanowisk: 

a) oficera wachtowego – na każdym statku, 

b) kapitana: 

– na statku bez własnego napędu, 

– na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej, w tym na statku 

pasażerskim o pojemności brutto poniżej 50, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej 

dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na 

stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na 

statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku; 

2) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 uprawniający 

do zajmowania stanowisk: 

a) oficera wachtowego – na każdym statku, 

b) starszego oficera – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000, 

c) kapitana: 
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– na każdym statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej, 

– na każdym statku w żegludze krajowej, przy czym na statku pasażerskim – pod 

warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach 

pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej 

praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer 

wachtowy pełni wachtę na mostku, 

– na każdym statku bez własnego napędu; 

3) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej uprawniający 

do zajmowania stanowisk: 

a) oficera wachtowego – na każdym statku, 

b) starszego oficera – na każdym statku, 

c) kapitana: 

– na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej, 

– na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim – pod 

warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach 

pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej 

praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer 

wachtowy pełni wachtę na mostku, 

– na każdym statku bez własnego napędu; 

4) dyplom kapitana na statkach o pojemności od 500 do 3000 uprawniający do zajmowania 

stanowisk: 

a) oficera wachtowego – na każdym statku, 

b) starszego oficera – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000, 

c) starszego oficera – na każdym statku, pod warunkiem posiadania dyplomu starszego 

oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, lub gdy uprawnienie do 

zajmowania stanowiska starszego oficera wynika z posiadania poprzedniego dyplomu, 

d) kapitana – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000; 

5) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej 

uprawniający do zajmowania stanowisk: 

a) oficera wachtowego – na każdym statku, 

b) starszego oficera – na każdym statku, 

c) kapitana – na każdym statku. 
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Rozdział 2 

Dział pokładowy w żegludze przybrzeżnej 

§ 34. W dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej ustala się następujące stanowiska: 

1) na poziomie operacyjnym – oficera wachtowego; 

2) na poziomie zarządzania – kapitana. 

§ 35. W dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej ustala się następujące dyplomy: 

1) dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej; 

2) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej. 

§ 36. 1. Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej wymagane jest 

posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie 

operacyjnym, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, 

świadectwa ograniczonego operatora GMDSS i świadectwa ratownika oraz: 

1) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 

kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności 

wskazanej w certyfikacie uznania, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale 

pokładowym w żegludze przybrzeżnej lub międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym 

przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz 

zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej albo 

2) posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze 

przybrzeżnej lub międzynarodowej na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego 

marynarza, marynarza lub starszego marynarza oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D 

na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania 

i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej, albo 

3) posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej oraz ukończenie szkolenia w MJE 

typu D na poziomie operacyjnym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na 

poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej. 

2. Wzór zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

określa załącznik nr 9. 

§ 37. 1. Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej wymagane jest ukończenie  

20. roku życia oraz posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 

500 i powyżej lub dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, dodatkowej  
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12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych 

o pojemności brutto powyżej 200 w żegludze przybrzeżnej lub międzynarodowej na 

stanowisku oficera wachtowego, świadectw przeszkoleń w zakresie: wykorzystania radaru 

i ARPA na poziomie zarządzania, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego i zasad 

udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na 

poziomie zarządzania zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie 

zarządzania w żegludze przybrzeżnej. 

2. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów 

MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 

w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania. 

§ 38. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale 

pokładowym w żegludze przybrzeżnej: 

1) dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej uprawniający do zajmowania 

stanowiska: 

a) oficera wachtowego: 

– na każdym statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej, 

– na każdym statku w żegludze krajowej, 

b) kapitana: 

– na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze 

przybrzeżnej, 

– na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej, z wyjątkiem 

statków pasażerskich; 

2) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej uprawniający do zajmowania stanowiska: 

a) oficera wachtowego na każdym statku w żegludze przybrzeżnej, 

b) kapitana: 

– na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej, przy czym na 

statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia dodatkowej 3-miesięcznej praktyki 

pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana na 

tym statku lub 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich na 

stanowisku oficera wachtowego, na którym oficer wachtowy pełnił wachtę na 

mostku, 

– na każdym statku bez własnego napędu, 

– na każdym statku w żegludze krajowej, przy czym na statku pasażerskim – pod 
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warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach 

pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej 

praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer 

wachtowy pełni wachtę na mostku. 

Rozdział 3 

Dział pokładowy w żegludze krajowej 

§ 39. W dziale pokładowym w żegludze krajowej ustala się następujące stanowiska: 

1) szypra 2 klasy w żegludze krajowej; 

2) szypra 1 klasy w żegludze krajowej. 

§ 40. W dziale pokładowym w żegludze krajowej ustala się następujące dyplomy: 

1) dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej; 

2) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej. 

§ 41. Do uzyskania dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie 

świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, 

pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, co 

najmniej świadectwa operatora łączności bliskiego zasięgu i świadectwa ratownika oraz: 

1) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 

kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności 

wskazanej w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania 

w dziale pokładowym albo 

2) ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej na dyplom co najmniej szypra 2 klasy 

w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 12-miesięcznej 

praktyki pływania w dziale pokładowym, albo 

3) posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki 

pływania na stanowisku starszego marynarza oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D 

zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na ten dyplom, albo 

4) posiadanie dyplomu szypra 2 lub 1 klasy rybołówstwa morskiego i zdanie egzaminu 

wyrównawczego na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej, albo 

5) posiadanie ważnego dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 

powyżej 500 lub oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej. 
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§ 42. Do uzyskania dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie 

dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej lub oficera wachtowego na statkach o pojemności 

brutto 500 i powyżej lub oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, świadectw przeszkoleń 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, 

wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, odpowiedniego świadectwa 

operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i świadectwa 

ratownika oraz: 

1) dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale 

pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki 

pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz 

ukończenie szkolenia w MJE typu D zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu 

na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo 

2) ukończenie studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 

kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności 

wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie dodatkowej 18-miesięcznej praktyki 

pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności 

brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na 

statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz zdanie egzaminu na dyplom szypra 

1 klasy żeglugi krajowej, albo 

3) ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej na dyplom co najmniej szypra 2 klasy 

w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie dodatkowej  

18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na 

statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na 

stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz zdanie egzaminu 

na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo 

4) posiadanie dyplomu szypra 1 klasy rybołówstwa morskiego i zdanie egzaminu 

wyrównawczego na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej. 

§ 43. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale 

pokładowym w żegludze krajowej: 

1) dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej uprawniający do zajmowania stanowiska: 

a) oficera wachtowego na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000 w żegludze 

krajowej, 

b) kapitana: 
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– na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 3000 w żegludze 

krajowej, 

– na statku o pojemności brutto poniżej 200 w żegludze krajowej, w tym na statku 

pasażerskim o pojemności brutto poniżej 50, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej 

dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na 

stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na 

statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku; 

2) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej uprawniający do zajmowania stanowiska 

kapitana na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim 

o pojemności brutto poniżej 1500, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej 

praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana 

albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na 

których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku. 

Rozdział 4 

Dział maszynowy w żegludze międzynarodowej 

§ 44. 1. W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej ustala się następujące 

stanowiska: 

1) na poziomie operacyjnym – oficera mechanika wachtowego; 

2) na poziomie zarządzania: 

a) drugiego oficera mechanika, 

b) starszego oficera mechanika. 

2. W dziale maszynowym w specjalności elektrycznej ustala się na poziomie 

operacyjnym – stanowisko oficera elektroautomatyka. 

§ 45. 1. W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej ustala się następujące 

dyplomy: 

1) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW 

i powyżej; 

2) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 

3000 kW; 

3) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW 

i powyżej; 
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4) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 

3000 kW; 

5) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW 

i powyżej. 

2. W dziale maszynowym w specjalności elektrycznej ustala się dyplom oficera 

elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej. 

§ 46. 1. Do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy 

maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, 

dowodzenia siłownią okrętową i świadectwa ratownika oraz: 

1) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 

kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym 

w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki 

pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW 

i powyżej, w tym co najmniej 6-miesięcy praktyki potwierdzonej w wydanym przez MJE 

zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz zdanie egzaminu na poziomie 

operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej albo 

2) posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego oraz dodatkowej  

24-miesięcznej praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW 

i powyżej w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej oraz ukończenie szkolenia 

w MJE typu D na poziomie operacyjnym w specjalności mechanicznej zgodnego 

z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale 

maszynowym w specjalności mechanicznej, albo 

3) posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności 

mechanicznej, w tym co najmniej 24 miesiące praktyki pływania na statkach o mocy 

maszyn głównych 750 kW i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na 

poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego 

z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale 

maszynowym w specjalności mechanicznej. 

2. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinna zawierać okres pełnienia 

obowiązków wachtowych pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika 

wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu 

wachty maszynowej, którego wzór określa załącznik nr 6. 
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3. Wzór zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

określa załącznik nr 9. 

4.  Przy ubieganiu się o dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy 

maszyn głównych 750 kW i powyżej 6-miesięczna wymagana praktyka pływania, o której 

mowa w ust. 1, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn 

okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych. 

§ 47. 1. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 

głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie dyplomu oficera mechanika 

wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej  

12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych 

o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, na stanowisku oficera mechanika wachtowego 

oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 

zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale 

maszynowym. 

2. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów 

MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 

w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania. 

§ 48. 1. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 

głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest posiadanie: 

1) dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW 

i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach 

handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na 

stanowisku oficera mechanika wachtowego, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki 

pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn 

głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, oraz 

ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 

zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale 

maszynowym albo 

2) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW 

do 3000 kW, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej 

oficera mechanika wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych 

o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D 

na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania 
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i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym. 

2. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów 

MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 

w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania. 

3. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 

dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce 

edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym. 

§ 49. 1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 

głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie: 

1) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW 

do 3000 kW oraz dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach 

handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na 

stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na 

poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie 

egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo 

2) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW 

i powyżej oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach 

handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na 

stanowisku drugiego oficera mechanika. 

2. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie 

dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce 

edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym. 

§ 50. Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 

głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz 

posiadanie: 

1) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW 

i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach 

handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na 

stanowisku drugiego oficera mechanika, przy czym 6 miesięcy wymaganej praktyki może 

być zastąpione praktyką pływania na stanowisku starszego oficera mechanika na 

morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 

od 750 kW do 3000 kW albo 

2) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000 kW i powyżej, 
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dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW 

do 3000 kW i dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach 

handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na 

stanowisku drugiego oficera mechanika. 

§ 51. 1. Do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach 

o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw 

przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy 

medycznej i świadectwa ratownika oraz: 

1) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 

kształcących na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności 

elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki 

pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW 

i powyżej, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania potwierdzonej w wydanym 

przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz 

zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności 

elektrycznej albo 

2) posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego oraz dodatkowej 24-miesięcznej 

praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale 

maszynowym w specjalności elektrycznej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na 

poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej zgodnego 

z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale 

maszynowym w specjalności elektrycznej, albo 

3) posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy 

maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na 

poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej zgodnego 

z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale 

maszynowym w specjalności elektrycznej. 

2. Przy ubieganiu się o dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego 6-miesięczna 

wymagana praktyka pływania, o której mowa w ust. 1, może być zastąpiona praktyką przy 

budowie lub remontach okrętowych maszyn i urządzeń elektrycznych w stoczniach, 

zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych. 

3. Wzór zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

określa załącznik nr 9. 
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§ 52. W dziale maszynowym ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy 

dyplomów: 

1) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW 

i powyżej uprawniający do zajmowania stanowiska: 

a) oficera mechanika wachtowego – na każdym statku, 

b) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW, 

c) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1500 kW 

w żegludze krajowej; 

2) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 

3000 kW uprawniający do zajmowania stanowiska: 

a) oficera mechanika wachtowego – na każdym statku, 

b) drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW, 

c) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW 

w żegludze przybrzeżnej, 

d) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 6000 kW 

w żegludze krajowej; 

3) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW 

i powyżej uprawniający do zajmowania stanowiska: 

a) oficera mechanika wachtowego – na każdym statku, 

b) drugiego oficera mechanika – na każdym statku, 

c) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW 

w żegludze przybrzeżnej, 

d) starszego oficera mechanika – na statkach w żegludze krajowej; 

4) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 

3000 kW uprawniający do zajmowania stanowiska: 

a) oficera mechanika wachtowego – na każdym statku, 

b) drugiego oficera mechanika – na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW, 

c) drugiego oficera mechanika – na każdym statku, pod warunkiem posiadania dyplomu 

drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, 

d) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW, 

e) starszego oficera mechanika na każdym statku w żegludze krajowej; 

5) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW 

i powyżej uprawniający do zajmowania stanowiska: 

a) starszego oficera mechanika – na każdym statku, 
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b) drugiego oficera mechanika – na każdym statku, 

c) oficera mechanika wachtowego – na każdym statku; 

6) dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 

750 kW i powyżej uprawniający do zajmowania stanowiska oficera elektroautomatyka na 

każdym statku. 

Rozdział 5 

Dział maszynowy w żegludze krajowej 

§ 53. W dziale maszynowym w żegludze krajowej ustala się stanowisko oficera 

mechanika w żegludze krajowej, dla którego ustala się dyplom oficera mechanika w żegludze 

krajowej. 

§ 54. Do uzyskania dyplomu oficera mechanika w żegludze krajowej wymagane jest: 

1) posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki 

pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW 

i powyżej oraz zdanie egzaminu na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej albo 

2) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na 

poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej 

w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego oraz dodatkowej 

6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty oraz zdanie egzaminu na 

dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej, albo 

3) ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym 

w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, 

lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, 

posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki 

pływania na stanowisku motorzysty oraz zdanie egzaminu na dyplom oficera mechanika 

w żegludze krajowej. 

§ 55. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomu oficera 

mechanika w żegludze krajowej, uprawniającego do zajmowania stanowiska: 

1) motorzysty wachtowego – na każdym statku w żegludze krajowej; 

2) oficera mechanika wachtowego – na każdym statku w żegludze krajowej; 

3) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1100 kW  

– w żegludze krajowej. 
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DZIAŁ IV 

Kwalifikacje zawodowe w rybołówstwie morskim 

§ 56. Ustala się następujące stanowiska w dziale pokładowym na statkach rybackich: 

1) młodszego rybaka; 

2) rybaka; 

3) starszego rybaka; 

4) oficera wachtowego; 

5) kierownika jednostki; 

6) kapitana. 

§ 57. W dziale pokładowym w rybołówstwie morskim ustala się następujące świadectwa 

i dyplomy: 

1) świadectwo młodszego rybaka rybołówstwa morskiego; 

2) świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego; 

3) świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego; 

4) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego; 

5) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego; 

6) dyplom szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego. 

§ 58. 1. Do uzyskania świadectwa młodszego rybaka rybołówstwa morskiego wymagane 

jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie: 

1) indywidualnych technik ratunkowych; 

2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego; 

3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

2. Świadectwa przeszkoleń, o których mowa w ust. 1, mogą być zastąpione świadectwem 

przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze 

krajowej. 

§ 59. Do uzyskania świadectwa rybaka rybołówstwa morskiego wymagane jest: 

1) posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym 

albo 

2) ukończenie pierwszego roku studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub pierwszego 

roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale 

pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, oraz posiadanie  
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2-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym, albo 

3) ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej na poziomie pomocniczym w dziale 

pokładowym zgodnie z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki 

pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym. 

§ 60. Do uzyskania świadectwa starszego rybaka rybołówstwa morskiego wymagane jest 

posiadanie świadectwa ratownika oraz: 

1) posiadanie świadectwa rybaka rybołówstwa morskiego, dodatkowej 6-miesięcznej 

praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym albo 

2) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 

kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności 

wskazanej w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania na 

statkach rybackich w dziale pokładowym, albo 

3) ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej na poziomie pomocniczym w dziale 

pokładowym zgodnie z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 12-miesięcznej praktyki 

pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym, albo 

4) posiadanie świadectwa starszego marynarza oraz 3-miesięcznej praktyki na statkach 

rybackich w dziale pokładowym, albo 

5) posiadanie świadectwa marynarza oraz 6-miesięcznej praktyki na statkach rybackich 

w dziale pokładowym, albo 

6) posiadanie 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale 

pokładowym. 

§ 61. Do uzyskania dyplomu szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego wymagane jest 

posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie 

operacyjnym, co najmniej świadectwa operatora łączności bliskiego zasięgu w służbie 

radiokomunikacyjnej morskiej oraz: 

1) posiadanie świadectwa starszego rybaka rybołówstwa morskiego, dodatkowej  

12-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich o długości powyżej 15 m 

w dziale pokładowym oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D w zakresie oficera 

wachtowego statku rybackiego o długości powyżej 24 m uprawiającego żeglugę na 

wodach ograniczonych i zdanie egzaminu na ten dyplom albo 

2) posiadanie dyplomu szypra 2 lub 1 klasy żeglugi krajowej, dodatkowej 6-miesięcznej 

praktyki pływania na statkach rybackich o długości powyżej 15 m w dziale pokładowym 

oraz zdanie egzaminu z zakresu wiedzy rybackiej i stateczności statku rybackiego, albo 
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3) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 

kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności 

wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na 

statkach rybackich o długości powyżej 15 m w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu 

z zakresu wiedzy rybackiej i stateczności statku rybackiego, albo 

4) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, 

kształcących co najmniej w zakresie oficera wachtowego statku rybackiego o długości 

powyżej 24 m na wodach ograniczonych, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania 

na statkach rybackich o długości powyżej 15 m w dziale pokładowym, albo 

5) ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej na dyplom szypra żeglugi krajowej zgodnie 

z certyfikatem uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach 

rybackich o długości powyżej 15 m w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na 

dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego, albo 

6) ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej na świadectwo rybaka lub marynarza, 

zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach 

rybackich o długości powyżej 15 m w dziale pokładowym oraz ukończenie szkolenia 

w MJE typu D w zakresie oficera wachtowego statku rybackiego o długości powyżej 

24 m uprawiającego żeglugę na wodach ograniczonych oraz zdanie egzaminu na ten 

dyplom. 

§ 62. 1. Do uzyskania dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego wymagane jest 

posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie pierwszej pomocy medycznej, ochrony 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie 

operacyjnym i odpowiedniego co najmniej świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu 

oraz: 

1) posiadanie dyplomu szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego, dodatkowej 12-miesięcznej 

praktyki pływania na stanowisku kapitana lub 18-miesięcznej praktyki pływania na 

stanowisku oficera na statkach rybackich o długości powyżej 15 m, oraz ukończenie 

szkolenia w MJE typu D w zakresie szypra statku rybackiego o długości powyżej 24 m 

uprawiającego żeglugę na wodach ograniczonych i zdanie egzaminu na dyplom szypra 

klasy 1 rybołówstwa morskiego albo 

2) posiadanie dyplomu co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 

w żegludze międzynarodowej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale 

pokładowym na statkach rybackich o długości powyżej 15 m oraz zdanie egzaminu 
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z zakresu wiedzy rybackiej oraz stateczności statku rybackiego. 

2. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy 

absolwentów MJE typu A, MJE typu B lub MJE typu C, kształcących w zakresie szypra 

statku rybackiego o długości powyżej 24 m uprawiającego żeglugę na wodach ograniczonych 

zgodnie z certyfikatem uznania. 

§ 63. 1. Do uzyskania dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego 

wymagane jest posiadanie: 

1) dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki 

pływania na stanowisku oficerskim na statkach rybackich o długości powyżej 24 m, 

ukończenie szkolenia w zakresie szypra statku rybackiego o długości powyżej 24 m 

uprawiającego żeglugę na wodach nieograniczonych oraz zdanie egzaminu na dyplom 

szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego albo 

2) dyplomu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, 

dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach rybackich 

o długości powyżej 24 m oraz zdanie egzaminu z zakresu wiedzy rybackiej i stateczności 

statku rybackiego. 

2. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy 

absolwentów MJE typu A, MJE typu B lub MJE typu C, kształcących w zakresie szypra 

statku rybackiego o długości powyżej 24 m uprawiającego żeglugę na wodach 

nieograniczonych zgodnie z certyfikatem uznania. 

§ 64. 1. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe w rybołówstwie morskim: 

1) świadectwo młodszego rybaka rybołówstwa morskiego uprawniające do zajmowania 

stanowiska młodszego rybaka na każdym statku rybackim; 

2) świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego uprawniające do zajmowania stanowiska: 

a) rybaka – na każdym statku rybackim, 

b) kierownika jednostki bez prawa przewozu pasażerów – na łodzi rybackiej o długości 

do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej – pod warunkiem zdania 

egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych, o ile moc silnika przekracza 

100 kW; 

3) świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego uprawniające do zajmowania 

stanowiska: 

a) rybaka – na każdym statku rybackim, 

b) starszego rybaka – na każdym statku rybackim, 
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c) kierownika jednostki bez prawa przewozu pasażerów – na łodzi rybackiej o długości 

do 15 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze na wodach ograniczonych – pod 

warunkiem zdania egzaminu z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej; 

jeżeli moc silnika przekracza 100 kW, egzamin obejmuje dodatkowo obsługę silników 

spalinowych, 

d) oficera wachtowego – na statku rybackim do 24 m w żegludze na wodach 

ograniczonych pod warunkiem ukończenia szkolenia w zakresie oficera wachtowego 

na statkach rybackich o długości do 24 m na wodach ograniczonych i zdania egzaminu 

z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej; 

4) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego uprawniający do zajmowania stanowiska: 

a) kapitana na statku rybackim o długości 15 m i poniżej w każdej żegludze, z wyjątkiem 

statków pasażerskich, 

b) kapitana – na statku rybackim o długości do 24 m na wodach ograniczonych, bez 

prawa do przewozu pasażerów, 

c) oficera wachtowego – na statku rybackim o długości do 24 m w każdej żegludze, 

d) oficera wachtowego na każdym statku rybackim na wodach ograniczonych; 

5) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego uprawniający do zajmowania stanowiska: 

a) kapitana – na każdym statku rybackim na wodach ograniczonych, bez prawa do 

przewozu pasażerów, z wyjątkiem statków pasażerskich, 

b) kapitana – na statkach rybackich o długości do 24 m na wodach nieograniczonych bez 

prawa do przewozu pasażerów, z wyjątkiem statków pasażerskich, 

c) oficera wachtowego – na każdym statku rybackim, w każdej żegludze; 

6) dyplom szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego uprawniający do 

zajmowania stanowiska kapitana na każdym statku rybackim, w każdej żegludze, bez 

prawa do przewozu pasażerów, z wyjątkiem statków pasażerskich. 

2. Wymóg zdania egzaminu z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, nie dotyczy absolwentów MJE typu A, MJE typu B lub 

MJE typu C, kształcących na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym, zgodnie 

z certyfikatem uznania. 

3. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu z zakresu bezpieczeństwa żeglugi 

i wiedzy nautycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d, nie dotyczy absolwentów MJE typu 

A, MJE typu B lub MJE typu C, kształcących na poziomie operacyjnym w dziale 

pokładowym, zgodnie z certyfikatem uznania. 
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DZIAŁ V 

Dodatkowe przeszkolenia 

Rozdział 1 

Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

§ 65. 1. Każdy członek załogi statku powinien odbyć na statku przeszkolenie 

zapoznawcze obejmujące zagadnienia związane z ochroną statku, ochroną przeciwpożarową, 

zapobieganiem zanieczyszczeniu morza przez statki, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

wyposażeniem ratunkowym. 

2. Każdy członek załogi statku powinien posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych. 

3. Każdy członek załogi powinien, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, posiadać co najmniej 

świadectwa przeszkoleń w zakresie: 

1) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego; 

2) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; 

3) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej; 

4) problematyki ochrony na statku. 

4. Każdy członek załogi, któremu wyznaczono na statku obowiązki w zakresie ochrony, 

powinien posiadać świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi 

obowiązkami w zakresie ochrony. 

5. Świadectwa przeszkoleń w zakresie indywidualnych technik ratunkowych i ochrony 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia 

przyznania i podlegają odnowieniu pod warunkiem ukończenia szkolenia uaktualniającego 

i udokumentowania 6-miesięcznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat. W przypadku 

braku wymaganej praktyki pływania konieczne jest ukończenie pełnego szkolenia. 

6. Warunkiem uzyskania świadectwa przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na 

statku jest ukończenie odpowiedniego szkolenia. 

7. Warunkiem uzyskania świadectwa przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi 

obowiązkami w zakresie ochrony jest ukończenie odpowiedniego szkolenia. 

8. Warunkiem uzyskania świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia wyższego jest ukończenie odpowiedniego szkolenia. 

9. Świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego 

zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia przyznania i podlega odnowieniu pod 
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warunkiem ukończenia szkolenia uaktualniającego i udokumentowania 6-miesięcznej 

praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat. W przypadku braku wymaganej praktyki 

pływania konieczne jest ukończenie pełnego szkolenia. 

10. Warunkiem uzyskania świadectwa przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy 

medycznej jest ukończenie odpowiedniego szkolenia. 

11. Wymogi określone w ust. 3 pkt 3 nie dotyczą członków załóg statków rybackich 

i statków żeglugi krajowej innych niż pasażerskie. 

12. Wymogi określone w ust. 3 pkt 4 nie dotyczą członków załóg statków rybackich 

i statków żeglugi krajowej. 

13. Na łodziach rybackich w żegludze krajowej świadectwa przeszkoleń w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego 

i elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej mogą być zastąpione 

świadectwem przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg na łodzi rybackiej 

w żegludze krajowej. 

14. Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg na łodzi 

rybackiej w żegludze krajowej zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia przyznania 

i podlega odnowieniu pod warunkiem: 

1) posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat albo 

2) posiadania 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 12 miesięcy 

ważności świadectwa przeszkolenia, albo 

3) ukończenia pełnego szkolenia na to świadectwo. 

15. Warunkiem uzyskania świadectwa przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

własnego i odpowiedzialności wspólnej jest ukończenie odpowiedniego szkolenia. 

§ 66. 1. Każdy członek załogi wyznaczony do kierowania zbiorczym środkiem 

ratunkowym powinien posiadać świadectwo ratownika. 

2. Na statkach wyposażonych w szybkie łodzie ratownicze każdy członek załogi 

wyznaczony do kierowania tą łodzią powinien posiadać świadectwo starszego ratownika. 

3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa ratownika powinna posiadać aktualne 

świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, co najmniej  

6-miesięczną praktykę pływania na statkach morskich oraz ukończyć odpowiednie szkolenie. 

4. Świadectwo ratownika zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia przyznania 

i podlega odnowieniu pod warunkiem ukończenia szkolenia uaktualniającego 

i udokumentowania 6-miesięcznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat. W przypadku 
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braku wymaganej praktyki pływania konieczne jest ukończenie pełnego szkolenia. 

5. Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa starszego ratownika powinna posiadać 

aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, 

świadectwo ratownika oraz ukończyć odpowiednie szkolenie. 

6. Świadectwo starszego ratownika zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia 

przyznania i podlega odnowieniu pod warunkiem ukończenia szkolenia uaktualniającego 

i udokumentowania 6-miesięcznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat. W przypadku 

braku wymaganej praktyki pływania konieczne jest ukończenie pełnego szkolenia. 

§ 67. 1. Na statkach wyposażonych w urządzenia radiokomunikacyjne kapitan 

i oficerowie w dziale pokładowym powinni posiadać odpowiednie aktualne świadectwo 

operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, wydane na podstawie 

przepisów w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. 

2. Na statkach wyposażonych w ECDIS kapitan i oficerowie w dziale pokładowym 

powinni posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS. 

§ 68. 1. Na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej kapitan i starszy 

oficer powinni posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej 

nad chorym. 

2. Świadectwo przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1, zachowuje ważność przez okres 

5 lat od dnia przyznania i podlega odnowieniu przez ukończenie szkolenia uaktualniającego. 

§ 69. 1. Oficer wyznaczony do pełnienia funkcji oficera ochrony statku na statkach 

w żegludze międzynarodowej powinien posiadać świadectwo przeszkolenia oficera ochrony 

statku. 

2. Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa przeszkolenia oficera ochrony statku 

powinna posiadać co najmniej 12-miesięczną praktykę pływania na statkach morskich oraz 

ukończyć szkolenie na to świadectwo. 

§ 70. 1. Przed dopuszczeniem do pracy na statku każdy nowo zaokrętowany członek 

załogi powinien ukończyć, nadzorowane przez wyznaczonego oficera, szkolenia dotyczące 

zapoznania ze statkiem w zakresie zagadnień związanych z ochroną statku, ochroną 

przeciwpożarową, zapobieganiem zanieczyszczeniu morza przez statki, bezpieczeństwem 

i higieną pracy oraz wyposażeniem ratunkowym. Szkolenia powinny być prowadzone w taki 

sposób, aby nie zakłócały normalnego funkcjonowania statku. 
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2. Każdy członek załogi realizujący program szkolenia objętego książką praktyk 

powinien być nadzorowany przez wyznaczonego oficera. 

3. Wyznaczony oficer, na statkach pasażerskich przewożących powyżej 400 pasażerów, 

odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa i ochrony oraz stan sprzętu ratunkowego 

i przeciwpożarowego, a także szkolenie załogi w zakresie bezpieczeństwa życia na morzu 

i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki powinien posiadać dyplom na poziomie 

zarządzania w dziale pokładowym. 

Rozdział 2 

Dodatkowe przeszkolenia specjalistyczne 

§ 71. Na statkach przewożących ładunki niebezpieczne każdy oficer działu pokładowego 

powinien posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie przewozu ładunków 

niebezpiecznych. 

§ 72. 1. Na zbiornikowcach do przewozu produktów naftowych i chemikaliów każdy 

marynarz zatrudniony na poziomie pomocniczym lub operacyjnym powinien posiadać 

świadectwo przeszkolenia na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych 

i chemikaliów stopnia podstawowego. 

2. Na zbiornikowcach do przewozu gazów skroplonych każdy marynarz zatrudniony na 

poziomie pomocniczym lub operacyjnym powinien posiadać świadectwo przeszkolenia na 

zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych stopnia podstawowego. 

3. Na zbiornikowcach osoby na stanowiskach kapitana, starszego oficera, starszego 

oficera mechanika i drugiego oficera mechanika powinny posiadać świadectwo przeszkolenia 

stopnia wyższego na dany typ zbiornikowca. 

4. Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa przeszkolenia stopnia wyższego na: 

1) zbiornikowce do przewozu produktów naftowych powinna posiadać świadectwo 

przeszkolenia stopnia podstawowego na zbiornikowce do przewozu produktów 

naftowych i chemikaliów, odbyć co najmniej 3-miesięczną praktykę pływania na 

zbiornikowcu do przewozu produktów naftowych oraz ukończyć szkolenie stopnia 

wyższego na zbiornikowce do przewozu produktów naftowych; 

2) zbiornikowce do przewozu chemikaliów powinna posiadać świadectwo przeszkolenia 

stopnia podstawowego na zbiornikowce do przewozu produktów naftowych 

i chemikaliów, odbyć co najmniej 3-miesięczną praktykę pływania na zbiornikowcu do 
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przewozu chemikaliów oraz ukończyć szkolenie stopnia wyższego na zbiornikowce do 

przewozu chemikaliów; 

3) zbiornikowce do przewozu gazów skroplonych powinna posiadać świadectwo 

przeszkolenia stopnia podstawowego na zbiornikowce do przewozu gazów skroplonych, 

odbyć co najmniej 3-miesięczną praktykę pływania na zbiornikowcu do gazów 

skroplonych oraz ukończyć szkolenie stopnia wyższego na zbiornikowce do przewozu 

gazów skroplonych. 

5. Świadectwa przeszkolenia, o których mowa w ust. 3, zachowują ważność przez okres 

5 lat i podlegają odnowieniu pod warunkiem posiadania 3-miesięcznej praktyki pływania na 

danym typie zbiornikowca odbytej w okresie ostatnich 5 lat albo ukończenia odpowiedniego 

szkolenia. Datę ważności świadectw ustala się na zasadach określonych w § 81 ust. 4 i 5. 

§ 73. 1. Na statkach pasażerskich: 

1) kapitanowie, oficerowie i pozostali członkowie załogi wyznaczeni w rozkładzie 

alarmowym do pomocy pasażerom w sytuacji zagrożenia na pokładzie statków 

pasażerskich powinni posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie kierowania tłumem; 

2) załoga zajmująca się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 

powinna posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków 

załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich; wymóg 

nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 12 Mm od portu schronienia; 

3) na pokładzie statku uprawnionego do przewozu powyżej 50 pasażerów kapitanowie, 

starsi mechanicy, starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby 

wpisane na listę alarmową, ponoszące odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów 

w sytuacji zagrożenia na pokładzie statku pasażerskiego powinni posiadać świadectwo 

przeszkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich; 

4) kapitanowie, starsi oficerowie mechanicy, starsi oficerowie, drudzy oficerowie 

mechanicy oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za zaokrętowanie pasażerów, 

załadunek, wyładunek i opiekę nad ładunkiem oraz zamykanie otworów w kadłubie 

zewnętrznym na statkach typu ro-ro powinni posiadać świadectwo przeszkolenia 

w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku 

pasażerskim typu ro-ro; wymóg nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej 

do 12 Mm od portu schronienia. 

2. Osoby ubiegające się o świadectwa przeszkoleń, o których mowa w ust. 1, powinny 

ukończyć odpowiednie szkolenie. 
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3. Świadectwa przeszkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zachowują ważność przez 

okres 5 lat i podlegają odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki 

pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia 

odpowiedniego szkolenia. Datę ważności świadectw ustala się na zasadach określonych 

w § 81 ust. 4 i 5. 

4. Świadectwa przeszkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zachowują ważność przez 

okres 5 lat i podlegają odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki 

pływania na statkach pasażerskich typu ro-ro, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub 

ukończenia odpowiedniego szkolenia. Datę ważności świadectw ustala się na zasadach 

określonych w § 81 ust. 4 i 5. 

§ 74. Na statkach o nietypowych charakterystykach manewrowych i na statkach 

o pojemności brutto powyżej 50000 kapitan jest obowiązany posiadać świadectwo 

przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych 

charakterystykach manewrowych. 

§ 75. Osoby ubiegające się o wydanie świadectw przeszkoleń w zakresie: 

1) współpracy z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (służbą SAR), 

2) znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków 

i zapobiegania zanieczyszczeniom (Kodeks ISM), 

3) przewozu ładunków niebezpiecznych 

– otrzymują właściwe świadectwo przeszkolenia po ukończeniu odpowiedniego szkolenia na 

to świadectwo. 

§ 76. 1. Osoby na stanowiskach starszego oficera mechanika i drugiego oficera 

mechanika na statkach napędzanych turbiną parową lub gazową powinny posiadać 

świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik 

spalinowy. 

2. Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi siłowni 

o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy powinna ukończyć odpowiednie szkolenie 

oraz odbyć 3-miesięczną praktykę pływania na statku posiadającym siłownię tego typu co 

najmniej na stanowisku oficera mechanika wachtowego. 

3. Świadectwa przeszkolenia, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność przez okres 

5 lat i podlegają odnowieniu pod warunkiem posiadania 3-miesięcznej praktyki pływania 

w okresie ostatnich 5 lat na statkach o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy albo 
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ukończenia odpowiedniego szkolenia. Datę ważności świadectwa ustala się na zasadach 

określonych w § 81 ust. 4 i 5. 

§ 77. 1. Na statkach wyposażonych w układy zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV 

każdy oficer mechanik wachtowy, oficer elektroautomatyk, drugi oficer mechanik i starszy 

oficer mechanik powinien posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi 

i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV. 

2. Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi 

i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV na statkach powinna 

ukończyć odpowiednie szkolenie. 

§ 78. 1. Wzory świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych 

przeszkoleń specjalistycznych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, wydaje się na wniosek, który 

powinien określać dane i kwalifikacje osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia 

uprawniającego do zajmowania stanowiska, którego dotyczy wniosek, nazwę, pojemność 

brutto, typ i moc maszyn statku o polskiej przynależności. Wzór zezwolenia określa załącznik 

nr 4 do rozporządzenia. 

3. Potwierdzeniem ukończenia odpowiedniego szkolenia lub przeszkolenia jest 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, którego wzór określa załącznik nr 7. 

DZIAŁ VI 

Dokumenty kwalifikacyjne, sposób zaliczania praktyki pływania na poszczególnych 

typach statków oraz warunki odnawiania dokumentów kwalifikacyjnych 

§ 79. 1. Dowodem odbycia wymaganej praktyki pływania jest wpis w książeczce 

żeglarskiej. 

2. Dla osób nieposiadających książeczki żeglarskiej dowodem odbycia praktyki pływania 

jest zaświadczenie wydane przez kapitana statku albo dowódcę jednostki pływającej. Wzór 

zaświadczenia o odbyciu praktyki pływania określa załącznik nr 8. 

3. W uzasadnionych przypadkach w celu wyjaśnienia wpisu dokonanego do książeczki 

żeglarskiej lub zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, dyrektor urzędu morskiego może 

żądać dodatkowych informacji od armatora statku, na którym odbywała się praktyka 

pływania. 
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§ 80. 1. Praktykę pływania na statkach obsługiwanych w układzie zmianowym, statkach 

pełniących służbę państwową specjalnego przeznaczenia oraz statkach Straży Granicznej 

i jednostkach pływających Marynarki Wojennej zalicza się w stosunku 3 miesiące pływania 

za 2 miesiące wymaganej praktyki pływania. 

2. Praktykę pływania na ruchomych platformach z własnym napędem zalicza się 

w stosunku 3 miesiące pływania za 2 miesiące wymaganej praktyki pływania, z tym że 

w ilości nie większej niż 1/2 okresu praktyki wymaganej do uzyskania danego dyplomu 

w dziale pokładowym. 

3. Praktykę pływania, o której mowa w ust. 1 i 2, zalicza się w stosunku 1 miesiąc 

pływania za 1 miesiąc wymaganej praktyki, jeżeli wpisy w książeczce żeglarskiej albo 

w zaświadczeniu, o którym mowa w § 79 ust. 2, zawierają wyłączny pobyt marynarza na 

statku w morzu. 

4. Praktykę pływania na morskim statku handlowym uznaje się za właściwą, jeżeli była 

odbyła na statkach morskich z własnym napędem, z wyłączeniem statków rybackich. 

5. Praktykę pływania na statkach morskich bez własnego napędu zalicza się w stosunku 

2 miesiące pływania za 1 miesiąc wymaganej praktyki pływania do uzyskania dyplomu 

szypra 2 klasy żeglugi krajowej, z tym że w ilości nie większej niż 1/3 wymiaru wymaganej 

praktyki pływania na ten dyplom. 

6. Praktyka pływania na morskich statkach handlowych w dziale maszynowym powinna 

być realizowana na statkach o napędzie mechanicznym posiadających siłownię okrętową ze 

stacjonarnym silnikiem napędu głównego. 

§ 81. 1. Świadectwa wydaje się bezterminowo, z zastrzeżeniem § 65 ust. 5, 9 i 14, § 66 

ust. 4 i 6, § 68 ust. 2, § 72 ust. 5, § 73 ust. 3 i 4 oraz § 76 ust. 3. 

2. Dyplomy zachowują ważność przez okres 5 lat i podlegają odnowieniu na zasadach 

określonych w § 82, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 5 pkt 2. 

3. Termin ważności, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy dyplomów: 

1) szypra 1 i 2 klasy żeglugi krajowej; 

2) oficera mechanika w żegludze krajowej. 

4. Datę ważności dyplomu przyznanego po raz pierwszy ustala się od dnia ostatniego 

wymustrowania ze statku albo od dnia zdania egzaminu na dany dyplom w zależności, który 

z warunków następuje później. 

5. Datę ważności odnawianego dyplomu przy spełnionym warunku, o którym mowa 

w § 82 ust. 1, ustala się: 
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1) na okres 5 lat od daty wydania dyplomu, z zastrzeżeniem pkt 2 – w przypadku złożenia 

wniosku w trakcie ważności dyplomu; 

2) na okres 5 lat od daty utraty ważności odnawianego dyplomu – w przypadku złożenia 

wniosku w okresie do 6 miesięcy przed datą upływu ważności dyplomu; 

3) na okres 5 lat od daty wydania odnawianego dyplomu – w przypadku złożenia wniosku 

po upływie ważności posiadanego dyplomu. 

6. W przypadkach określonych w § 82 ust. 2 datę ważności odnawianego dyplomu lub 

świadectwa ustala się na okres 5 lat od dnia zdania egzaminu. 

§ 82. 1. Warunkiem odnowienia dyplomu jest: 

1) odbycie co najmniej 12-miesięcznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na 

stanowisku oficerskim w swojej specjalności na statkach morskich, z wyłączeniem 

jachtów morskich albo 

2) odbycie w ostatnich 6 miesiącach ważności dyplomu co najmniej 3-miesięczej praktyki 

pływania na statkach morskich, z wyłączeniem jachtów morskich, w charakterze co 

najmniej oficera dodatkowego w swojej specjalności lub na stanowisku o stopień niższym 

od stanowiska, do którego zajmowania uprawnia posiadany ważny dyplom, albo 

3) zastosowanie zamiany praktyki pływania w wymiarze 1 miesiąc praktyki za 2 miesiące 

pracy: 

a) w inspekcji państwa bandery lub państwa portu lub 

b) w pilotażu morskim, lub 

c) w stoczniach na statkach morskich w dziale maszynowym podczas prób na uwięzi, lub 

d) na stacjonarnych platformach wiertniczych. 

2. W razie niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 warunkiem odnowienia dyplomu 

jest zdanie egzaminu na odnowienie dyplomu. 

§ 83. 1. Dyrektorzy urzędów morskich prowadzą ewidencje wydanych dokumentów 

kwalifikacyjnych. 

2. Ewidencję dokumentów kwalifikacyjnych prowadzi się w postaci papierowej lub 

elektronicznej. 

3. W przypadku prowadzenia ewidencji w postaci papierowej akta ewidencyjne osób 

powinny być: 

1) oprawione w teczki i usystematyzowane według numerów ewidencyjnych; w teczkach 

dokumenty powinny być ułożone według kolejności ich wpływu; 

2) przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonym archiwum. 
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4. Urządzenia i systemy teleinformatyczne służące do prowadzenia ewidencji, o której 

mowa w ust. 2, oraz przetwarzania danych w bazie danych powinny spełniać warunki 

określone w przepisach w sprawie dokumentacji, przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

5. Na wniosek właściwych organów administracji morskiej innych państw, armatorów 

lub ich przedstawicieli informacje dotyczące wydanych dokumentów kwalifikacyjnych 

zawarte w ewidencji, o której mowa w ust. 1, są potwierdzane w postaci papierowej lub 

elektronicznej. 

DZIAŁ VII 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 84. 1. Dyplomy wydane na podstawie rozporządzenia Ministra – Kierownika Urzędu 

Gospodarki Morskiej z dnia 17 sierpnia 1983 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych 

członków załóg polskich statków morskich (Dz. U. Nr 52, poz. 232 oraz z 1987 r. Nr 10, 

poz. 70), na wniosek zainteresowanego, podlegają wymianie na odpowiednie dokumenty 

kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3–7: 

1) dyplom szypra III klasy żeglugi krajowej, szypra II klasy żeglugi krajowej oraz szypra 

II klasy rybołówstwa morskiego – na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej lub dyplom 

szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego; 

2) dyplom szypra I klasy żeglugi krajowej oraz szypra I klasy rybołówstwa morskiego – na 

dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej lub dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa 

morskiego; 

3) dyplom oficera pokładowego III klasy, dyplom oficera pokładowego III klasy 

rybołówstwa morskiego, dyplom oficera pokładowego II klasy oraz dyplom oficera 

pokładowego II klasy rybołówstwa morskiego – na dyplom oficera wachtowego na 

statkach o pojemności brutto 500 i powyżej; 

4) dyplom oficera pokładowego I klasy oraz oficera pokładowego I klasy rybołówstwa 

morskiego – na dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 

i powyżej; 

5) dyplom kapitana żeglugi wielkiej oraz kapitana żeglugi wielkiej rybołówstwa morskiego 

– na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej; 

6) dyplom oficera mechanika okrętowego V klasy – na świadectwo starszego motorzysty 
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lub dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej; 

7) dyplom oficera mechanika okrętowego III i IV klasy – na dyplom oficera mechanika 

wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej; 

8) dyplom oficera mechanika okrętowego II klasy – na dyplom drugiego oficera mechanika 

na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej; 

9) dyplom oficera mechanika okrętowego I klasy – na dyplom starszego oficera mechanika 

na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej; 

10) dyplom oficera elektryka okrętowego I, II i III klasy – na dyplom oficera 

elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej. 

2. Dyplomy wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu 

załóg polskich statków morskich (Dz. U. Nr 49, poz. 227 oraz z 1998 r. Nr 9, poz. 34 i Nr 45, 

poz. 285), na wniosek zainteresowanego, podlegają wymianie na odpowiednie dokumenty 

kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3–7: 

1) dyplom szypra II klasy – na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej lub dyplom szypra 

klasy 2 rybołówstwa morskiego; 

2) dyplom szypra I klasy – na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej lub dyplom szypra 

klasy 1 rybołówstwa morskiego; 

3) dyplom oficera pokładowego III klasy oraz dyplom oficera pokładowego II klasy – na 

dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej; 

4) dyplom starszego oficera pokładowego – na dyplom starszego oficera na statkach 

o pojemności brutto 3000 i powyżej; 

5) dyplom kapitana żeglugi wielkiej – na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach 

o pojemności brutto 3000 i powyżej; 

6) dyplom oficera mechanika okrętowego V klasy – na świadectwo starszego motorzysty 

lub dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej; 

7) dyplom oficera mechanika okrętowego IV klasy oraz dyplom oficera mechanika 

okrętowego III klasy – na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy 

maszyn głównych 750 kW i powyżej; 

8) dyplom oficera mechanika okrętowego II klasy – na dyplom drugiego oficera mechanika 

na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej; 

9) dyplom starszego oficera mechanika okrętowego – na dyplom starszego oficera 

mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej; 

10) dyplom oficera elektryka okrętowego – na dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego 
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na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej. 

3. Dla dokonania wymiany dyplomów, o których mowa w ust. 1 i 2, należy: 

1) w dziale pokładowym przedłożyć ważne świadectwa: 

a) przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, 

b) przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, 

c) ratownika, 

d) operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, odpowiednie 

dla danego dyplomu, 

e) przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub 

na poziomie zarządzania, odpowiednie dla danego dyplomu, 

f) przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem; 

2) w dziale maszynowym przedłożyć ważne świadectwa: 

a) przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, 

b) przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, 

c) ratownika, 

d) przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową. 

4. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c i d, nie dotyczy osób wymieniających 

dyplom oficera mechanika okrętowego V klasy. 

         4a.  Wymóg, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d, nie dotyczy osób wymieniających 

posiadany dyplom na dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy 

maszyn głównych 750 kW i powyżej. 

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, nie dotyczy osób wymieniających 

posiadany dyplom na dyplom szypra 2 klasy rybołówstwa morskiego lub dyplom szypra 

2 klasy żeglugi krajowej. Dla dokonania wymiany posiadanego dyplomu na dyplom szypra 

2 klasy żeglugi krajowej należy przedłożyć świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia 

podstawowego. 

5a. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit.  f,  nie dotyczy osób wymieniających  

posiadany dyplom na dyplom szypra 2 i 1  klasy rybołówstwa morskiego oraz dyplom 2 

i 1 klasy żeglugi krajowej.  

6. Wymiana dyplomów może zostać dokonana na zasadach określonych w § 82. 

7. Wymogi, o których mowa w § 82, nie dotyczą osób wymieniających posiadany 

dyplom na dyplom w żegludze krajowej. 

8. Świadectwa uzyskane na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają 

wymianie na odpowiednie świadectwa określone w rozporządzeniu: 
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1) świadectwo marynarza na: 

a) świadectwo marynarza wachtowego lub 

b) świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego – pod warunkiem zdania egzaminu ze 

znajomości narzędzi połowowych; 

2) świadectwo starszego marynarza na: 

a) świadectwo starszego marynarza lub 

b) starszego rybaka rybołówstwa morskiego – pod warunkiem zdania egzaminu ze 

znajomości narzędzi połowowych; 

3) świadectwo motorzysty okrętowego – na świadectwo motorzysty wachtowego; 

4) świadectwo kucharza okrętowego – na świadectwo kucharza okrętowego; 

5) świadectwo rybaka – na świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego; 

6) świadectwo starszego rybaka – na świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego; 

7) świadectwo ratownika – na świadectwo ratownika. 

9. Wymóg zdania egzaminu ze znajomości narzędzi połowowych, o którym mowa 

w ust. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, nie dotyczy osób, które świadectwo marynarza lub starszego 

marynarza uzyskały na podstawie praktyki pływania odbytej na statkach rybackich. 

10. Do dokonania wymiany świadectw, o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 6, wymagane jest 

posiadanie ważnego świadectwa ratownika. 

§ 85. 1. Dokumenty kwalifikacyjne wydane na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wyszkolenia 

i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej 

przynależności (Dz. U. Nr 105, poz. 1117) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 81, 

poz. 734) zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane. 

2. Na wniosek zainteresowanego podlegają wymianie: 

1) dyplom kapitana żeglugi bałtyckiej – na dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej; 

2) dyplom oficera wachtowego żeglugi bałtyckiej – na dyplom oficera wachtowego żeglugi 

przybrzeżnej; 

3) dyplom kapitana w żegludze krajowej – na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej; 

4) świadectwo starszego marynarza w żegludze krajowej oraz świadectwo starszego 

marynarza – na świadectwo starszego marynarza; 

5) świadectwo marynarza w żegludze krajowej oraz marynarza wachtowego – na 

świadectwo marynarza wachtowego; 
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6) dyplom szypra klasy 2 w żegludze krajowej oraz dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej  

– na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej; 

7) dyplom szypra klasy 1 w żegludze krajowej oraz dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej  

– na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej; 

8) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 

750 kW oraz dyplom oficera mechanika – na świadectwo starszego motorzysty lub 

dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej; 

9)  świadectwo motorzysty wachtowego o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej – na 

świadectwo motorzysty; 

10) świadectwo obserwatora radarowego, operatora radarowego i ARPA na świadectwo 

przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym; 

11)  świadectwo kucharza okrętowego – na świadectwo kucharza okrętowego. 

3. Wymiana dyplomów, o których mowa w ust. 2, może zostać dokonana na zasadach 

określonych w § 82. 

4. Wymogi, o których mowa w § 82, nie dotyczą osób wymieniających posiadany 

dyplom na dyplom w żegludze krajowej. 

§ 86. 1. Dyplomy wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, 

poz. 445 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1669) zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały 

wydane. 

2. Dyplomy w żegludze międzynarodowej wydane na podstawie rozporządzenia, 

o którym mowa w ust. 1, zachowują swoją ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. 

i, na wniosek zainteresowanego, podlegają odnowieniu. 

3. Dyplomy i świadectwa wydane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

na wniosek zainteresowanego, mogą być wymienione na odpowiednie dyplomy i świadectwa 

określone w rozporządzeniu: 

1) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej – na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej; 

2) dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej – na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej; 

3) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego – na dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa 

morskiego; 

4) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego – na dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa 

morskiego; 

5) dyplom oficera mechanika – na świadectwo starszego motorzysty lub dyplom oficera 
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mechanika w żegludze krajowej; 

6) świadectwo starszego marynarza – na świadectwo starszego marynarza; 

7) świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego – na świadectwo rybaka rybołówstwa 

morskiego; 

8) świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego – na świadectwo starszego rybaka 

rybołówstwa morskiego;  

9)   świadectwo kucharza okrętowego – na świadectwo kucharza okrętowego. 

4. Wymiana dyplomów szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego i szypra klasy 1 

rybołówstwa morskiego może zostać dokonana pod warunkiem posiadania 6-miesięcznej 

praktyki pływania na stanowisku oficerskim na statku rybackim długości powyżej 24 m, 

nabytej w okresie ostatnich 5 lat lub zdania egzaminu na odnowienie dyplomu. 

5. Wydane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, świadectwa 

przeszkolenia: 

1) na zbiornikowiec do przewozu: produktów naftowych, chemikaliów i gazów skroplonych 

stopień podstawowy lub produktów naftowych stopień podstawowy, lub chemikaliów 

stopień podstawowy zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane, i, na 

wniosek zainteresowanego, podlegają wymianie na świadectwo przeszkolenia stopnia 

podstawowego na zbiornikowce do przewozu produktów naftowych i chemikaliów; 

2) na zbiornikowiec do przewozu: produktów naftowych, chemikaliów i gazów skroplonych 

stopień podstawowy lub gazów skroplonych stopień podstawowy zachowują swoją 

ważność przez okres, na jaki zostały wydane, i, na wniosek zainteresowanego, podlegają 

wymianie na świadectwo przeszkolenia stopnia podstawowego na zbiornikowce do 

przewozu gazów skroplonych; 

3) w zakresie: bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa pasażerów dla 

personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach 

pasażerskich odpowiednio na statku pasażerskim ro-ro i statku pasażerskim innym niż  

ro-ro zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane, i, na wniosek 

zainteresowanego, podlegają wymianie na świadectwa przeszkolenia: 

a) w zakresie bezpieczeństwa dla członków załogi bezpośrednio obsługujących 

pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich lub 

b) w zakresie kierowania tłumem – pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki 

pływania na statkach pasażerskim, odbytej w okresie ostatnich 5 lat albo ukończenia 

odpowiedniego szkolenia; datę ważności świadectwa ustala się na zasadach 

określonych w § 81; 
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4) w zakresie: dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich, 

bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba odpowiednio na statku 

pasażerskim ro-ro i statku pasażerskim innym niż ro-ro zachowują swoją ważność przez 

okres, na jaki zostały wydane, i, na wniosek zainteresowanego, podlegają wymianie na 

świadectwa przeszkolenia: 

a) w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich – pod warunkiem 

posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej 

w okresie ostatnich 5 lat albo ukończenia odpowiedniego szkolenia; datę ważności 

świadectwa ustala się na zasadach określonych w § 81 lub 

b) w zakresie bezpieczeństwa pasażerów, ładunku i statku, na statkach pasażerskich typu  

ro-ro – pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach 

pasażerskich typu ro-ro, odbytej w okresie ostatnich 5 lat albo ukończenia 

odpowiedniego szkolenia; datę ważności świadectwa ustala się na zasadach 

określonych w § 81; 

5) w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS, na wniosek zainteresowanego, podlegają 

wymianie na świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS; 

6) w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, na wniosek 

zainteresowanego, podlegają wymianie na świadectwa przeszkolenia w zakresie 

wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym; 

7) w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania, na wniosek 

zainteresowanego, podlegają wymianie na świadectwa przeszkolenia w zakresie 

wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania; 

8) w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem zachowują swoją ważność przez okres, na 

jaki zostały wydane i, na wniosek zainteresowanego, podlegają wymianie na świadectwa 

przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem; 

9) w zakresie dowodzenia siłownią okrętową zachowują swoją ważność przez okres, na jaki 

zostały wydane i, na wniosek zainteresowanego, podlegają wymianie na świadectwa 

przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową; 

10) w zakresie: ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, ratownika i starszego 

ratownika zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2016 r. i, na wniosek 

zainteresowanego, podlegają wymianie odpowiednio na świadectwo przeszkolenia 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, świadectwo ratownika 

i świadectwo starszego ratownika; datę ważności świadectwa ustala się na 5 lat od dnia 

wystawienia nowego świadectwa; 
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11) w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, na wniosek 

zainteresowanego, podlegają wymianie na świadectwa przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej; 

12) w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy, na wniosek 

zainteresowanego, podlegają wymianie na świadectwo przeszkolenia w zakresie 

elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy; 

13) oficera ochrony statku, na wniosek zainteresowanego, podlegają wymianie na świadectwo 

oficera ochrony statku.  

§ 87. 1. Dyplomy wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia 

i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 937 oraz z 2014 r. poz. 1349) 

zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane. 

2. Dyplomy i świadectwa wydane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa 

w ust. 1, na wniosek zainteresowanego, mogą być wymienione na odpowiednie dyplomy 

i świadectwa określone w rozporządzeniu. 

§ 88. Dyplomy oficera elektroautomatyka okrętowego, wydane na podstawie przepisów 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. 

w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg 

statków morskich o polskiej przynależności, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia 

i kwalifikacji zawodowych marynarzy zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały 

wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r., i, na wniosek zainteresowanego, 

podlegają wymianie na dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy 

maszyn 750 kW i powyżej na zasadach określonych w § 82. 

§ 89. 1. W sprawach o wydanie dokumentów kwalifikacyjnych wszczętych, lecz 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy 

niniejszego rozporządzenia. 

2. Osobie, która przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złoży wniosek o wydanie 

dokumentu kwalifikacyjnego nieobjętego przepisami niniejszego rozporządzenia, wydaje się 

dokumenty zgodne z niniejszym rozporządzeniem, o ile spełnia warunki ich uzyskania oraz 

przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie tych wymagań. 
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3. Warunkiem uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy 

maszyn głównych 750 kW i powyżej przez osoby, które ukończyły naukę lub studia 

w morskiej jednostce edukacyjnej kształcącej co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale 

maszynowym zgodnie z certyfikatem uznania i rozpoczęły cykl szkolenia przed dniem 

1 stycznia 2013 r. oraz wystąpiły z wnioskiem o wydanie dyplomu przed dniem 1 stycznia 

2017 r., jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie: ochrony przeciwpożarowej stopnia 

wyższego, pierwszej pomocy medycznej i świadectwa ratownika oraz 6-miesięcznej praktyki 

pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, 

potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu 

książki praktyk i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w specjalności mechanicznej, 

z zastrzeżeniem § 90 ust. 2. 

4. Osoby ubiegające się o wydanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na 

statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, które rozpoczęły cykl szkolenia przed 

dniem 1 stycznia 2013 r., są zwolnione z obowiązku przedkładania książki praktyk przed 

przystąpieniem do odpowiedniego egzaminu. 

§ 90. 1. Osoby, które rozpoczęły studia w MJE typu A lub w MJE typu B, lub naukę 

w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 

w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania przed dniem 1 lipca 2013 r., są zwolnione 

z obowiązku zdania egzaminu, o którym mowa w § 12 pkt 2. 

2. Osoby, które rozpoczęły studia w MJE typu A lub w MJE typu B, lub naukę w MJE 

typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym 

w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania przed dniem 1 lipca 2013 r., są zwolnione 

z obowiązku zdania egzaminu, o którym mowa w § 18 pkt 2. 

3. Absolwenci MJE typu A lub MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie 

operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, którzy 

rozpoczęli studia przed dniem 1 lipca 2013 r,. są zwolnieni z obowiązku zdania egzaminu, 

o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1. 

4. Absolwenci MJE typu A lub MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie 

operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej lub elektrycznej wskazanej 

w certyfikacie uznania, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 lipca 2013 r., są zwolnieni 

z obowiązku zdania egzaminu, o którym mowa w § 46 ust. 1 pkt 1 oraz § 51 ust. 1 pkt 1 i § 88 

ust. 3. 
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5. Absolwenci MJE typu A lub MJE typu B, posiadających aktualnie uznanie na 

poziomie zarządzania, którzy kończyli studia na poziomie operacyjnym w specjalności 

wskazanej w certyfikacie uznania, odbycie skróconego szkolenia na poziomie zarządzania 

w dziale pokładowym i maszynowym. 

§ 91. 1. Obowiązek przedłożenia świadectwa przeszkolenia w zakresie nautycznego 

dowodzenia statkiem, o którym mowa w § 28 ust. 1, dotyczy osób, które rozpoczęły szkolenie 

na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym przed dniem 1 lipca 2013 r. 

2. Obowiązek przedłożenia świadectwa przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią 

okrętową, o którym mowa w § 46 ust. 1, dotyczy osób, które rozpoczęły szkolenie na 

poziomie operacyjnym w dziale maszynowym przed dniem 1 lipca 2013 r. 

§ 92. 1. Osoby, które posiadają 6-miesięczną praktykę pływania w żegludze 

międzynarodowej, nabytą w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 1 stycznia 2012 r., są 

zwolnione z obowiązku ukończenia szkolenia, o którym mowa w § 65 ust. 6, i mogą uzyskać 

świadectwo przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku, o ile wystąpią do 

dyrektora urzędu morskiego ze stosownym wnioskiem do dnia 31 grudnia 2013 r. 

2. Osoby, które posiadają 6-miesięczną praktykę pływania w żegludze międzynarodowej 

w charakterze członka załogi z wyznaczonymi obowiązkami w zakresie ochrony, 

potwierdzoną przez kapitana statku lub armatora, nabytą w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. 

do dnia 1 stycznia 2012 r., są zwolnione z obowiązku ukończenia szkolenia, o którym mowa 

w § 65 ust. 7, i mogą uzyskać świadectwo przeszkolenia dla członków załóg 

z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony, o ile wystąpią ze stosownym wnioskiem 

do dyrektora urzędu morskiego do dnia 31 grudnia 2013 r. 

§ 93. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

                                                      
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzaniem  Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków 
morskich (Dz. U. poz. 937 oraz z 2014 r. poz. 1349), które zgodnie z art. … ustawy z dnia … o zmianie 
ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) traci moc z dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia. 
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UZASADNIENIE 

 

W związku ze zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność opracowania 

nowych przepisów wykonawczych regulujących kwalifikacje zawodowe marynarzy. 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyszkolenia 

i kwalifikacji członków załóg statków morskich stanowi wykonanie delegacji zawartej 

w art. 1.21 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. …). Zgodnie z tym przepisem, na podstawie art. 68 ustawy 

o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.), minister właściwy do 

spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 

kwalifikacyjne do zajmowania stanowisk na statkach morskich, warunki przyznawania 

i odnawiania dokumentów kwalifikacyjnych, wzory tych dokumentów oraz sposób ich 

ewidencji, a także sposób obliczania czasu praktyki pływania na statkach. Zgodnie 

z ww. delegacją ustawową, minister  właściwy do spraw gospodarki morskiej określi również 

warunki, jakie powinny spełniać osoby posiadające zagraniczne dyplomy lub świadectwa 

wydane na podstawie Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia 

marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, sporządzonej w Londynie 7 lipca 

1978 r., zwanej Konwencją STCW, ubiegające się o stanowiska oficerskie lub nieoficerskie 

na statkach o polskiej przynależności. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

określi ponadto wzory zaświadczeń o pełnieniu wachty nawigacyjnej lub maszynowej, wzór 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej, wymaganego przy 

ubieganiu się o dokument kwalifikacyjny, wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki pływania 

oraz wzór zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk. 

Projekt rozporządzenia implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia 

marynarzy, zmienioną dyrektywą 2012/35/UE, która w art. 3 ust. 1 wymaga, aby marynarze 

w państwach członkowskich byli wyszkoleni oraz posiadali dokumenty kwalifikacyjne 

zgodne z wymogami Konwencji STCW. 

Dział I projektu, podobnie jak w aktualnie obowiązującym rozporządzaniu  Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie 

wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 937 oraz z 2014 r. 

poz. 1349), zawiera przepisy o charakterze ogólnym.  

Dział II reguluje zasady ubiegania się o świadectwa na poziomie pomocniczym 

w dziale pokładowym oraz maszynowym (w specjalności mechanicznej i elektrycznej). 
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Określa także warunki przyznawania świadectw kucharzom okrętowym.  

W dziale III określono zasady ubiegania się o dyplomy na poziomie operacyjnym 

i zarządzania w żegludze międzynarodowej w dziale pokładowym, w żegludze przybrzeżnej, 

a także w żegludze krajowej w dziale pokładowym i maszynowym.  

Dział IV określa warunki przyznawania dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe w rybołówstwie morskim.  

Dział V reguluje kwestie obowiązkowych dodatkowych przeszkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa i specjalistycznych, wymaganych na poszczególnych typach statków.  

W dziale VI określa się sposoby zaliczania praktyki pływania na poszczególnych 

typach statków oraz warunki odnawiania dokumentów kwalifikacyjnych.  

Dział VII zawiera przepisy przejściowe oraz końcowe. Określa się w nim zasady 

wymiany dokumentów kwalifikacyjnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów 

w zakresie kwalifikacji załóg statków morskich na dokumenty zgodne z zapisami projektu.  

W projekcie rozporządzenia, w stosunku do aktualnie obwiązującego rozporządzania, 

w związku ze zmianą delegacji ustawowej, proponuje się wprowadzenie w załącznikach 

nr 5–9 wzorów zaświadczeń o: 

− pełnieniu wachty nawigacyjnej,  

− pełnieniu wachty maszynowej, 

− ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej, 

− odbyciu praktyki pływania, 

− zaliczeniu książki praktyk. 

Proponuje się, by projekt wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.).  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 
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Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

 



– 56 – 
 

 

Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrsatruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Bartosz Dziurla, Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa 
Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 1934; e-mail: bartosz.dziurla@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
upoważnienie ustawowe. 
 

Nr w wykazie prac legislacyjnych MIR ... 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
W związku ze zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzani określającego 
warunki certyfikacji i przyznawania dokumentów kwalifikacyjnych członkom załóg statków morskich oraz uprawnienia 
wynikające z tych dokumentów. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projekt, w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia, został uzupełniony o wzory zaświadczeń o: pełnieniu 
wachty nawigacyjnej, pełnieniu wachty maszynowej, ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej, odbyciu 
praktyki pływania oraz zaliczeniu książki praktyk. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia jednakowych rozwiązań wynikających z dyrektywy 
2008/106/WE (z późn. zm.) w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy  i Konwencji STCW. W zakresie 
nieobjętym przepisami międzynarodowymi państwa członkowskie mogą określić własne wymagania wobec załóg statków 
morskich oraz nadać im uprawnienia do zajmowania stanowisk innych, aniżeli wynikające ściśle z umów 
międzynarodowych. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Marynarze ubiegający się  
o uzyskanie lub wymianę 
dokumentów 
kwalifikacyjnych 
w żegludze 
międzynarodowej, żegludze 
krajowej i rybołówstwie 
morskim 

Ok. 40 000 osób System PHICS Konieczność przedkładania 
wraz z wnioskiem o przyznanie 
lub wymianę dokumentu 
kwalifikacyjnego zaświadczeń 
zgodnych ze wzorami 
określonymi w projekcie  

Morskie jednostki 
edukacyjne 

39 Dane własne MIiR Konieczność wydawania 
zaświadczeń o zaliczeniu 
książki praktyk i ukończeniu 
szkolenia  zgodnych ze 
wzorami określonymi 
w projekcie 

Pracownicy administracji 
morskiej, w których 
zakresie obowiązków 
znajdują się sprawy 
związane w wydawaniem 
dokumentów 
kwalifikacyjnych  

33 pracowników 
urzędów morskich, 
pracujących 
w wydziałach 
dokumentów 
marynarzy  

Urzędy morskie Możliwość szybszego 
rozpatrzenia wniosku 
o przyznanie lub wymianę 
dokumentu kwalifikacyjnego 
z uwagi na identyczny format 
zaświadczeń przedkładanych 
przez marynarzy wraz 
z wnioskiem 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt skonsultowany zostanie z następującymi partnerami społecznymi: 
1) Akademia Morska w Gdyni, 
2) Akademia Morska w Szczecinie, 
3) Akademia Marynarki Wojennej, 
4) Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.,  
5) Gdyńska Szkoła Morska, 
6) Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku,  
7) Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu, 
8) Policealna Szkoła Morska w Szczecinie, 
9) Technikum Morskie i Politechniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, 
10) Zespół Szkół Morskich w Darłowie,  
11) Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu,  
12) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu,  
13) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią,  
14) Dohle Manning Agency (Poland) Sp. z o.o.,  
15) Ośrodek Szkoleniowy Polsteam s.c. Gdynia, 
16) Studium Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.,  
17) Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni,  
18) Akademia Morska Studium GMDSS,  
19) Ośrodek Szkoleniowy Akademia Marynarki Wojennej,  
20) Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej;  Centrum Szkolenia Nurków Zawodowych, 
21) BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (POLAND) Sp. z o.o.,  
22) Bałtycka Akademia Umiejętności, 
23) Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN”,  
24) Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, 
25) Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie, 
26) Ośrodek Szkolenia Morskiego Przy Centrum Kształcenia Zawodowego – Świnoujście,  
27) Centrum Szkolenia Morskiego „ZENIT”,   
28) Morski Ośrodek Szkoleniowy przy Akademii Morskiej w Szczecinie – Świnoujście,  
29) Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego Akademii Morskiej w Szczecinie,  
30) Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu,  
31) Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie,  
32) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Odział Regionalny w Szczecinie,  
33) Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security, 
34) POLCARGO INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Szczecinie – Ośrodek Szkolenia Morskiego w Kołobrzegu,  
35) Ośrodek Szkolenia Morskiego „LIBRA”,   
36) Security Consulting and Training SCAT,  
37) Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej – Ustka,  
38) Centrum Kształcenia Morskiego w Gdyni,  
39) Związek Armatorów Polskich, 
40) Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów,  
41) Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, 
42) Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, 
43) Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy, 
44) Stowarzyszenie Starszych mechaników Morskich, 
45) Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, 
46) Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o., 
47) Bałtyckie Forum Morskich Jednostek Edukacyjnych przy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”, 
48) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
49) Business Centre Club – Związek Pracodawców, 
50) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  
51) Związek Rzemiosła Polskiego, 
52) Forum Związków Zawodowych, 
53) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania  - 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

- 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa - - - - - - - 
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa -  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

- 

Niemierzalne Załogi statków i ich 
rodziny 

-  

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływ na rynek pracy,  pozostanie bowiem bez wpływu na globalny wzrost 
zatrudnienia w grupie członków załóg statków morskich. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Udostępnienie zasad ubiegania się o poszczególne dokumenty kwalifikacyjne, w tym wzorów zaświadczeń określonych 
w projekcie, bezpośrednio w urzędach morskich oraz na stronach internetowych urzędów morskich. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nie będzie konieczna. 
 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak. 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia ….  (poz. …) 

 

 

Załącznik nr 1 
 

Wzory dyplomów i świadectw kwalifikacyjnych  
 
(format A5 i A6, kolor niebieski, formularz numerowany, opatrzony znakiem wodnym, druk 
obustronny) 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

ŚWIADECTWO 
MŁODSZEGO MARYNARZA 

POKŁADOWEGO 
 

 
DECK HAND 

CERTIFICATE 
 
 
 
 

Wystawione na podstawie  
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 

Issued under the provisions of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy concerning seafarers' training and qualifications 

 
 
 
 
 
 
 

            Nr/No. ..........………........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Urząd Morski w ..................  z upoważnienia  Rządu  Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………  under the authority of the Government of the Republic of 
Poland certifies that: 
 
 
..................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  
 

.................................................................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  

 
spełnia wymagania § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia .... .......... …… r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji 
członków załóg statków morskich (Dz. U., poz......) i może podjąć pracę w dziale 
pokładowym na statku morskim 
has fulfiled requirements of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime 
Economy of ….………………….. concerning seafarers' training and qualifications (Journal of Law...,. 
pos....) and may be engaged in deck department on sea going vessel 

 
UWAGA:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW świadectwo jest ważne 

tylko w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  
NOTE : On ships indicated in chapter V of STCW Convention this certificate is valid in 

connection with an adequate certificate of training only. 
 
 
    ...................................................      
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
        miejsce na fotografię 
               43 x 33 mm 
                    photo       
 
 
 
   
 
    

 
 

.....................................................   .................................................................... 
Podpis posiadacza/Holder’s signature  Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 
 
   Hologram 
       Urzędu   
     Morskiego         

Nr/No. .…….....………... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

ŚWIADECTWO 
MARYNARZA WACHTOWEGO 

 
 
 

RATING FORMING PART 
OF A NAVIGATIONAL WATCH 

CERTIFICATE 
 
 
 
 

Wystawione na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 

 
 

Nr/No. ........................ 
 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ................................. w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) posiadacz tego 
świadectwa może zajmować stanowiska wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy of … ………..  concerning seafarers' training and 
qualifications, (Journal of Law..., pos....) the lawful holder of this certificate may 
serve in the following capacities indicated below: 
 

 
Stanowisko 

Capacity 
Ograniczenia  

Limitations  applying 
Potwierdzenie 
Confirmation  

 Marynarz wachtowy 
 
Rating forming part of  
a navigational watch  
 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
X 

Kierownik statku o długości 
do 9 m z silnikiem  
o mocy do 100 kW 
 
Skipper of the vessel of length 
up to 9 m with engine power 
up to 100 kW 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej.  
Bez prawa przewozu 
pasażerów 
Valid only on home 
trade 
Without permission to 
carry passengers 

 
 

X 

Kierownik statku o długości 
do 9 m z silnikiem  
o mocy do 200 kW 
 
Skipper of the vessel of length 
up to 9 m with engine power 
up to 200 kW 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej.  
Bez prawa przewozu 
pasażerów 
Valid only on home 
trade 
Without permission to 
carry passengers 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła II/4 
Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of  
reg. II/4 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 
 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Pełnienie części wachty 
nawigacyjnej 
Navigation 

Pomocniczy 
  
  Support 

Patrz uwagi nr 1 i 2 
 

See notes Nos. 1 & 2 
 
Przyznane z dniem/Granted on: ............................ 

 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW 

świadectwo jest ważne tylko w połączeniu z odpowiednim 
świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1: On ships indicated in chapter V of STCW Convention this certificate 
is valid in connection with an adequate certificate of training only. 

 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 

valid medical certificate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   

    ..........................................           
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
     miejsce na fotografię 
             43 x 33 mm 
                 photo 

 
        
      

 

 
......................................................... 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 
 
 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
 
 
      Hologram 

  Urzędu   
        Morskiego 

 
 
 
 

Nr/No. ..............……... 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

ŚWIADECTWO 
STARSZEGO MARYNARZA 

 
 
 

RATING AS ABLE SEAFARER DECK 
CERTIFICATE 

 
 
 

Wystawione na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 
 

Nr/No. ...................... 
 

 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia .............................. w sprawie 
wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., 
poz. ...) posiadacz tego świadectwa może zajmować stanowiska 
wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ……………….. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Potwierdzenie 
Confirmation  

Marynarz wachtowy 
 
Rating forming part of  
a navigational watch 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
X 

Starszy marynarz 
 
Able-bodied seaman 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
X 

Kierownik statku bez 
własnego napędu o 
pojemności brutto poniżej 500 
 
Skipper on dumb ships less 
than 500 GT  

Ważne tylko  
w żegludze krajowej 
 
 
Valid only on home 
trade 

 
 

X 

Kierownik statku o długości 
do 15 m z silnikiem o mocy do 
100 kW 
 
Skipper of the vessel of length 
up to 15 m with engine power 
up to 100 kW 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej.  
Bez prawa przewozu 
pasażerów 
Valid only on home 
trade 
Without permission to 
carry passengers 

 
 

X 

Kierownik statku o długości 
do 15 m z silnikiem o mocy do 
200 kW 
 
Skipper of the vessel of length 
up to 15 m with engine power 
up to 200 kW 

Ważne tylko w 
żegludze krajowej.  
Bez prawa przewozu 
pasażerów 
Valid only on home 
trade 
Without permission to 
carry passengers 

 

 
 

                     
 
  

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the Republic of 
Poland certifies that: 
 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła II/5 Konwencji 
STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków w następujących zakresach 
i poziomach z wymienionymi poniżej ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of reg.II/5 of  
the STCW Convention and has been found competent to perform the following 
functions, at the level specified, subject to any limitations indicated below: 
 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying  

Nawigacja 
Navigation 

 
 
 
 

Pomocniczy 
 

Support 

 
 
 
 

Patrz uwagi nr 1 i 2 
 

See notes Nos. 1 & 2 

Operacje ładunkowe 
Cargo handling and stowage 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi 
Controlling the operation of the 
ship and care for person on 
board 
Konserwacja i naprawy 
Maintenance and repair 

 
Przyznane z dniem/Granted on: ............................ 

 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW  

świadectwo jest ważne tylko w połączeniu z odpowiednim 
świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1: On ships indicated in chapter V of STCW  Convention this certificate 
is valid in connection with an adequate certificate of training only. 

 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 

valid medical certificate. 
 
 

 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    .......................................... ……………… 
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
     miejsce na fotografię 
           43 x 33 mm 
               photo 

  
        
      

 

 
........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

    

 
                                         ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
       Hologram 

    Urzędu   
          Morskiego 

                       
 
 
 
 
 
 

Nr/No. ...................... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

ŚWIADECTWO 
MŁODSZEGO MOTORZYSTY 

 
 

WIPER 
CERTIFICATE 

 
 
 
 
 

Wystawione na podstawie  
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 

Issued under the provisions  
of Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 
 
 
 
 

         Nr/No. ..........………........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………. under the authority of the Government of the Republic of 
Poland certifies that: 
 
 
..................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  
 
.................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 

spełnia wymagania § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia .......................... w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. 
U., poz.....) i może podjąć pracę w dziale maszynowym na statku morskim. 
has fulfiled requirements of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime 
Economy of ……… ……. concerning seafarers' training and qualifications (Journal of Law..., pos....) 
and may be engaged in engine department on sea going vessel.  

 
UWAGA:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW  świadectwo jest ważne 

tylko w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  
NOTE : On ships indicated in chapter V of STCW  Convention this certificate is valid in 

connection with an adequate certificate of training only. 
 
 
 
          ...................................................      
          Miejsce i data wydania  
      miejsce na fotografię                                 Place and date of issue of this certificate 
           43 x 33 mm 
               photo 
                       

       
      
   
 
   

 
...................................................   .................................................................... 
Podpis posiadacza/Holder’s signature Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 
 
   Hologram 
       Urzędu   
     Morskiego          

Nr/No. .....…...………... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

ŚWIADECTWO 
MOTORZYSTY WACHTOWEGO 

 
 

 
RATING FORMING PART 

OF AN ENGINE ROOM WATCH 
CERTIFICATE 

 
 
 

Wystawione na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ...........……....... 

 
 
Na podstawie §… rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia .............................. w sprawie 
wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., 
poz. ...) posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska 
wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ………………. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Motorzysta wachtowy  
 
Rating forming part of an engine room 
watch  

Bez ograniczeń 
 

None 
 

 
Kierownik maszyn na statkach  
o mocy maszyn głównych poniżej 400 
kW 
 
Chief engineer on ships by main 
propulsion machinery power of less than 
400 kW  

 
Bez ograniczeń 

 
 

None 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
III/4 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of  
reg. III/4 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 
 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

 
Eksploatacja siłowni 
okrętowych 
 
Marine engineering 

 
Pomocniczy 
 
 
Support 
 

 
Patrz uwagi nr 1 i 2 

 
 

See notes Nos. 1 & 2 

 
Przyznane z dniem/Granted on: ............................ 

 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW 

świadectwo jest ważne tylko w połączeniu z odpowiednim 
świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1: On ships indicated in chapter V of STCW Convention this certificate 
is valid in connection with an adequate certificate of training only. 

 
UWAGA NR 2:   Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 

valid medical certificate. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 

...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    ............................................................     
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
      miejsce na fotografię 
             43 x 33 mm 
                photo 

 
       
  
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

  Urzędu   
         Morskiego 

                       
 
 
 
 
 

Nr/No. ..............……... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

ŚWIADECTWO 
STARSZEGO MOTORZYSTY  

 
 

 
RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE 

CERTIFICATE 
 
 
 

Wystawione na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ...........……....... 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia ………………… w sprawie wyszkolenia i 
kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U.   poz. …, z późn. 
zm.) posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska wymienione 
poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Transport, Construction and 
Maritime Economy of ………………….. concerning seafarers' training 
and qualifications (Journal of Law pos. …, as amended), the lawful 
holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Motorzysta wachtowy  
 
Rating forming part of an engine room 
watch 

Bez ograniczeń 
 

None 
 

 Starszy motorzysta  
 
Rating as able seafarer engine 

Bez ograniczeń 
 

None 
 

Oficer mechanik wachtowy  
 
Engineer officer in charge of a watch  
 

Ważne tylko w żegludze krajowej 
 

Valid only on domestic  voyages 

Oficer mechanik wachtowy lub starszy 
oficer mechanik  na statkach o mocy 
maszyn głównych poniżej 750 kW 
 
Engineer officer in charge of a watch  
or chief engineer officer on ships 
powered by main propulsion machinery 
of less than 750 kW  

Bez ograniczeń 
 

 
 

None 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła III/5 
Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków w 
następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of reg.III/5 
of the STCW Convention and has been found competent to perform the 
following functions, at the level specified, subject to any limitations indicated 
below: 
 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Eksploatacja siłowni okrętowych 
Marine engineering 

 
 
 
 
 

Pomocniczy 
 

Support 

 
 
 
 

Patrz uwagi 
Nr 1 i 2 

 
See notes 
Nos. 1 & 2 

Elektrotechnika, elektronika 
i automatyka okrętowa 
Marine electrical, electronic and 
control engineering 
Konserwacja i naprawy 
Maintenance and repair 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi  
Controlling the operation of the ship 
and care for persons on board 

 
 
Przyznane z dniem/Granted on: ............................ 

 
UWAGA Nr 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW świadectwo 

jest ważne tylko w połączeniu z odpowiednim świadectwem 
przeszkolenia.  

NOTE No.1: On ships indicated in chapter V of STCW Convention this certificate is 
valid in connection with an adequate certificate of training only. 

 
UWAGA Nr 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy odczytać 

z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No. 2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from a 

valid medical certificate. 
 
 

 
 

 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 

...................................................................................................................................................... 

                                   Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    ............................................................     
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
     miejsce na fotografię 
           43 x 33 mm 
               photo 

 
       
  
      

 

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

   Urzędu   
         Morskiego 

                       
 

Nr/No. ..............……... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

ŚWIADECTWO 
ELEKTROMONTERA 

 
 

 
ELECTRO-TECHNICAL RATING 

CERTIFICATE 
 
 
 

Wystawione na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ...........……....... 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................. w sprawie wyszkolenia 
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) 
posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska wymienione 
poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of …………………… concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Elektromonter 
 
Electro-technical rating 
 

Bez ograniczeń 
 

None 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
III/7 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of  
reg. III/7 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 
 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Elektrotechnika, elektronika 
i automatyka okrętowa 
Marine electrical, electronic and 
control engineering 

 
 
 

Pomocniczy 
 

Support 

 
 
 

Patrz uwagi 
nr 1 i 2 

 
See notes 
Nos. 1 & 2 

Konserwacja  i naprawy  
Maintenance and repair  

Dbałość o statek i opieka nad ludźmi  
Controlling the operation of the ship 
and care for person on board 

 
Przyznane z dniem/Granted on: ............................ 

 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW 

świadectwo jest ważne tylko w połączeniu z odpowiednim 
świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1: On ships indicated in chapter V of STCW Convention this certificate 
is valid in connection with an adequate certificate of training only. 

 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.2:     Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from             
                      valid medical certificate. 
 
 
 

 
 

 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    ............................................................     
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
     miejsce na fotografię    
              43 x 33 mm 
       photo    Ważne bezterminowo 
      Valid indefinitely 

                   

 
       
  
      

 

 
........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 
 
 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

   Urzędu   
          Morskiego 

                       
 
 
 
 
 
 

Nr/No. ..............……... 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

ŚWIADECTWO 
MŁODSZEGO KUCHARZA OKRĘTOWEGO 

 
 

COOK ASSISTANT 
CERTIFICATE 

 
 
 

Wystawione na podstawie rozporządzenia  
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 

Issued under the provisions  
of Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
 
 
 
            Nr/No. ..........………........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Urząd Morski w .......... z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 
.............................................................................................................................................. 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  
 

.............................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  

 

spełnia wymagania § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia .................... w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków 
morskich (Dz. U., poz......) i może podjąć pracę w charakterze młodszego kucharza na każdym 
statku.  
 
has fulfiled requirements of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction and 
Maritime Economy of  ……… ………… concerning seafarers' training and qualifications (Journal 
of Law..., pos....) and may be engaged as cook assistant on sea going vessel. 
 
Pzyznane z dniem/Granted on: ......................... 
 

 

UWAGA:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW świadectwo jest 
ważne tylko w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE : On ships indicated in chapter V of STCW  Convention this certificate is valid in 
connection with an adequate certificate of training only. 

 
    ...................................................      
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
            miejsce na fotografię 
                  43 x 33 mm 
                      photo      
 
 
   
 
   
 
  
 

 

...................................................   .................................................................... 
Podpis posiadacza/Holder’s signature Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 
      Hologram 
          Urzędu 

            Morskiego           
 

Nr/No. ...……...………... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

ŚWIADECTWO 
KUCHARZA OKRĘTOWEGO 

 
 

COOK 
CERTIFICATE 

 
Wystawione na podstawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.  

i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia ……………………. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg 

statków morskich (Dz. U. poz. …, z późn. zm.) 
 

Issued under the provisions of MLC Convention 2006 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 
 of ………………. concerning seafarers' training and qualifications (Journal of 

Law pos. …,as amended) 
 
 

 
 

Nr/No. ..........………........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Urząd Morski w ........... z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office …….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 
 
..................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname    Imię/Name  

 
.................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 
 

jest odpowiednio przeszkolony zgodnie z wymaganiami Prawidła 3.2, 
wytyczna B3.2.2 Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. i może pełnić 
obowiązki kucharza okrętowego. 
has been duly trained in accordance with the provisions of Regulation 
3.2, guideline B3.2.2 of the MLC Convention 2006 and may perform 
duties as a cook. 
 
Przyznane z dniem/Granted on: ......................... 

 

UWAGA: Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW  to      
świadectwo jest ważne tylko w połączeniu z odpowiednim świadectwem 

                  przeszkolenia.              
NOTE:      On ships indicated in chapter V of STCW Convention this certificate is 

   valid in connection with an adequate certificate of training only. 
 
    ...................................................  
        Miejsce i data wydania  
                       Place and date of issue of this certificate 
 

      miejsce  na fotografię            Ważne bezterminowo 
            43 x 33 mm                      Valid indefinitely 
                photo                                    

      
                   
           
       
 
 
 
                                                                    .................................................................... 
     Nazwisko i podpis upoważnionej osoby  
            Name and signature of duly authorized official 
……………………………………….. 
Podpis posiadacza/Holder’s signature         
 

Nr/No. ......….………... 

 
Hologram 

Urzędu 
Morskiego 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

DYPLOM 
OFICERA WACHTOWEGO 

NA STATKACH 
O POJEMNOŚCI BRUTTO 500 I POWYŻEJ 

 
 

OFFICER IN CHARGE 
OF A NAVIGATIONAL WATCH 

CERTIFICATE 
ON SHIPS 

OF 500 GROSS TONNAGE AND MORE 
 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ....…….............. 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia ............................. w sprawie wyszkolenia i 
kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) 
posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska wymienione 
poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ….………….. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Potwierdzenie 
Confirmation 

Oficer wachtowy 
Officer in charge of   
a navigational watch  
 

Bez ograniczeń 
None 

 
X 

Kapitan na statkach bez 
własnego napędu 
Master on dumb ships 
 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
X 

Kapitan na statkach  
o pojemności brutto poniżej 
500  
 
 
Master on ships of less than 
500 GT 
 

Ważne tylko w żegludze 
krajowej 
Bez prawa przewozu 
pasażerów 
 
Valid only on home trade 
Without permission to carry 
passengers 

 
 

X 

Kapitan na statkach  
o pojemności brutto poniżej 
50 
Master on ships of less than 
50 GT 

Ważne tylko w żegludze 
krajowej na statkach 
pasażerskich 
Valid only on home trade 
on passenger ships 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
II/1 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.II/1 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying  

Nawigacja 
Navigation 

 
 
 
 
Operacyjny 
  
Operational 
 

 
 
 
 

Patrz uwagi nr 1 i 2 
 

See notes Nos. 1 & 2 

Operacje ładunkowe 
Cargo handling and stowage 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi 
Controlling the operation of the 
ship and care for person on 
board 
Radiokomunikacja 
Radiocommunication 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 
 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW oraz na 

statkach wyposażonych w ECDIS dyplom jest ważny tylko 
w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1:  On ships indicated in chapter V of STCW Convention and on ships 
with ECDIS this certificate is valid in connection with an adequate 
certificate of training only. 

 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 

valid medical certificate. 
 
 
 
 
 

....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   

    ..........................................................           
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
      
      miejsce na fotografię 
           43 x 33 mm 
                 photo 
 

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate  
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
     Hologram 

 Urzędu   
        Morskiego 

                       
 
 
 
 

Nr/No. ..............……... 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM 
STARSZEGO OFICERA 

NA STATKACH O POJEMNOŚCI BRUTTO 
OD 500 DO 3000 

 
 

CHIEF MATE 
CERTIFICATE 

ON SHIPS 
OF BETWEEN 500 AND 3000 GROSS TONNAGE 

 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ....................... 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................... w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) posiadacz tego 
dyplomu może zajmować stanowiska wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy of ….…………. concerning seafarers' training and 
qualifications, (Journal of Law..., pos....) the lawful holder of this certificate may 
serve in the following capacities indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Potwierdzenie 
Confirmation  

Oficer wachtowy 
Officer in charge of  a navigational watch 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
x 

Starszy oficer na statkach o pojemności 
brutto poniżej 3000  
Chief mate 
on ships of less than 3000 GT  

Bez ograniczeń 
 
None 

 
x 

Kapitan na statkach o pojemności brutto 
poniżej 500 
 
Master on ships of less than 500 GT 

Ważne tylko w żegludze 
przybrzeżnej 
Valid only on near-coastal 
voyages 

 
x 

Kapitan na statkach bez własnego 
napędu 
Master on dumb ships 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
x 

Kapitan  
 
 
 
 
Master  

Ważne tylko w żegludze 
krajowej na statkach 
innych niż pasażerskie 
 
Valid only on home trade 
on ships other than 
passenger ship 

 
x 

Kapitan  
 
 
 
 
Master  

Ważne tylko w żegludze 
krajowej na statkach 
pasażerskich  
 
Valid only on home trade 
on passenger ships  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the Republic of 
Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła II/2 Konwencji 
STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków w następujących zakresach 
i poziomach z wymienionymi poniżej ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of reg.II/2 of the 
STCW Convention and has been found competent to perform the following 
functions, at the level specified, subject to any limitations indicated below: 
 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Nawigacja 
Navigation 

 
 
 
Zarządzania 
   
Management 
 

 
 
 

Patrz uwagi nr 1 i 2  
 

See notes Nos. 1 & 2   

Operacje ładunkowe 
Cargo handling and stowage 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi 
Controlling the operation of the 
ship and care for person on 
board 
Radiokomunikacja 
Radiocommunication 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 

 
 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW oraz na statkach 

wyposażonych w ECDIS dyplom jest ważny tylko w połączeniu z odpowiednim 
świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1: On ships indicated in chapter V  of STCW Convention and on ships with ECDIS 
this certificate is valid in connection with an adequate certificate of training only. 

 
 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy odczytać 

z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No. 2:  Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from valid 

medical certificate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
       
 
 
    ......................................................... 

                                                                                 Miejsce i data wydania 
     miejsce na fotografię                   Place and date of issue of this certificate 

                     43 x 33 mm 
                photo              

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate  
      

 

 

................................................... 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

       
      Hologram 

Urzędu   
      Morskiego 

 
 

 
      
 

                       
 

Nr/No. ..............……... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM 
STARSZEGO OFICERA 

NA STATKACH 
O POJEMNOŚCI BRUTTO 3000 I POWYŻEJ 

 
 

CHIEF MATE 
CERTIFICATE 

ON SHIPS 
OF 3000 GROSS TONNAGE AND MORE 

 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ....................... 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................. w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. Nr ...., poz. ...) posiadacz 
tego dyplomu może zajmować stanowiska wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy of ….……………. concerning seafarers' training and 
qualifications, (Journal of Law... No. ... pos....) the lawful holder of this certificate 
may serve in the following capacities indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Potwierdzenie 
Confirmation  

Oficer wachtowy 
 
Officer in charge of  a navigational watch 

Bez ograniczeń 
 
None 

x 
Starszy oficer  
 
Chief mate 

Bez ograniczeń 
 
None 

x 
Kapitan na statkach o pojemności brutto 
poniżej 500 
 
Master on ships of less than  
500 GT 

Ważne tylko w żegludze 
przybrzeżnej 
Valid only on near-coastal 
voyages 

 
x 

Kapitan  
 
 
 
 
Master  

Ważne tylko w żegludze 
krajowej na statkach 
innych niż pasażerskie 
 
Valid only on home trade 
on ships other than 
passenger ships  

 
x 

Kapitan  
 
 
Master  

Ważne tylko w żegludze 
krajowej na statkach 
pasażerskich 
Valid only on home trade 
on passenger ships 

 

Kapitan na statkach bez własnego 
napędu 
Master on dumb ships 

Bez ograniczeń 
 
None 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
II/2 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.II/2 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 
 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Nawigacja 
Navigation 

 
 
 
 
Zarządzania 
   
Management 
 

 
 
 
 

Patrz uwagi nr 1 i 2 
 

See notes Nos. 1 & 2  

Operacje ładunkowe 
Cargo handling and stowage 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi 
Controlling the operation of the 
ship and care for person on 
board 
Radiokomunikacja 
Radiocommunication 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 

 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V  Konwencji STCW oraz na 

statkach wyposażonych w ECDIS dyplom jest ważny tylko  
w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No. 1:  On ships indicated in chapter V  of STCW Convention and on ships 
with ECDIS  this certificate is valid in connection with an adequate 
certificate of training only. 

 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No. 2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 

valid medical certificate. 
 

 
  

 
 
 

....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 

   
 
 

 
 
              miejsce na fotografię  ................................................................  

 43 x 33 mm            Miejsce i data wydania  
       photo                    Place and date of issue of this certificate 

 

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate 
      

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

       

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 
 

 
      Hologram 

   Urzędu   
         Morskiego 
 

                       
                     

Nr/No. ..............……... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM 
KAPITANA 

NA STATKACH O POJEMNOŚCI BRUTTO 
OD 500 DO 3000 

 
 

MASTER 
CERTIFICATE 

ON SHIPS 
OF BETWEEN 500 AND 3000 GROSS TONNAGE 

 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ......................... 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................... w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) posiadacz tego 
dyplomu może zajmować stanowiska wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy of ….……………. concerning seafarers' training and 
qualifications, (Journal of Law..., pos....) the lawful holder of this certificate may 
serve in the following capacities indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Potwierdzenie 
Confirmation 

Oficer wachtowy 
 
Officer in charge of  a navigational 
watch 

Bez ograniczeń 
 

None 

 
X 

Starszy oficer na statkach o 
pojemności brutto poniżej 3000 
 
Chief mate on ships of less than 
3000 GT 

Bez ograniczeń 
 
 

None 

 
X 

Starszy oficer 
 
Chief mate 

Bez ograniczeń 
 

None 

 

Kapitan na statkach o pojemności 
brutto poniżej 3000 
Master 
on ships of less than 3000 GT 

Bez ograniczeń 
 

None 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
II/2 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.II/2 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 
 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Nawigacja 
Navigation 

 

 

 

Zarządzania 

   

Management 

 

 

 

 

Patrz uwagi nr 1 i 2  

 

See notes Nos. 1 & 2  

Operacje ładunkowe 
Cargo handling and stowage 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi 
Controlling the operation of the 
ship and care for person on 
board 
Radiokomunikacja 
Radiocommunication 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 
 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW oraz na 

statkach wyposażonych w ECDIS dyplom jest ważny tylko  
w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1: On ships indicated in chapter V of STCW Convention and on ships 
with ECDIS this certificate is valid in connection with an adequate 
certificate of training only. 

 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 

valid medical certificate. 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 

...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   

    ..........................................................           
             Miejsce i data wydania  
                                                                        Place and date of issue of this certificate 
    miejsce na fotografię 
            43 x 33 mm 
                photo 
                       

 

 

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate 
      

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
     Hologram 

Urzędu   
       Morskiego 

                       
 

 
Nr/No. ..............……... 

 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM 
KAPITANA ŻEGLUGI WIELKIEJ 

NA STATKACH 
O POJEMNOŚCI BRUTTO 3000 I POWYŻEJ 

 
 

MASTER MARINER 
CERTIFICATE 

ON SHIPS 
OF 3000 GROSS TONNAGE AND MORE 

 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ........................ 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ................................ w sprawie 
wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., 
poz. ...) posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowisko 
wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ….…………….. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacitiy 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Oficer wachtowy 
 
Officer in charge of  a navigational watch  

Bez ograniczeń 
 

None 

Starszy oficer  
 
Chief mate 

Bez ograniczeń 
 

None 

Kapitan  
 
Master   

Bez ograniczeń 
 

None 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
II/2 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.II/2 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 
 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Nawigacja 
Navigation 

 

 

 

Zarządzania 

   

Management 

 

 

 

 

Patrz uwagi nr 1 i 2  

 

See notes Nos. 1 & 2  

Operacje ładunkowe 
Cargo handling and stowage 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi 
Controlling the operation of the 
ship and care for person on 
board 
Radiokomunikacja 
Radiocommunication 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 
 
UWAGA Nr 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW oraz na 

statkach wyposażonych w ECDIS dyplom jest ważny tylko  
w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1: On ships indicated in chapter V of STCW Convention and on ships 
with ECDIS this certificate is valid in connection with an adequate 
certificate of training only. 

 
UWAGA Nr 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No. 2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 

valid medical certificate. 
 

 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   

    ..........................................           
            Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
     miejsce na fotografię 
            43 x 33 mm 
               photo 

       ............................................................ 
     Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate  
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 
 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
 
 
     Hologram 

Urzędu   
       Morskiego 

                       
 
 
 

 
Nr/No. ..............……... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM 
OFICERA WACHTOWEGO 

ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ  
 
 

OFFICER IN CHARGE 
OF A NAVIGATIONAL WATCH 

CERTIFICATE 
NEAR-COASTAL VOYAGES 

 
 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. .........……......... 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej  z dnia ............................. w sprawie wyszkolenia 
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) 
posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska wymienione 
poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ….……………. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Oficer wachtowy na statkach  
o pojemności brutto poniżej 500 
Officer in charge of a navigational watch 
on ships of less than 500 GT 

Ważne tylko w żegludze 
przybrzeżnej 
Valid only on near-coastal voyages 

Oficer wachtowy  
Officer in charge of a navigational watch 

Ważne tylko w żegludze krajowej  
Valid only on home trade 

Kapitan na statkach bez własnego 
napędu o pojemności brutto poniżej 500 
Master on dumb ships of less than 
500 GT 

Ważne tylko w żegludze 
przybrzeżnej 
 
Valid only on near-coastal voyages  

Kapitan na statkach o pojemności brutto 
poniżej 500 
 
Master on ships of less than 500 GT 

Ważne tylko w żegludze krajowej z 
wyjątkiem statków pasażerskich 
Valid only on home trade 
except  passenger ships 

Żegluga przybrzeżna – podróże po akwenie Morza Bałtyckiego  
i akwenach przyległych do 8° długości geograficznej wschodniej 
 
Near-Coastal voyages – voyages on Baltic Sea and adjacent areas till 8° 
longitude east 

 
 

 
 
 

 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
II/3 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.II/3 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Nawigacja 
Navigation 

 
 
 
Operacyjny 
  
Operational 
 

 
 
 

Patrz uwagi nr 1 i 2 
 

See notes Nos. 1 & 2 

Operacje ładunkowe 
Cargo handling and stowage 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi 
Controlling the operation of the 
ship and care for person on 
board 
Radiokomunikacja 
Radiocommunication 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 

 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW oraz na 

statkach wyposażonych w ECDIS dyplom jest ważny tylko  
w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1:  On ships indicated in chapter V of STCW Convention and on ships 
with ECDIS this certificate is valid in connection with an adequate 
certificate of training only. 

 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 

valid medical certificate. 
 
 
 

 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   

    ..........................................           
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
      miejsce na fotografię 
             43 x 33 mm 
                  photo 

 

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate  
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 
 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

  Urzędu   
        Morskiego 

                       
 

 
Nr/No. ..............……... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM 
KAPITANA 

ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ  
 
 

MASTER 
CERTIFICATE 

NEAR-COASTAL VOYAGES 
 
 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 
 

 
Nr/No. ........................ 

 
 

Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................... w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) posiadacz tego 
dyplomu może zajmować stanowiska wymienione poniżej: 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy of ….…………….. concerning seafarers' training and 
qualifications, (Journal of Law..., pos....) the lawful holder of this certificate may 
serve in the following capacities indicated below: 
 

 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Potwierdzenie 
Confirmation  

Oficer wachtowy  
 
Officer in charge of a navigational 
watch  

Ważne tylko  
w żegludze przybrzeżnej 
Valid only on near-
coastal voyages 

 
X 

Kapitan na statkach o pojemności 
brutto poniżej 500 
 
 
Master on  ships of less than 500 GT 

Ważne tylko w żegludze 
przybrzeżnej na statkach 
innych niż pasażerskie 
Valid only on near-
coastal voyages 
on ships other than 
passenger ships  

 
X 

Kapitan  
 
 
 
Master 

Ważne tylko w żegludze 
krajowej na statkach 
innych niż pasażerskie 
Valid only on home trade 
on ships other than 
passenger ships 

 
X 

Kapitan na statkach bez własnego 
napędu 
 
Master on dumb ships 

Bez ograniczeń 
 
 
None 

 
X 

Kapitan na statkach o pojemności 
brutto poniżej 500 
 
 
 
Master on  ships of less than 500 GT 

Ważne tylko w żegludze 
przybrzeżnej na statkach 
pasażerskich 
 
Valid only on near-
coastal voyages 

 

Kapitan  
 
 
Master 

Ważne tylko w żegludze 
krajowej na statkach 
pasażerskich  
Valid only on home trade 

 

Żegluga przybrzeżna – podróże po akwenie Morza Bałtyckiego  
i akwenach przyległych do 8° długości geograficznej wschodniej 
 
Near-Coastal voyages – voyages on Baltic Sea and adjacent areas till 8° 
longitude east 

 
 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła I 
I/3 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.II/3 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Nawigacja 
Navigation 

 

 

 

Zarządzania 

   

Management 

 

 

 

 

Patrz uwagi nr 1 i 2   

 

See notes Nos. 1 & 2  

Operacje ładunkowe 
Cargo handling and stowage 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi 
Controlling the operation of the 
ship and care for person on 
board 
Radiokomunikacja 
Radiocommunication 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 

 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW oraz na 

statkach wyposażonych w ECDIS dyplom jest ważny tylko 
w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1:  On ships indicated in chapter V of STCW Convention and on ships 
with ECDIS this certificate is valid in connection with an adequate 
certificate of training only. 

 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać  
z ważnego świadectwa zdrowia. 

NOTE No.2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 
valid medical certificate. 

 
 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    .........................………...............           
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
     miejsce na fotografię 
            43 x 33 mm 
                photo 
 

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate  
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 
 

 
      Hologram 

   Urzędu   
         Morskiego 

                       
 
 
 

Nr/No. ..............……... 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
 
 
 
 
 

DYPLOM 
SZYPRA 2 KLASY 

ŻEGLUGI KRAJOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawiony na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków  

załóg statków morskich 
 
 
 
 

 
Nr .........……......... 

 
 

 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................. w sprawie wyszkolenia 
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U., poz. ...) 
posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska wymienione 
poniżej: 
 

Stanowisko 
 

Ograniczenia  
 

Potwierdzenie 
 

Oficer wachtowy na statkach o 
pojemności brutto poniżej 3000 
 
 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej  
 
 

 
X 

Kapitan na statkach bez własnego 
napędu o pojemności brutto poniżej 
3000 
 
 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej 
 
 
 

 
X 

Kapitan na statkach o pojemności 
brutto poniżej 200 
 
 
 
 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej 
Nieważne na statkach 
pasażerskich 
 
 

 
 

X 

Kapitan na  statkach o pojemności 
brutto poniżej 50 
 
 
 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej 
na statkach 
pasażerskich  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej zaświadcza, że:  

 
.............................................................................................. 

 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami  § … 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich  
i jest uprawniony do wykonywania obowiązków w następującym zakresie  
i poziomach z wymienionymi poniżej ograniczeniami: 
 

Zakres obowiązków 
 

Ograniczenia 
 

Nawigacja 
 

 
 
 

Patrz uwagi nr 1 i 2 
 
 

Operacje ładunkowe 
 

Dbałość o statek i opieka nad ludźmi 
 

Radiokomunikacja 
 

 
Przyznany z dniem:  ............................ 

 
 
UWAGA NR 1:  Na statkach wyposażonych w ARPA dyplom jest ważny tylko 

w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
.................................................................................................................................................... 
 Nazwisko                                      Imię   

 

 
.................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia  
 
 
   
    ..........................................           
             Miejsce i data wydania  
                       
      miejsce na fotografię 
  43 x 33 mm 
                      
      Ważny bezterminowo 
                                                              

      
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza  

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
      

 
      Hologram 

  Urzędu   
         Morskiego 

                       
 

 
 
 
 
 

Nr ..............……... 

 
 

pieczęć urzędowa 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
 
 
 
 

DYPLOM 
SZYPRA 1 KLASY 

ŻEGLUGI KRAJOWEJ 
 
 
 
 

Wystawiony na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków  

załóg statków morskich 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nr .........……......... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................. w sprawie wyszkolenia 
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) 
posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska wymienione 
poniżej: 
 

 
Stanowisko 

 
Ograniczenia  

 
Potwierdzenie 

 

Kapitan 
 
 
 
 
 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej  
Nieważne na statkach 
pasażerskich 
 
 

 
X 

Kapitan  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej. 
Nieważne na statkach 
pasażerskich  
o pojemności brutto 
1500 i powyżej 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej zaświadcza, że:  

 
.............................................................................................. 

 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami  § … 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich  
i jest uprawniony do wykonywania obowiązków w następującym zakresie  
i poziomach z wymienionymi poniżej ograniczeniami: 
 
 

Zakres obowiązków 
 

Ograniczenia 
 

Nawigacja 
 

 
 
 

Patrz uwagi nr 1 i 2 
 
 

Operacje ładunkowe 
 

Dbałość o statek i opieka nad ludźmi 
 

Radiokomunikacja 
 

 
Przyznany z dniem:  ............................ 

 
UWAGA NR 1:  Na statkach wyposażonych w ARPA dyplom jest ważny tylko  

w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  
 

UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 
odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................... 
 Nazwisko                                  Imię  

 

 
.................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia  
 
 
   

     
                                           .................................................................           
             Miejsce i data wydania  
                       
     miejsce na fotografię 
           43 x 33 mm 
       
 
      Ważny bezterminowo 
                                                               

      
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza  

 

 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
      

 
      Hologram 

  Urzędu   
         Morskiego 

                       
 

 
 

Nr ..............……... 

 
 

pieczęć urzędowa 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
 
 
 
 

DYPLOM  
OFICERA MECHANIKA 

W ŻEGLUDZE KRAJOWEJ 
 

 
 
 
 

Wystawiony na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg 

statków morskich 
 
 

 
 
 

 
 

 
Nr ...........……....... 

 
 
 
 
 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................... w sprawie 
wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., 
poz. ...) posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska 
wymienione poniżej: 
 
 

Stanowisko 
 

Ograniczenia  
 

Motorzysta wachtowy  
 
 

Ważne tylko w żegludze krajowej 
 

Oficer mechanik wachtowy  
 
 

Ważne tylko w żegludze krajowej 
 
 

Starszy mechanik  na statkach o mocy 
maszyn głównych poniżej 1100 kW 
 
 

Ważne tylko w żegludze krajowej 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej zaświadcza, że:  
 
 

.............................................................................................. 
 

posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami  § … 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków 
morskich i jest uprawniony do wykonywania obowiązków w 
następującym zakresie i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
 

Zakres obowiązków 
 

Ograniczenia 
 

Eksploatacja siłowni okrętowych 
 

 
 
 
 

Patrz uwagi 
nr 1 i 2 

 
 

Elektrotechnika, elektronika 
i automatyka okrętowa 
 
Konserwacja i naprawy 
 

Dbałość o statek i opieka nad ludźmi  
 

 
Przyznane z dniem ............................ 

 
UWAGA NR 1:  Na zbiornikowcach oraz na statkach pasażerskich dyplom jest 

ważny tylko w połączeniu z odpowiednim świadectwem  
z przeszkolenia.  

 
UWAGA NR 2: Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
. 
 
 

 
 
 
 

 
 
.................................................................................................................................................... 
  Nazwisko                                       Imię   

 

 
.................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia  

  
 
 
   
    ............................................................     
             Miejsce i data wydania  
                       
 
     miejsce na fotografię 
           43 x 33 mm 
               

 
       
  
      

 

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza  

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
      

 
      Hologram 

   Urzędu   
         Morskiego 

                       
 

 
Nr ..............……... 

 
 

pieczęć urzędowa 

Ważny bezterminowo 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

DYPLOM 
OFICERA MECHANIKA 

WACHTOWEGO 
NA STATKACH O MOCY MASZYN GŁÓWNYCH 

750 kW I POWYŻEJ 
 

ENGINEER OFFICER 
IN CHARGE OF WATCH 

CERTIFICATE 
ON SHIPS BY MAIN PROPULSION MACHINERY 

POWER OF 750 kW AND MORE 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ..........……........ 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ................................w sprawie 
wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., 
poz. ...) posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska 
wymienione poniżej: 
 

Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ………………….. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Oficer mechanik wachtowy  
Engineer officer in charge of watch  

Bez ograniczeń 
None 

Starszy oficer mechanik na statkach o 
mocy maszyn głównych poniżej 750 kW 
Chief engineer officer on ships by main 
propulsion machinery power of less than 
750 kW 

Bez ograniczeń 
 
 
None 
 

Starszy oficer mechanik na statkach o 
mocy maszyn głównych poniżej 1500 
kW 
Chief engineer officer on ships by main 
propulsion machinery power of less than 
1500 kW 

Ważne tylko w żegludze krajowej 
 
Valid only on home trade 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 
.................................................................................................................... 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
III/1 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.III/1 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 
 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Eksploatacja siłowni okrętowych 
Marine engineering 

 
 
 
 
 

Operacyjny 
 

Operational 

 
 
 
 
 

Patrz uwagi nr 1 i 2 
 

See notes 
Nos. 1 & 2 

Elektrotechnika, elektronika 
i automatyka okrętowa 
Marine electrical, electronic and 
control engineering 
Konserwacja i naprawy 
Maintenance and repair 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi  
Controlling the operation of the ship 
and care for person on board 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 
 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji STCW i na 

statkach z instalacjami wysokiego napięcia (1 kV i powyżej) ten 
dyplom jest ważny tylko w połączeniu z odpowiednim świadectwem 
z przeszkolenia.  

NOTE No.1: On ships indicated in chapter V of STCW Convention and on ships 
with high voltage installation (1 kV and more) this certificate is valid 
in connection with an adequate certificate of training only. 

 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 

valid medical certificate. 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    ............................................................     
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
  
      miejsce na fotografię 
              43 x 33 mm 
                  photo 

 
      ............................................................ 

    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate  
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
     Hologram 

Urzędu   
       Morskiego 

                       
 
 

 
 
 

Nr/No. ..............……... 
                     

 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM 
DRUGIEGO OFICERA MECHANIKA 
NA STATKACH O MOCY MASZYN GŁÓWNYCH 

OD 750 kW DO 3000 kW 
 
 

SECOND ENGINEER OFFICER 
CERTIFICATE 

ON SHIPS BY MAIN PROPULSION MACHINERY 
POWER OF BETWEEN 750 kW AND 3000 kW 

 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ........................ 

 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia .............................. w sprawie 
wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., 
poz. ...) posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska 
wymienione poniżej: 
 

Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ….…………. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Oficer mechanik wachtowy  
Engineer officer in charge of watch 

Bez ograniczeń 
None  

Drugi oficer mechanik na statkach  
o mocy maszyn głównych poniżej 3000 
kW 
Second engineer officer on ships by main 
propulsion machinery power of less than 
3000 kW 

Bez ograniczeń 
 
None 

Starszy oficer mechanik na statkach  
o mocy maszyn głównych poniżej 3000 
kW  
 
Chief engineer officer on ships by main 
propulsion machinery power of less than 
3000 kW 

Ważne tylko w żegludze 
przybrzeżnej 
 
Valid only on near-coastal 
voyages 
  

Starszy oficer mechanik na statkach  
o mocy maszyn głównych poniżej 6000 
kW  
Chief engineer officer on ships by main 
propulsion machinery power of less than 
6000 kW 

Ważne tylko w żegludze krajowej 
 
Valid only on home trade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 

 
.................................................................................................................... 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
III/3 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.III/3 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Eksploatacja siłowni okrętowych 
Marine engineering 

 
 
 
 
 

Zarządzania 
 

Management 
 

 
 
 
 
 

Patrz uwagi 
nr 1, 2 i 3 

 
See notes 

Nos. 1, 2 & 3 

Elektrotechnika, elektronika 
i automatyka okrętowa 
Marine electrical, electronic and 
control engineering 
Konserwacja i naprawy 
Maintenance and repair 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi  
Controlling the operation of the ship 
and care for person on board 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 
 
UWAGA NR 1:  Na statkach z napędem turbiną parową lub gazową ten dyplom jest ważny tylko 

w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  
NOTE No.1: On ships with power installation of steam or gas turbine this certificate is valid in 

connection with an adequate certificate of training. 
 
UWAGA NR 2:  Na statkach wymienionych w rozdziale V  Konwencji STCW i na statkach  

z instalacjami wysokiego napięcia (1 kV i powyżej) dyplom jest ważny tylko  
w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.2: On ships indicated in chapter V  of STCW Convention and on ships with high 
voltage installation (1 kV and more) this certificate is valid in connection with an 
adequate certificate of training only. 

 
UWAGA NR 3:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy odczytać  

z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.3: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from valid 

medical certificate.  
 
 

 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    ............................................................     
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
     
      miejsce na fotografię 
             43 x 33 mm 
                photo 

 

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate  
      

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
       Hologram 

   Urzędu   
          Morskiego 

                       
 
 
                               

Nr/No. .................... 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM 
DRUGIEGO OFICERA MECHANIKA 
NA STATKACH O MOCY MASZYN GŁÓWNYCH 

3000 kW I POWYŻEJ 
 
 

SECOND ENGINEER OFFICER 
CERTIFICATE 

ON SHIPS BY MAIN PROPULSION MACHINERY 
POWER OF 3000 kW AND MORE 

 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ........................ 

 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................. w sprawie wyszkolenia 
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U., poz. ...) 
posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska wymienione 
poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of …………….. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law …, pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Oficer mechanik wachtowy  
Engineer officer in charge of watch 

Bez ograniczeń 
None 

Drugi oficer mechanik 
Second engineer officer 

Bez ograniczeń 
None 

Starszy oficer mechanik 
na statkach o mocy maszyn  głównych 
poniżej 3000 kW   
Chief engineer officer on ships by main 
propulsion machinery power of less than 
3000 kW 
 

Ważne tylko w żegludze 
przybrzeżnej 
 
Valid only on near-coastal 
voyages 

Starszy oficer mechanik 
Chief engineer officer  

Ważne tylko w żegludze krajowej 
Valid only on home trade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 

.............................................................................................. 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
III/2 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.III/2 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Eksploatacja siłowni okrętowych 
Marine engineering 

 
 
 
 
 

Zarządzania 
 

Management 
 

 
 
 
 
 

Patrz uwagi 
nr 1, 2 i 3 

 
See notes 

Nos. 1, 2 & 3 

Elektrotechnika, elektronika 
i automatyka okrętowa 
Marine electrical, electronic and 
control engineering 
Konserwacja i naprawy 
Maintenance and repair 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi  
Controlling the operation of the ship 
and care for person on board 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 
 
UWAGA NR 1:  Na statkach z napędem turbiną parową lub gazową ten dyplom jest ważny tylko  

w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  
NOTE No.1: On ships with power installation of steam or gas turbine this certificate is valid in 

connection with an adequate certificate of training. 
 
UWAGA NR 2:  Na statkach wymienionych w rozdziale V  Konwencji STCW i na statkach  

z instalacjami wysokiego napięcia (1 kV i powyżej) dyplom jest ważny tylko  
w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.2: On ships indicated in chapter V  of STCW Convention and on ships with high 
voltage installation (1 kV and more) this certificate is valid in connection with an 
adequate certificate of training only. 

 
UWAGA NR 3:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych  należy odczytać  

z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.3: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from valid medical 

certificate. 
 

 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    ............................................................     
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
      miejsce na fotografię 
              43 x 33 mm 
                  photo 

 

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate  
      

 

........................................................ 
Podpis posiadaczaHolder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 
 
 

 
      Hologram 

  Urzędu   
         Morskiego 

                       
 
 

Nr/No. ..............……... 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM 
STARSZEGO OFICERA MECHANIKA 
NA STATKACH O MOCY MASZYN GŁÓWNYCH 

OD 750 kW DO 3000 kW 
 
 

CHIEF ENGINEER OFFICER 
CERTIFICATE 

ON SHIPS BY MAIN PROPULSION MACHINERY 
POWER OF BETWEEN 750 kW AND 3000 kW 

 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ........................ 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................. w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) posiadacz tego 
dyplomu może zajmować stanowiska wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy of ….…………… concerning seafarers' training and 
qualifications, (Journal of Law..., pos....) the lawful holder of this certificate may 
serve in the following capacities indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  
applying 

Potwierdzenie 
Confirmation 

Oficer mechanik wachtowy  
 
Engineer officer in charge of watch 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
X 

Drugi oficer mechanik na statkach  
o mocy maszyn głównych poniżej 3000 
kW 
Second engineer officer on ships by 
main propulsion machinery power of 
less than 3000 kW 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
X 

Drugi oficer mechanik 
 
Second engineer officer 

Bez ograniczeń 
 
None 

 

Starszy oficer mechanik na statkach  
o mocy maszyn głównych poniżej 3000 
kW  
Chief engineer officer on ships by main 
propulsion machinery power of less than 
3000 kW 

Bez ograniczeń 
 
 
None 

 
X 

Starszy oficer mechanik 
 
 
Chief engineer officer  

Ważne tylko  
w żegludze 
krajowej 
Valid only on 
home trade 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 
 

................................................................................................................................................................................. 

posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
III/3 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.III/3 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Eksploatacja siłowni okrętowych 
Marine engineering 

 
 
 
 
 

Zarządzania 
 

Management 
 

 
 
 
 
 

Patrz uwagi 
nr 1, 2 i 3 

 
See notes 

Nos. 1, 2 & 3 

Elektrotechnika, elektronika 
i automatyka okrętowa 
Marine electrical, electronic and 
control engineering 
Konserwacja i naprawy 
Maintenance and repair 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi  
Controlling the operation of the 
ship and care for person on 
board 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 
 
UWAGA NR 1:  Na statkach z napędem turbiną parową lub gazową ten dyplom jest ważny 

tylko w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  
NOTE No.1: On ships with power installation of steam or gas turbine this certificate is valid 

in connection with an adequate certificate of training. 
UWAGA NR 2:  Na statkach wymienionych w rozdziale V  Konwencji STCW i na statkach  

z instalacjami wysokiego napięcia (1 kV i powyżej) dyplom jest ważny tylko  
w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.2: On ships indicated in chapter V  of STCW Convention and on ships with high 
voltage installation (1 kV and more) this certificate is valid in connection with 
an adequate certificate of training only. 

UWAGA NR 3:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy odczytać  
z ważnego świadectwa zdrowia. 

NOTE No.3: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from valid 
medical certificate. 

 
 

 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia /  Date and place of birth  
 
 
   
    ............................................................     
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
      miejsce na fotografię 
             43 x 33 mm 
                 photo 

 

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate  
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

   Urzędu   
         Morskiego 

                       
 
 
                               Nr/No. ............... 

 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM 
STARSZEGO OFICERA MECHANIKA 
NA STATKACH O MOCY MASZYN GŁÓWNYCH 

3000 kW I POWYŻEJ 
 
 

CHIEF ENGINEER OFFICER 
CERTIFICATE  

ON SHIPS BY MAIN PROPULSION MACHINERY 
POWER OF 3000 kW AND MORE 

 
 

Wystawiony na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 

 
Nr/No. ........................ 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia .............................w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U., poz. ...) 
posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska wymienione 
poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ….…………….. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Oficer mechanik wachtowy  
 
Engineer officer in charge of watch 
 

Bez ograniczeń 
 
None 

Drugi oficer mechanik 
 
Second engineer officer 

Bez ograniczeń 
 
None 

Starszy oficer mechanik 
 
Chief engineer officer  
 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 

 
 

................................................................................................................................................................................. 

posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
III/2 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.III/2 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Eksploatacja siłowni okrętowych 
Marine engineering 

 
 
 
 
 

Zarządzania 
 

Management 
 

 
 
 
 
 

Patrz uwagi 
nr 1, 2 i 3 

 
See notes 

Nos. 1, 2 & 3 

Elektrotechnika, elektronika 
i automatyka okrętowa 
Marine electrical, electronic and 
control engineering 
Konserwacja i naprawy 
Maintenance and repair 

Dbałość o statek i opieka nad 
ludźmi  
Controlling the operation of the ship 
and care for person on board 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 

 
UWAGA NR 1:  Na statkach z napędem turbiną parową lub gazową ten dyplom jest ważny tylko 

w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  
NOTE No.1: On ships  with power installation of steam or gas turbine this certificate is valid 

in connection with an adequate certificate of training. 
 
UWAGA NR 2:  Na statkach wymienionych w rozdziale V  Konwencji STCW i na statkach  

z instalacjami wysokiego napięcia (1 kV i powyżej) dyplom jest ważny tylko  
w połączeniu z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.2: On ships indicated in chapter V of STCW Convention and on ships with high 
voltage installation (1 kV and more) this certificate is valid in connection with an 
adequate certificate of training only. 

 
UWAGA NR 3:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy odczytać  

z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE No.3: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from valid 

medical certificate. 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    ............................................................     
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 

 
     miejsce na fotografię 
            43 x 33 mm 
                 photo 

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate 
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 
 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
         Hologram 

   Urzędu   
Morskiego 

 
 
 
 

Nr/No. ..............……... 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

DYPLOM 
OFICERA ELEKTROAUTOMATYKA 

OKRĘTOWEGO 
NA STATKACH O MOCY MASZYN GŁÓWNYCH 

750 kW I POWYŻEJ 
 

 
 

ELECTRO-TECHNICAL OFFICER 
CERTIFICATE 

ON SHIPS BY MAIN PROPULSION MACHINERY 
POWER OF 750 kW AND MORE 

 
 

Wystawione na podstawie Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 
i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 
 

Issued under the provisions of Convention STCW 1978  as amended 
and Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications 
 
 
 
 
 

Nr/No. ........................... 
 

 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia .............................. w sprawie wyszkolenia 
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) 
posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowiska wymienione 
poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ….…………….. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacities 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Oficer elektroautomatyk 
Elektro-technical officer 

Bez ograniczeń 
None 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Urząd Morski w ............ z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
 
.................................................................................................................... 
posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami prawidła  
III/6 Konwencji STCW i jest uprawniony do wykonywania obowiązków  
w następujących zakresach i poziomach z wymienionymi poniżej 
ograniczeniami: 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of 
reg.III/6 of the STCW Convention and has been found competent to 
perform the following functions, at the level specified, subject to any 
limitations indicated below: 

Zakres obowiązków 
Function 

Poziom 
Level 

Ograniczenia 
Limitations applying 

Elektrotechnika, elektronika 
i automatyka okrętowa 
Marine electrical, electronic and 
control engineering 

 
 
 
 

Operacyjny 
 

Operational 

 
 
 

Patrz uwagi 
nr 1 i 2 

 
See notes 
Nos. 1 & 2 

Konserwacja  i naprawy  
Maintenance and repair  

Dbałość o statek i opieka nad ludźmi  
Controlling the operation of the ship 
and care for person on board 

 
Przyznany z dniem: / Granted on: ............................ 
 
UWAGA NR 1:  Na statkach wymienionych w rozdziale V Konwencji 

STCW i na statkach z instalacjami wysokiego napięcia  
(1 kV i powyżej) dyplom jest ważny tylko w połączeniu  
z odpowiednim świadectwem z przeszkolenia.  

NOTE No.1: On ships indicated in chapter V of STCW Convention and 
on ships with high voltage installation (1 kV and more)  this 
certificate is valid in connection with an adequate certificate 
of training only. 

 
UWAGA NR 2:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł 

korekcyjnych należy odczytać z ważnego świadectwa 
zdrowia. 

NOTE No.2: Possible necessity of wearing corrective lenses should be 
read from valid medical certificate. 

 
 
 
 
 
 

....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    ............................................................     
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
      miejsce na fotografię 
             43 x 33 mm 
                 photo 

 

      ............................................................ 
    Data ważności dyplomu 
    The validity of this certificate  
      

 

........................................................ 
Podpis posiadacza / Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

   Urzędu   
         Morskiego 

 
 
 
 

Nr/No. ..............……... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 



 27 

 
 
 
 
 

 
 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

ŚWIADECTWO 
MŁODSZEGO RYBAKA 

RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 
 
 

JUNIOR DECK FISHERMAN 
CERTIFICATE 

  SEAGOING FISHING 
 

 
 

Wystawione na podstawie  
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
 

Issued under the provisions of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy concerning seafarers' training and qualifications 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Nr/No. ..........………........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Urząd Morski w ..................  z upoważnienia  Rządu  Rzeczypospolitej 
Polskiej zaświadcza, że:  
Maritime Office ………  under the authority of the Government of the Republic of 
Poland certifies that: 
 
 
..................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  
 

.................................................................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  

 
spełnia wymagania § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ..............…… r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji 
członków załóg statków morskich (Dz. U., poz......) i może zajmować stanowisko 
młodszego rybaka na statku rybackim 
has fulfiled requirements of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime 
Economy of ….………………….. concerning seafarers' training and qualifications (Journal of Law...., 
pos....) and may be engaged as junior deck fisherman on fishing vessel 

 
 
 
 
    ...................................................      
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
        miejsce na fotografię 
               43 x 33 mm 
                    photo       
 
 
 
   
 
    

 
 
 

.....................................................   .................................................................... 
Podpis posiadacza/Holder’s signature  Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 
 
   Hologram 
       Urzędu   
     Morskiego         

Nr/No. .…….....………... 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

ŚWIADECTWO 
RYBAKA 

RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 
 
 

FISHERMAN 
CERTIFICATE 

SEAGOING FISHING 
 
 
 
 

Wystawione na podstawie rozporządzenia  
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w .............  

 
Issued under the provisions of Regulation  

of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 
concerning seafarers' training and qualifications under the authority 

of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office ……… 
 
 
 
 

Nr/No. .................. 
 

 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia .............................. w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) posiadacz tego 
świadectwa może zajmować stanowiska wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy of ….…………….. concerning seafarers' training and 
qualifications, (Journal of Law..., pos....) the lawful holder of this certificate may 
serve in the following capacities indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Potwierdzenie 
Confirmation  

Rybak 
 
Fisherman 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
X 

Kierownik łodzi rybackiej o długości do 
9 m i mocy silnika do 100 kW 
 
 
 
Skipper of the fish boat of length up to 
9 m and engine power up to 100 kW 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej  
Bez prawa przewozu 
pasażerów 
 
Valid only on home 
trade  
Without permission 
to carry passengers 

 
 

X 

Kierownik łodzi rybackiej o długości do 
9 m i mocy silnika do 200 kW 
 
 
 
Skipper of the fish boat of length up to 
9 m and engine power up to 200 kW 

Ważne tylko  
w żegludze krajowej  
Bez prawa przewozu 
pasażerów 
 
Valid only on home 
trade  
Without permission 
to carry passengers 

 

 
Przyznane z dniem/Granted on: ............................ 
 
UWAGA:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read from 

valid medical certificate. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
.................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
     .................................................................           
              Miejsce i data wydania  
                        Place and date of issue of this certificate 
 
     miejsce na fotografię 
            43 x 33 mm 
                photo 

 

       
     
      

 

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

   Urzędu   
         Morskiego 

                       
     

Nr/No. .................. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

ŚWIADECTWO 
STARSZEGO RYBAKA 

RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 
 
 

ABLE  FISHERMAN 
CERTIFICATE  

SEAGOING FISHING 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie rozporządzenia  
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w .............  

 
Issued under the provisions of Regulation  

of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 
concerning seafarers' training and qualifications under the authority 

of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office ……… 
 
 
 
 
 
 

Nr/No. .................. 
 

Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ............................ w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) posiadacz tego 
świadectwa może zajmować stanowiska wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy of ….……………….. concerning seafarers' training and 
qualifications, (Journal of Law..., pos....) the lawful holder of this certificate may 
serve in the following capacities indicated below: 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Potwierdzenie 
Confirmation  

Rybak 
 
Fisherman  

Bez ograniczeń 
 
None 

 
X 

Starszy rybak 
 
Able fisherman 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
X 

Kierownik łodzi rybackiej o długości 
do 15 m i mocy silnika do 100 kW 
 
 
Skipper of the fish boat of length up 
to 15 m and engine power up to 
100 kW 

Ważne tylko w żegludze 
na wodach ograniczonych. 
Bez prawa przewozu 
pasażerów 
Valid only on trade in 
limited water. Without 
permission to carry 
passengers 

 
 

 

Kierownik łodzi rybackiej o długości 
do 15 m i mocy silnika do 200 kW 
 
 
Skipper of the fish boat of length up 
to 15 m and engine power up to 
200 kW 

Ważne tylko w żegludze 
na wodach ograniczonych. 
Bez prawa przewozu 
pasażerów 
Valid only on trade in 
limited waters. Without 
permission to carry 
passengers  

 

Oficer wachtowy na statku 
rybackim o długości do 24 m 
 
Officer in charge of a navigational 
watch on fishing ship of length up 
to 24 m 

Ważne tylko w żegludze 
na wodach ograniczonych 
 
Valid only on trade in 
limited waters 

 

 
Przyznane z dniem/Granted on: ............................ 

 
UWAGA:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 

odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 
NOTE:  Possible necessity of wearing corrective lenses should be read 

from valid medical certificate. 
 
 

 

 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
   
    .................................................................           
             Miejsce i data wydania  
                      Place and date of issue of this certificate 
 
 
    miejsce na fotografię 
           43 x 33 mm  
                photo 

 
       
      

 

 

 

......................................................... 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

 Urzędu   
        Morskiego 

                       
 
 
                      

 
 
 
 
 

Nr/No. .................. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
  Ważne bezterminowo 
  Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

DYPLOM  
SZYPRA KLASY 2 

RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 
 

SKIPPER CLASS 2  
CERTIFICATE 

SEAGOING FISHING 
 

 
  

Wystawiony na podstawie rozporządzenia  
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w .............  

 
Issued under the provisions of Regulation  

of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 
concerning seafarers' training and qualifications under the authority 

of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office ……… 
 
 
 

Nr/No. .................. 
 

 
 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ................................. w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) posiadacz tego 
dyplomu może zajmować stanowisko wymienione poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, Construction 
and Maritime Economy of ….……………… concerning seafarers' training and 
qualifications, (Journal of Law..., pos....) the lawful holder of this certificate may 
serve in the following capacitiy indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Kapitan statku rybackiego o długości 
do 15 m  
 
Master on fishing ship of length up to 
15 m 

Bez prawa przewozu pasażerów 
 
Without permission to carry 
passengers 

Kapitan statku rybackiego o długości 
do 24 m  
 
 
Master on fishing ship of length up to 
24 m 

Ważne tylko w żegludze na wodach 
ograniczonych. Bez prawa 
przewozu pasażerów. 
 
Valid only on trade in limited waters. 
Without permission to carry 
passengers 

Oficer wachtowy 
na statku rybackim o długości do 24 m 
 
 
Officer in charge of a navigational 
watch on fishing ship of length up to 
24 m 

 
Bez ograniczeń 
 
 
None 

Oficer wachtowy 
na statku rybackim  
 
Officer in charge of a navigational 
watch on fishing ship 

Ważne tylko w żegludze na wodach 
ograniczonych 
 
Valid only on trade in limited waters 

 
      Przyznany z dniem: / Granted on: ............................ 
 

UWAGA:   Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 
odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 

NOTE: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read            
from   valid medical certificate. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
.................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
.................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 

        
           .......................................................          
           Miejsce i data wydania  
                                   Place and date of issue of this certificate 
 
     miejsce na fotografię 
           43 x 33 mm 
                photo 

 

 

       
     
      

 

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

   Urzędu   
         Morskiego 

                       
                                 
 
 

Nr/No. .................. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

…………………………………….. 
Data ważności dyplomu 
The validity of this certificate 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

DYPLOM 
SZYPRA KLASY 1 

RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO  
 

SKIPPER CLASS 1 
 CERTIFICATE 

SEAGOING FISHING 
 

  
Wystawiony na podstawie rozporządzenia 

 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w .............  
 

Issued under the provisions of Regulation  
of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 

concerning seafarers' training and qualifications under the authority 
of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office ……… 

 
 
 
 
 
 

Nr/No. ................. 
 

 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ........................... w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) 
posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowisko wymienione 
poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ….………………. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacitiy 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Kapitan statku rybackiego  
 
 
 
Master on fishing ship  

Ważne tylko w żegludze na 
wodach ograniczonych. Bez 
prawa przewozu pasażerów 
 
Valid only on trade in limited 
waters. Without permission to 
carry passengers  

Kapitan statku rybackiego 
o długości do 24 m 
 
 
Master on fishing ship of length up to  
24 m 

Ważne w żegludze na wodach 
nieograniczonych. 
Bez prawa przewozu pasażerów. 
 
Valid on trade in unlimited waters.  
Without permission to carry 
passengers 

Oficer wachtowy na statku rybackim 
 
Officer In charge of a navigational watch 
on fishing ship 

Bez ograniczeń 
 
None 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 

 
 

UWAGA:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 
odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 

NOTE: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read 
from valid medical certificate. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
 
   

       ......................................................          
              Miejsce i data wydania  
                                                                          Place and date of issue of this certificate 
     miejsce na fotografię                                        

                   43 x 33 mm 
               photo                    
 

 

 

       
     
........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

          

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

  Urzędu   
        Morskiego 
 
 

 
 
 

Nr/No. .................. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

…………………………………….. 
Data ważności dyplomu 
The validity of this certificate 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

DYPLOM SZYPRA 
ŻEGLUGI NIEOGRANICZONEJ 
RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 

 
SKIPPER IN UNLIMITED VOYAGES 

SEAGOING FISHING 
 

 
 
  

Wystawiony na podstawie rozporządzenia  
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w .............  

 
Issued under the provisions of Regulation 

 of Minister of Transport, Construction, and Maritime Economy 
concerning seafarers' training and qualifications under the authority 

of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office ……… 
 
 
 
 
 
 

Nr/No. ................. 
 

 
Na podstawie § … rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia ........................... w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) 
posiadacz tego dyplomu może zajmować stanowisko wymienione 
poniżej: 
 
Under the provisions of § … of Regulation of Minister of Transport, 
Construction and Maritime Economy of ….………………. concerning 
seafarers' training and qualifications, (Journal of Law..., pos....) the 
lawful holder of this certificate may serve in the following capacitiy 
indicated below: 
 

Stanowisko 
Capacity 

Ograniczenia  
Limitations  applying 

Kapitan statku rybackiego  
 
 
Master on fishing ship  

Bez prawa przewozu pasażerów 
 
Without permission to carry 
passengers 

 
Przyznany z dniem/Granted on: ............................ 

 
 
 
 

UWAGA:  Ewentualną konieczność noszenia szkieł korekcyjnych należy 
odczytać z ważnego świadectwa zdrowia. 

NOTE: Possible necessity of wearing corrective lenses should be read 
from valid medical certificate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 
...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 
 
 
 

        
          ..........................................................         
          Miejsce i data wydania  
                                                                     Place and date of issue of this certificate 
     miejsce na fotografię                                        

                   43 x 33 mm 
               photo                    
 

 

 

       
     
      

........................................................ 
Podpis posiadacza/Holder’s signature 

      

      ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
      Hologram 

  Urzędu   
        Morskiego 
 
 
 

 
 

Nr/No. .................. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
…………………………………….. 
Data ważności dyplomu 
The validity of this certificate 
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Załącznik nr 2 
 
Wzór potwierdzenia uznania dyplomu/świadectwa  (format A5, kolor niebieski, formularz numerowany, 
opatrzony znakiem wodnym, druk obustronny) 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

POTWIERDZENIE UZNANIA 
DYPLOMU/ŚWIADECTWA* 

 
ENDORSEMENT ATTESTING  

THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE  
 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień  
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 

i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia ................... w sprawie 

wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ....) 
 

Issued under the provisions of STCW Convention 1978 as amended 
and of Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime 

Economy of ………………… concerning 
seafarers' training and qualifications (Journal of Law …, pos....) 

 
 

 
Nr/No. ........................ 

 

 
 
    .................................................................................................................................................... 
 Nazwisko/Surname                                      Imię/Name  

 

 
    ..................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth  
 

 
    .....................................................................           
             Miejsce i data wydania  
                       Place and date of issue of this endorsement 

                                                                    ............................................................ 
       miejsce na fotografię                            Data ważności potwierdzenia 

                        43 x 33 mm                                      The validity of this endorsement 
                             photo    
      
     

 

    

  

 

    ........................................................ 
    Podpis posiadacza/Holder’s signature 

                                                          ..................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
          Hologram 

        Urzędu   
              Morskiego 

                       
 

Nr/No. ..............……... 
 

 
Urząd Morski w ............... z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej zaświadcza, że:  
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of the 
Republic of Poland certifies that: 
Dyplom Nr/Świadectwo Nr*/Certificate No. 
 
.................................................................................................................. 
 
Wydany przez lub z upoważnienia Rządu 
Issued by or on behalf of the Government of 
 
.................................................................................................................. 
 
jest odpowiednio uznany zgodnie z wymaganiami prawidła I/10 Konwencji 
STCW i że jego posiadacz jest uprawniony do zajmowania poniższego 
stanowiska na polskim statku morskim: 
is duly recognized in accordance with the provisions of reg. I/10 of the 
STCW Convention and the holder may serve in the following capacity on 
Polish seagoing vessel: 
 

 
STANOWISKO / CAPACITY 

 
OGRANICZENIA / LIMITATIONS 

 
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Niniejsze potwierdzenie jest ważne wyłącznie w połączeniu z oryginałem krajowego 
dyplomu / świadectwa. 
This endorsement is valid only together with the holder’s national certificate in original. 
________________________________________________________ 

* Niepotrzebne skreślić/Delete as appropriate 

 

 
 

 

 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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Załącznik nr 3  

Wzory świadectw przeszkoleń bezpieczeństwa i specjalistycznych (format A6, papier biały offsetowy, 
druk obustronny) 

 

 

 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions of the STCW Convention 1978 as amended,  
 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
 
Ważne do: ……………………. 
Valid till    

 

 
 

 

                          . 

         ..................................................................... 
                          Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                 Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE 
INDYWIDUALNYCH TECHNIK RATUNKOWYCH 

 
Certificate of Basic Safety Training 

in Personal Survival Techniques 

 

 

jest odpowiednio przeszkolony w zakresie podstawowym 
z Indywidualnych Technik Ratunkowych zgodnie 
z wymaganiami prawidła VI/1 Konwencji STCW. 
 
has been duly trained in Personal Survival Techniques in 
accordance with the provisions of Reg. VI/1 of the STCW  
Convention. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
 
Ważne do: …………………….. 
Valid till     
 

 

 

 
 

 

                           ...................................................................... 
        Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                  Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

STOPIEŃ PODSTAWOWY 
 

Certificate of Basic Safety Training 
in Fire Prevention & Fire Fighting 

 

 

jest odpowiednio przeszkolony w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1 
Konwencji STCW 
 
has been duly trained in fire prevention and fire fighting 
techniques in accordance with the provisions of Reg. VI/1 of 
the STCW  Convention 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 

 

 

 
 

 

                      ...................................................................... 
                       Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                               Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

STOPIEŃ WYŻSZY 
 

Certificate of Training 
in Advanced Fire Fighting 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymaganiami 
prawidła VI/3 Konwencji STCW  i może nadzorować akcje 
gaszenia pożarów na statku 
 
has been duly trained in acc. with the provisions of Reg. VI/3 
of the STCW  Convention and can be assigned to control fire 
fighting operation on board 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
 
Ważne do: …………………………… 
Valid till 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 

 
 
 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                      ...................................................................... 
                                   Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                 Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE 
ELEMENTARNYCH ZASAD UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ 
 

Certificate of Basic Safety Training 
in Elementary First Aid 

 

 

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 
 
jest odpowiednio przeszkolony w zakresie elementarnych 
zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej zgodnie 
z wymaganiami prawidła VI/1 Konwencji STCW  
 
has been duly trained in elementary first aid in accordance with 
the provisions of Reg. VI/1 of the STCW  Convention 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 

 
 
 
 

Wystawione na podstawie 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 

   
 
 
 
 

Nr .................................... 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko                                                       Imię  

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia   

 
 

 
ukończył odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla 
członków   załóg   łodzi   rybackich   w   żegludze   krajowej,    zgodnie  
z wymaganiami §…  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia ……w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji 
członków załóg statków morskich (Dz. U., poz…….). 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Miejsce i data wydania   
 
 
 
Ważne do: ………………….. 
 

 

 
 
 
 

                       ...................................................................... 
                                      Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                      

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA 
DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG ŁODZI RYBACKICH 

W ŻEGLUDZE KRAJOWEJ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

pieczęć urzędowa 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 

 

 

 

 
 

                                     ...................................................................... 
                Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                     Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE UDZIELANIA  
PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ 

 
Certificate of Training 
in Medical First Aid 

 

 

jest odpowiednio przeszkolony zgodnie z wymaganiami 
prawidła VI/4.1 Konwencji STCW  i może udzielać pierwszej 
pomocy medycznej na statku 
 
has been duly trained in acc. with the provisions of 
Reg. VI/4.1 of the STCW  Convention and may provide 
medical first aid on board 

 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
 
Ważne do: …………………… 
Valid till    

 
 

 
 
 
 
 

                       ...................................................................... 
                       Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE SPRAWOWANIA  
OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM 

 
Certificate of Training 

in Medical Care 
 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymaganiami 
prawidła VI/4.2 Konwencji STCW  i może sprawować opiekę 
medyczną nad chorym na statku 
 
has been duly trained in acc. with the provisions of 
Reg. V/4.2 of the STCW  Convention and may take charge 
of medical care on board 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
  

 

 

 
 

 
 

                          ...................................................................... 
                        Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE 
BEZPIECZEŃSTWA WŁASNEGO 

I ODPOWIEDZIALNOŚCI WSPÓLNEJ  
 

Certificate of Basic Safety Training 
in Personal Safety & Social Responsibilities 

 

 

jest odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa 
osobistego i odpowiedzialności społecznej zgodnie 
z wymaganiami prawidła VI/1 Konwencji STCW  
 
has been duly trained in personal safety and social 
responsibilities in acc. with the provisions of Reg. VI/1 of 
the STCW  Convention 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
 
 

 
……………………………………………………………………………. 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
Ważne do: ……………………… 
Valid till       

 

 
 
 
 

 

                          ...................................................................... 
                              Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
            Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Indywidualne techniki ratunkowe 
2. Ochrona przeciwpożarowa stopień podstawowy 
3. Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 
4. Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 
 

Basic Safety Training Certificate 
 

1. Personal Survival Techniques 
2. Fire Prevention and Fire Fighting 
3. Elementary First Aid 
4. Personal Safety and Social Responsibilities 

 
 

 

 

 

jest odpowiednio przeszkolony w zakresie 
bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1 
Konwencji STCW. 
 
 
has been duly trained in basic safety in acc. with the 
provisions of Regulation VI/1 of STCW Convention. 
  
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 

 
    miejsce na fotografię  
             43 x 33 mm 
                 photo 

 

 
 

 
  
 
 
  ...............................................                    ...................................................................... 

        Podpis posiadacza               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
         Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO RATOWNIKA 

 
 

Certificate of Proficiency 
in Survival Craft and Rescue Boats 

Other Than Fast Rescue Boats 

 

 

posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 
prawidła VI/2.1 Konwencji STCW i może dowodzić środkami 
ratunkowymi i łodziami ratowniczymi innymi niż szybkie 
łodzie ratownicze. 
  
has been found qualified in acc. with the provisions of 
Reg. VI/2.1 of the STCW Convention and has been found 
proficient in survival craft and rescue boats other than fast 
rescue boats. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
 
Ważne do: ………………………… 
Valid till 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 

 
 
 
     miejsce na fotografię 
              43 x 33 mm 
                photo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 ...............................................                       ...................................................................... 

       Podpis posiadacza              Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
        Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO 

STARSZEGO RATOWNIKA 
 

Certificate of Proficiency 
in Fast Rescue Boats 

 

 

 

posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 
prawidła VI/2.2 Konwencji STCW  i może dowodzić szybką 
łodzią ratowniczą. 
  
has been found qualified in acc. with the provisions of 
Reg. VI/2.2 of the STCW Convention and has been found 
proficient in fast rescue boat. 
 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
 
Ważne do: …………………………… 
Valid till 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 

 
 
 
    miejsce na fotografię 
            43 x 33 mm 
                 photo 

 
 

 
 

...............................................                    ...................................................................... 
       Podpis posiadacza          Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
       Holder’s signature                   Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 
W ZAKRESIE 

WYKORZYSTANIA RADARU I A.R.P.A. 
POZIOM OPERACYJNY 

 
Certificate of Training 

in Utilizing of Radar and ARPA 
Operational Level 

 

 

 

został odpowiednio przeszkolony w zakresie nawigacji radarowej 
i nakresów radarowych oraz wykorzystania ARPA na poziomie 
operacyjnym zgodnie z postanowieniami sekcji A-II/1 kodu 
Konwencji STCW  i jest upoważniony do pełnienia wachty 
nawigacyjnej na statku. 
 
has been duly trained in radar navigation, radar plotting and use 
of ARPA at operational level in  acc. with  the  provisions  of  
Section A-II/1 of the Code of the STCW  Convention and is 
entitled to take charge of a navigational watch on board. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
 
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 

 
 
    miejsce na fotografię 
            43 x 33 mm 
                photo 

 

 
 

 
 
...............................................                      ...................................................................... 

      Podpis posiadacza          Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
       Holder’s signature                    Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE 
WYKORZYSTANIA RADARU I A.R.P.A. 

POZIOM ZARZĄDZANIA 
 

Certificate of Training 
in Utilizing of Radar and ARPA 

Management Level 
 

 

 

został odpowiednio przeszkolony w zakresie użycia radaru 
i ARPA, nautycznego dowodzenia statkiem i operacji SAR na 
poziomie zarządzania zgodnie z postanowieniami sekcji A-II/2 
kodu Konwencji STCW  i jest upoważniony do pełnienia wachty 
nawigacyjnej na statku wyposażonym w ARPA 
 
has been duly trained in use of radar and ARPA including 
bridge teamwork and search and rescue operations on 
management level in  acc. with  the  provisions  of  Section A-
II/2 of the Code of the STCW  Convention and is entitled to 
take charge of a navigational watch on board ship with ARPA  
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 

 

 
    miejsce na fotografię  
             43 x 33 mm 
                 photo 

 

 
 

 
  
 
  ...............................................                    ...................................................................... 

        Podpis posiadacza               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
         Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE 

OBSŁUGI I WYKORZYSTANIA ECDIS 
 

Certificate of Training  
in the Operational Use Electronic Chart Display and 

Information Systems 

 

 

posiada przeszkolenie zgodnie z wymaganiami sekcji A-II/1, A-
II/2, A-II/3 kodu Konwencji STCW. Szkolenie zgodne z kursem 
modelowym IMO 1.27. 
  
has been duly trained in acc. with the provisions Section A-II/1, 
A-II/2, A-II/3 of the Code of the STCW Convention. Training 
in accordance with the IMO Model Course1.27. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 
 

  
        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
 
 
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 

 

 

 

 
 

 

                             ..................................................................... 
            Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                  Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE 
NAUTYCZNEGO DOWODZENIA STATKIEM 

 
Certificate of Training 

in Bridge Resource Management 
 

 

 

 
został odpowiednio przeszkolony w zakresie nautycznego 
dowodzenia statkiem zgodnie z wymaganiami sekcji A-II/1 
kodu Konwencji STCW. 
 
has been duly trained in bridge resource management 
in accordance with the provisions of Section A-II/1 of the 
Code of the STCW  Convention.  
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 
 

  
        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania  / Place and date of issue of this certificate 
 
 
 
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 

 
 

 

 

 

                             ..................................................................... 
            Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                  Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE 
DOWODZENIA SIŁOWNIĄ OKRĘTOWĄ 

 
Certificate of Training 

in Engine Room Resource Management 
 

 

 

 
został odpowiednio przeszkolony w zakresie dowodzenia 
siłownią okrętową zgodnie z wymaganiami sekcji A-III/1 
Konwencji STCW.  
 
has been duly trained in engine room resource 
management in acc. with the provisions of Section A-III/1 of 
the STCW  Convention. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

                       ...................................................................... 
                       Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY 
 NA STATKU 

 
Certificate of Proficiency 

in Security-awareness  
 

 

 

jest odpowiednio przeszkolony w zakresie problematyki 
ochrony na statku zgodnie z wymaganiami prawidła VI/6-1 
Konwencji STCW.  
 
has been duly trained in security-awareness in acc. with the 
provisions of Reg. VI/6-1 of the STCW  Convention. 
 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................. 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                       ...................................................................... 
                       Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG  
Z PRZYDZIELONYMI OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE 

OCHRONY 
 
 

Certificate of Proficiency 
for seafarers with designated security duties 

 

 

jest odpowiednio przeszkolony zgodnie z wymaganiami 
prawidła  VI/6-4 Konwencji STCW i może mieć przydzielone 
obowiązki w zakresie ochrony. 
 
has been duly trained in acc. with the provisions of 
Reg. VI/6-4 of the STCW  Convention and may be 
designated to security duties.  

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
  

 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 
 
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/ Place and date of issue of this certificate 
 
 

 
 
     miejsce na fotografię 
             43 x 33 mm 
                photo 

 

 

 
 

 

...............................................                     ...................................................................... 
     Podpis posiadacza          Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Holder’s signature                   Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA OFICERA 

OCHRONY STATKU 
 
 

Certificate of Proficiency  
for  Ship Security Officer 

 

 

posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 
prawidła VI/5 Konwencji STCW oraz sekcji A-VI/5 kodu 
Konwencji STCW i może pełnić obowiązki oficera ochrony 
statku. 
  
has been found qualified in acc. with the provisions of 
Reg. VI/5 of the STCW Convention and Section A-VI/5 of 
Code of the STCW Convention and may perform ship 
security officer duties. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   ImięName 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 

 

 

 

 
 

 

                                 ...................................................................... 
               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                        Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE 
PRZEWOZU ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH 

 
Certificate of Training 

in Hazardous Cargo Carriage on Vessels 

 

 

został odpowiednio przeszkolony w zakresie przewozu 
towarów niebezpiecznych zgodnie z postanowieniami sekcji 
B-V/b i B-V/c kodu Konwencji STCW. 

 
has been duly trained in hazardous cargo carriage on 
vessels in accordance with the provisions of section B-V/b 
and B-V/c of the Code of the STCW Convention. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia  /  Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
       

      
 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 

 
     miejsce na fotografię 
              43 x 33 mm 
                  photo 

 

 

 

...............................................                    ...................................................................... 
         Podpis posiadacza          Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
          Holder’s signature                      Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 
NA  ZBIORNIKOWIEC DO PRZEWOZU  

PRODUKTÓW NAFTOWYCH ORAZ CHEMIKALIÓW  
STOPIEŃ PODSTAWOWY 

 
Certificate of Training 

in Oil and Chemical Tanker Familiarization 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie 
z wymaganiami prawidła V/1-1 Konwencji STCW i może 
pełnić obowiązki na zbiornikowcu do przewozu produktów 
naftowych i chemikaliów 
  
has been duly trained in acc. with the provisions of 
Reg. V/1-1 of the STCW  Convention and may perform 
shipboard duties on oil and chemical tanker 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
     

                 
                Ważne bezterminowo 
                Valid  indefinitely 

 

 
     miejsce na fotografię 
             43 x 33 mm 
                 photo 

 

 
 

...............................................                     ...................................................................... 
       Podpis posiadacza                Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
       Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO 
PRZESZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO 

NA  ZBIORNIKOWIEC 
DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH 

STOPIEŃ PODSTAWOWY 
 

Certificate of Training 
in Liquified Gas Tanker Familiarization 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie 
z wymaganiami prawidła V/1-2 Konwencji STCW i może 
pełnić obowiązki na zbiornikowcu do przewozu gazów 
skroplonych. 
  
has been duly trained in acc. with the provisions of 
Reg. V/1-2 of the STCW Convention and may perform 
shipboard duties on liquified gas tanker. 
 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania  / Place and date of issue of this certificate 
 
    
        Ważne do: …………………….. 
        Valid till      

 
    miejsce na fotografię 
              43 x 33 mm 
                 photo 

 

 
 
 
 

 

...............................................                    ...................................................................... 
          Podpis posiadacza                Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
           Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO 
PRZESZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO 

NA  ZBIORNIKOWIEC 
DO  PRZEWOZU  PRODUKTÓW NAFTOWYCH  

STOPIEŃ WYŻSZY 
 

Certificate of Advanced Training 
in Oil Tankers Operations 

 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymaganiami 
prawidła V/1-1 Konwencji STCW i może pełnić funkcję 
odpowiedzialnego za eksploatację zbiornikowca do 
przewozu produktów naftowych. 
 
has been duly trained in acc. with the provisions of 
Reg. V/1-1 of the STCW  Convention and can be assigned 
immediate responsibility for handling of cargo on oil tanker. 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
     
           Ważne do: ……………………… 
           Valid till     
 
 
 
    miejsce na fotografię 
            43 x 33 mm 
               photo 

 

 
 

 
..............................................                    ...................................................................... 
        Podpis posiadacza              Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
         Holder’s signature                       Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO 
PRZESZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO 

NA  ZBIORNIKOWIEC 
DO  PRZEWOZU  CHEMIKALIÓW 

STOPIEŃ WYŻSZY 
 

Certificate of Advanced Training 
in Chemical Tankers Operations 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymaganiami 
prawidła V/1-1 Konwencji STCW i może pełnić funkcję 
odpowiedzialnego za eksploatację zbiornikowca do 
przewozu chemikaliów. 
 
has been duly trained in acc. with the provisions of Reg. V/1-
1 of the STCW Convention and can be assigned immediate 
responsibility for handling of cargo on chemical tanker. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
        Ważne do: ……………………… 
        Valid till     

 
     miejsce na fotografię 
             43 x 33 mm 
                 photo 
 

 
 

 

...............................................                           ...................................................................... 
     Podpis posiadacza                Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
      Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO 
PRZESZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO 

NA  ZBIORNIKOWIEC 
DO  PRZEWOZU  GAZÓW SKROPLONYCH 

STOPIEŃ WYŻSZY 
 

Certificate of Advanced Training 
in Liquified Gas Tankers Operations 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymaganiami 
prawidła V/1-2 Konwencji STCW  i może pełnić funkcję 
odpowiedzialnego za eksploatację zbiornikowca do przewozu 
gazów skroplonych 
 
has  been  duly  trained  in acc.  with  the  provisions of 
Reg. V/1-2 of the STCW Convention and can be assigned 
immediate responsibility for handling of cargo on liquified gas 
tanker 
 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
            Hologram 

          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
     
     

 
 
    miejsce na fotografię 
            43 x 33 mm 
                photo 

 

 
 
 
 

 

...............................................                    ...................................................................... 
       Podpis posiadacza          Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
       Holder’s signature                    Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA  
W ZAKRESIE  KIEROWANIA TŁUMEM 

 
Certificate in  Training 
 in Crowd Management 

 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymaganiami 
prawidła V/2.4 Konwencji STCW i może pełnić obowiązki na 
statku pasażerskim. 
 
has been duly trained in acc. with the provisions of 
Reg. V/2.4 of the STCW Convention and may perform 
shipboard duties on board passenger ship. 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
 
Ważne do: ……………………………. 
Valid till 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
            Hologram 

          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
     
        Ważne do: ……………………… 
        Valid till      

 
     
      miejsce na fotografię 
              43 x 33 mm 
                 photo 
 

 
 

 

...............................................                      ...................................................................... 
          Podpis posiadacza          Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 

       Holder’s signature                    Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA  
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 I  ZACHOWAŃ LUDZKICH 
 

Certificate of Training  
in Crisis Management and Human Behaviour 

 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymaganiami 
prawidła V/2.6 Konwencji STCW i może pełnić obowiązki na 
statku pasażerskim. 
 
has been duly trained in acc. with the provisions of 
Reg. V/2.6 of the STCW Convention and may perform 
shipboard duties on board passenger ship. 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
            Hologram 

          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
     
     

 
 
    miejsce na fotografię 
            43 x 33 mm 
                photo 

 

 
 
 
 

 

...............................................                    ...................................................................... 
       Podpis posiadacza          Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
       Holder’s signature                    Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA  
W ZAKRESIE  BEZPIECZEŃSTWA 

DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG BEZPOŚREDNIO 
OBSŁUGUJĄCYCH PASAŻERÓW W POMIESZCZENIACH 

PASAŻERSKICH  
 

Certificate in  Safety  Training  
for personnel providing direct service to passengers in passenger 

spaces on board passenger ships 
 
 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymaganiami 
prawidła V/2.5 Konwencji STCW i może pełnić obowiązki na 
statku pasażerskim. 
 
has been duly trained in acc. with the provisions of 
Reg. V/2.5 of the STCW Convention and may perform 
shipboard duties on board passenger ship. 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
              
             Hologram 

          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
     
           Ważne do: ……………………… 
           Valid till      
 
     
      miejsce na fotografię 
              43 x 33 mm 
                 photo 
 

 

 
 

 

...............................................                      ...................................................................... 
          Podpis posiadacza          Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 

       Holder’s signature                    Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA  
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW I ŁADUNKU 

ORAZ SZCZELNOŚCI KADŁUBA NA STATKU 
PASAŻERSKIM TYPU RO-RO 

 
Certificate of Training  

in Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity 
on ro-ro passenger ships 

 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymaganiami 
prawidła  V/2.7 Konwencji STCW i może pełnić obowiązki na 
statku pasażerskim typu ro-ro. 
 
has been duly trained in acc. with the provisions of Reg. V/2.7 
of the STCW Convention and may perform shipboard duties 
on board ro-ro passenger ship. 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
 
 
     miejsce na fotografię 
             43 x 33 mm 
                 photo 

 
 

 

 
 
 
 ...........................................                          ..................................................................... 
        Podpis posiadacza                Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
         Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 
 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE 

MANEWROWANIA DUŻYMI STATKAMI 
I STATKAMI O NIETYPOWYCH 

CHARAKTERYSTYKACH MANEWROWYCH 
 

Certificate of Practical Training 
in Handling of Large Ships and Ships with Unusual 

Manoeuvring Characteristics 
 

 

 

został przeszkolony w zakresie manewrowania dużymi statkami 
i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych zgodnie 
z postanowieniami sekcji B-V/a Kodu Konwencji STCW.  
 
 
has been duly trained in handling of large ships and ships with 
unusual manoeuvring characteristics in acc. with the provisions of 
section B-V/a of the Code of the STCW Convention. 
 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

 
 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
 
 

 
 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
 
            Ważne do: …………………….. 
            Valid till     
 

 
      miejsce na fotografię 
              43 x 33 mm 
                 photo 

 

 

...............................................                      ...................................................................... 
          Podpis posiadacza          Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 

       Holder’s signature                    Name and signature of duly authorized official 
 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE 
OBSŁUGI SIŁOWNI O NAPĘDZIE INNYM NIŻ 

TŁOKOWY SILNIK SPALINOWY 
 

Certificate of Training in operation and maintenance of 
main propulsion other than marine diesel engines 

 
 

 

 

posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi siłowni 
o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy, zgodnie 
z wytycznymi  sekcji A-III/2.6 i A-III/3.6 Kodu Konwencji STCW. 

 
has been duly trained in operation and maintenance of main 
propulsion other than marine diesel engines, in accordance with 
section A-III/2.6 and A-III/3.6 of the Code of the STCW 
Convention. 

 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji SOLAS 1974 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the SOLAS Convention 1974 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
 
 

 
……………………………………………………………………………. 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
  

   
Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
 

 
 
 

 

                            ...................................................................... 
             Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 
W ZAKRESIE  

WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI SAR 
 

Certificate of Training  
in Co-operation between  

Passenger Ship on Fixed Routes and  
Search and Rescue Services 

 
 

 

 

 

posiada przeszkolenie zgodnie z wymaganiami rozdziału V, 
prawidła 7.3 Konwencji SOLAS. 
 
 
has been duly trained in acc. with the requirements of Chapter V, 
Regulation 7.3 of SOLAS Convention. 
  
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

 

 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji SOLAS 1974 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the SOLAS Convention 1974 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 

  Nr/No. .................................... 

 
 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

 
 
……………………………………………………………………………. 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 
 

 

 

 

                           ...................................................................... 
             Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 
W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO 

KODEKSU ZARZĄDZANIA BEZPIECZNĄ 
EKSPLOATACJĄ  

STATKÓW I ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM 
(KODEKS ISM) 

 
Certificate of Training  

in International Management Code for the Safe 
Operation of Ships and for Pollution Prevention 

Familiarization 
(ISM Code) 

 
 
 
 

 

 

 

posiada przeszkolenie zgodnie z wymaganiami rozdziału IX 
Konwencji SOLAS w zakresie Międzynarodowego kodeksu 
zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania 
zanieczyszczeniom (Kodeks ISM). 
 
has been duly trained in acc. with the Chapter IX of SOLAS 
Convention in the scope of the International Management Code for 
the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM 
Code). 
 
 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

Wystawione na podstawie postanowień 
Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami, 

z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Morski w …………....     
 

Issued under the provisions 
of the STCW Convention 1978 as amended, 

under the authority of the Government of the Republic of Poland by Maritime Office …….... 
 
 

  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 

 
 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 

 

 

 
 

 

                             ..................................................................... 
            Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                  Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA 

W ZAKRESIE OBSŁUGI I KONSERWACJI 
UKŁADÓW ZASILANIA O NAPIĘCIU 

PRZEKRACZAJĄCYM 1 KV 
 

Certificate of Training 
in operation and maintenance of  power systems 

in excess of 1 kV 
 

 

 

 
został odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi 
i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 
1 kV zgodnie z wymaganiami sekcji A-III/6 Konwencji 
STCW. 
 
has been duly trained in operation and maintenance of 
power systems in excess of 1kV in acc. with the provisions 
of Section A-III/6 of the STCW Convention. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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Załącznik nr 4  

Wzór zezwolenia na zajmowanie stanowiska na statku o polskiej przynależności (format A6, kolor niebieski, 
formularz numerowany, opatrzony znakiem wodnym, druk obustronny) 

 
 
 

 

 
 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

 
ZEZWOLENIE  

NA ZAJMOWANIE STANOWISKA  
NA STATKU O POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI 

 
 

DISPENSATION  
TO FILL THE POST  

ON SHIP UNDER THE POLISH FLAG 

 
 
 

Wystawione na podstawie 
artykułu VIII Konwencji STCW 1978 z późniejszymi zmianami 

i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
 z dnia .................. …. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji  

członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. ...) 
 

Issued in accordance with 
article VIII of STCW Convention 1978 as amended  

and  of Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 
 of ….……………. concerning seafarers' training and qualifications 

 (Journal of Law..., pos....) 

 
 
 

Nr/No. ............................. 
 

 
Urząd Morski w .......... z upoważnienia Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej zaświadcza, że: 
Maritime Office ………….. under the authority of the Government of 
the Republic of Poland certifies that: 
 
 
............................................................................................................ 

imię i nazwisko/name and surname 
 

posiadacz dyplomu: 
the holder of certificate 
 
................................................................................................. 

Dyplom/certificate 
 

otrzymał zezwolenie na zajmowanie stanowiska: 
has been granted dispensation to fill the post of 
 
................................................................................................. 
 
na statku o polskiej przynależności: ……………….…………….. 
on ship under the Polish flag 
 
ważne do: …………………………………………………………. 
valid till 
 
 
data: ………………………           podpis: ………………………... 
date                                              signature 
 

 
 
 
                                                              pieczęć urzędowa 
                                                                  official seal 
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Załącznik nr 5 
Wzór zaświadczenia o pełnieniu wachty nawigacyjnej 

 

 

........................................................... 
Nazwa statku  
Ship's name 

data/date ................................. 

Zaświadczenie o pełnieniu wachty nawigacyjnej 
Certificate of watchkeeping service on the bridge 

(Wymagane do uzyskania dyplomu oficera wachtowego - prawidłoII/1 Konwencji STCW  z późniejszymi zmianami) 
(Required for certification of officer on navigational watch - regulation II/1 of the STCW Convention as amended) 

Zaświadcza się niniejszym, że ....................................................................................................  
This is to certify that      nazwisko/surname              imię/name 

był zatrudniony na stanowisku .....................................................................................................  
served in capacity of 

na statku .........................................................................................................................................  
on board   nazwa statku/ship’s name                            numer IMO/IMO number 

.........................................................................................................................................................  
            typ statku/type of vessel                                     poj. brutto/gross tonnage                                  moc maszyn/propulsion power [kW] 

i pełnił wachtę na mostku pod nadzorem kwalifikowanego oficera wachtowego 
and performed bridge watchkeeping duties under supervision of a qualified officer 

od/from ........................................................ do/till ................................................ 

W/w marynarz był zatrudniony przez: ..............................................................................................  
The a/m seafarer was employed by:                               nazwa i adres armatora /  company name and address 

.............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  
                                                  numer faksu i telefonu / fax and phone number 

 

Pieczątka statku/Ship's stamp 

Kapitan/Master 

 

....................................................... 
Nazwisko i imię/podpis 
Full name and signature 
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Załącznik nr 6 
Wzór zaświadczenia o pełnieniu wachty maszynowej 

 

........................................................... 
Nazwa statku  
Ship's name 

data/date ................................. 

 

Zaświadczenie o pełnieniu wachty maszynowej 
Certificate of engine-room watchkeeping duties 

(Wymagane do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego - prawidłoIII/1 Konwencji STCW z późniejszymi zmianami) 
(Required for certification of officer in charge of an engineering watch - regulation III/1 of the STCW' Convention 

as amended) 

Zaświadcza się niniejszym, że .....................................................................................................................  
This is to certify that      Nazwisko/Surname              Imię/Name 

był zatrudniony na stanowisku ..................................................................................................................... 
served in capacity of 

na statku ........................................................................................................................................................  
on board   Nazwa statku/name of vessel                            Numer IMO/IMO number 

........................................................................................................................................................................  
            typ statku/type of vessel                                     poj. brutto/gross tonnage                                  moc maszyn/propulsion power [kW] 

i pełnił wachtę maszynową pod nadzorem kwalifikowanego oficera mechanika wachtowego 
and performed engine-room watchkeeping duties under the supervision of a qualified engineer officer 

od/from ........................................................ do/till .................................................. 

W/w marynarz był zatrudniony przez: ............................................................................................. 
The a/m seafarer was employed by:                              podać nazwę i adres armatora / give company name and address 

...................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  
                                                  numer faksu i telefonu / fax and phone number 

 

Pieczątka statku/Ship's stamp 

Kapitan lub Starszy Mechanik 

/Master or Chief Engineer 

....................................................... 
Nazwisko i imię/podpis 

Full Name and signature 
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Załącznik nr 7 

Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

 

NAZWA MJE WYSTAWIAJĄCEGO ZAŚWIADCZENIE 

Miejsce wystawienia, data …………… 

Zaświadczenie nr ………. 

ukończenia szkolenia/przeszkolenia 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
nazwa szkolenia* 

 

Pan(i) ………………………………. 

Urodzony(a) …………… w …………….  

w dniu/dniach** …………………. 

ukończył(a) szkolenie/przeszkolenie, przeprowadzone na podstawie ramowego programu szkolenia/przeszkolenia określonego w  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

podstawa prawna*** 
 

 

Osoba upoważniona do wystawienia zaświadczenia 
 

………………………………………………… 
imię i nazwisko/podpis 

 

 

Podstawa prawna***:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu 
pokładowego (Dz. U. Poz. 258, z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu 
maszynowego (Dz. U. Poz. 536, z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim (Dz. 
U. Poz. 499, z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich (Dz. U. Poz. 239, z 
późn. zm.) 

______________________________________ 

* - wstawić nazwę szkolenia/przeszkolenia, którego dotyczy zaświadczenie (np.: na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym / w zakresie oficera ochrony statku) 
** - wstawić datę (od – do) przeprowadzenia szkolenia w MJE  
***- wskazać właściwą podstawę prawną, na podstawie której przeprowadzono szkolenie/przeszkolenie i wystawiono zaświadczenie 
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Załącznik nr 8 

Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki pływania 

 

........................................................... 
Nazwa statku/ Ship's name 

 

data/date ................................. 

 

Zaświadczenie praktyki pływania 
Certificate of sea service 

 

 

Zaświadcza się niniejszym, że .................................................................................................... 
This is to certify that     imię i nazwisko/ name and surname 

był zatrudniony na stanowisku ................................................................................................... 
served in capacity of 

na statku ..................................................................................................................................... 
on board                                         Nazwa statku/ ship’s name           Numer IMO/IMO number 

...................................................................................................................................................... 
      typ statku/type of vessel       poj. brutto/gross tonnage        moc maszyn/propulsion power [kW] 

od/from ..................................................... do/till ........................................................ 

W/w marynarz był zatrudniony przez: ........................................................................................ 
The a/m seafarer was employed by:                 nazwa i adres armatora /  company name and address 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
                                                    numer faksu i telefonu / fax and phone number 

 

 

Pieczątka statku/Ship's stamp 

Kapitan/Master 

 

....................................................... 
Nazwisko i imię/podpis 
Full name and signature 
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Załącznik nr 9 

Wzór zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk 

 

NAZWA MJE WYSTAWIAJĄCEGO ZAŚWIADCZENIE 

Miejsce wystawienia, data …………… 

 
 
 

Zaświadczenie nr …… o zaliczeniu książki praktyk  
 

(Wymagane do uzyskania dyplomu oficera wachtowego – prawidło II/1 Konwencji STCW / 
oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej – prawidło II/3 Konwencji STCW /  

oficera mechanika wachtowego – prawidło III/I Konwencji STCW /  
oficera elektroautomatyka okrętowego – prawidło III/6 Konwencji STCW1) 

 
 
 
 

Zaświadczenie wydaje się na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 / §  36 ust. 1 pkt. 1 / §  45 ust. 1 pkt 1 / §  51 ust. 1 pkt 12 
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia………. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 

członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. …)  
 
 
 
 
 

Zaświadcza się niniejszym, że  .............................................................................................................................................  
imię i  nazwisko 

 
uzyskał zaliczenie książki praktyk o numerze………………………………………….………………………… 

 

wydanej przez ……………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
                 nazwa morskiej jednostki edukacyjnej 

 
 
 
 

 Osoba upoważniona do wystawienia zaświadczenia 
 

………………………………………………… 
imię i nazwisko/podpis 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 niewłaściwe skreślić 
2 niewłaściwe skreślić 
04/49rch 
 



 
 

KSIĄŻKA PRAKTYK MORSKICH 
DLA PRAKTYKANTÓW POKŁADOWYCH 
ZGODNIE Z KONWENCJĄ STCW  
 

ON BOARD TRAINING  
RECORD BOOK  
FOR DECK CADETS 
AS REQUIRED BY THE STCW CONVENTION  
 

 
 

Fotografia 
Photo 

 
Imię i nazwisko praktykanta pokładowego 
Deck cadet full name 

 
 
 

Adres zamieszkania 
Home address  

 
Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University / College / Training Centre 

 
 
 

Adres: 
Address:  

Tel.: / Fax: 
E-mail: 

 
 
 

Książka praktyk - Egzemplarz Nr 
Record book - Copy No 

 
 
 

Data rozpoczęcia szkolenia 
Date training started 

 
 
 

 

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University / College / Training Centre 

 
 
 

Adres: 
Address:  

Tel.: / Fax: 
E-mail 

 
 
 

Książka praktyk - Egzemplarz Nr 
Record book - Copy No 

 
 
 

Data rozpoczęcia szkolenia 
Date training started 

 
 
 

Niniejsza Książka praktyk morskich jest własnością praktykanta pokładowego, którego dane osobowe podane są powyżej.  
W przypadku znalezienia, proszę zwrócić pod  wskazany adres.  
This  Onboard Training Record Book  is the property of the deck cadet  whose details appear above. If found, please return it to 
the address shown. 

Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 
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Część 1. Informacje ogólne           Section 1. General information 
 
 
1.1   Wprowadzenie             1.1   Introduction 
      
Szkolenie praktyczne kandydatów na przyszłych 
oficerów wachtowych powinno odbywać  się zgod-
nie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji 
o wymaganiach w zakresie szkolenia marynarzy, 
wydawania świadectw i pełnienia wacht z 1978 roku, 
poprawionej w 2010 roku (z zaimplementowanymi 
poprawkami z Manili 2010). Książka praktyk mor-
skich (KPM) zawiera zadania dotyczące szkolenia 
praktycznego praktykantów pokładowych.  
 
Praktykant podczas takiego szkolenia nabywa umie-
jętności i nawyki zawodowe niezbędne w pracy na 
stanowisku oficera wachtowego. Umiejętności zdo-
byte podczas praktyki prowadzonej zgodnie z pro-
gramem określonym w niniejszej książce są spełnie-
niem minimum wymagań do nadania dyplomu ofice-
ra wachtowego. Praktykant nauczy się przy tym 
łączyć teorię nabytą w uczelni morskiej lub innym 
ośrodku szkoleniowym z praktyką. Pozwala to przy-
szłemu oficerowi wachtowemu nauczyć się pracy na 
nowoczesnych i zautomatyzowanych morskich stat-
kach handlowych. 
 
Niezwykle ważne jest,  aby przyszły oficer  miał 
stworzoną odpowiednią możliwość zdobycia do-
świadczeń , w pełnieniu  pod nadzorem  obowiązków 
wachtowych,  szczególnie w późniejszym  etapie  
realizowanej praktyki morskiej.  
 
Zintegrowanie szkolenia praktycznego z dogłębnym 
przygotowaniem teoretycznym jest niezbędne dla 
oficera współczesnego statku. Szkolenie powinno się 
odbywać pod nadzorem kapitana, starszego oficera  
i wyznaczonych oficerów szkoleniowych nadzorują-
cych praktykę. Właściwie wypełniona KPM jest 
dowodem, że kandydat na oficera wachtowego nabył 
umiejętności wymagane przez IMO- Konwencję 
STCW. Dlatego też dokładne prowadzenie książki 
jest bardzo istotne. KPM podlega zaliczeniu. 
 
 
Niniejsza KPM została przygotowana, uwzględniając 
standardy kompetencji określone w sekcji A-II/1, 
paragraf 1do 7, sekcji A-II/3, paragraf 1do 6, sekcji 
A-II/4, paragraf 1do 4,  sekcji A-II/5, paragraf 1do 3, 
sekcji A-VI/1, paragraf 2, sekcji A-VI/2, paragraf 1 
do 4, sekcji A-VI/3, paragraf 1 do 4, sekcji A-VI/4, 
paragraf 1 do 3 oraz standardy procedur wachtowych  
podane w sekcji  A-VIII/2, część 4-1 i zalecenia 
odnośnie programu praktyki określone w sekcji  
B-II/1 Kodeksu STCW. 
 

 Onboard training of the prospective watchkeeping 
officers should be done according to the require-
ments of the International Convention on Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers, 1978, as amended in 2010. This On Board 
Training Record Book (TRB) includes onboard train-
ing tasks and duties for deck cadets.  
 
 
 
During this training cadet gains professional skills 
and experience necessary in the work as 
a watchkeeping officer. Onboard  training skills 
gained according to the programme laid  down  in 
the TRB fulfil the minimum requirements for certifi-
cation of officer in charge of navigational watch. 
 During onboard training the cadet learns to com-
bine theoretical knowledge from Maritime Academy 
or other training centre and practice. It allows the 
prospective watchkeeping officer to learn the job on 
modern and automated seagoing ships.  
 
 
It is extremely important that the prospective officer 
is given adequate opportunity for supervised bridge 
watchkeeping experience, particularly in the later 
stages of the onboard training programme. 
 
 
Onboard training properly integrated with theoreti-
cal education is necessary for an officer of 
a contemporary ship. Practical training should be 
completed under supervision of the master, chief 
officer and designated shipboard training officers. 
Duly completed TRB is an evidence that the trainee 
has achieved professional skills and experience re-
quired in the standards of competence according to 
the IMO STCW  Convention. That is why the TRB 
should be precisely completed. The TRB will be un-
der supervision. 
 
This TRB has been prepared to meet:  the standards 
of competence specified in section A-II/1, para-
graphs 1to 7, section A-II/3, paragraphs 1to 6, sec-
tion A-II/4, paragraphs 1to 4, section A-II/5, para-
graphs 1to 3, section A-VI/1, paragraph 2, section  
A-VI/2, paragraphs 1 to 4, section A-VI/3, para-
graphs 1 to 4, section A-VI/4, paragraphs 1 to 3and  
standards regarding watchkeeping specified in sec-
tion A-VIII/2, part 4-1  and  the guidance regarding 
the training programme stated in section B-II/1 of  
the STCW Code. 
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1.2    Instrukcja wypełniania    1.2    Guidance for completing 
         Książki  Praktyk  Morskich              Training Record Book 

     
     
1. Praktykant podlega podczas praktyki morskiej 

kapitanowi statku i zobowiązany jest do sumien-
nego realizowania programu zawartego w Książ-
ce praktyk morskich oraz przestrzegania przyjęte-
go na statku porządku i trybu pracy. 
 

1. During the seagoing service, the deck cadet is 
under supervision of ship’s master and is obliged 
to follow diligently the programme of training as 
laid down in the On Board Training Record 
Book and to fulfil ship’s regulations and work 
directions.  
 

2. Praktykant pobiera Książkę praktyk morskich za 
pokwitowaniem w morskiej jednostce edukacyj-
nej, w której odbywa szkolenie. Morska jednost-
ka edukacyjna nadaje numer kolejny każdej 
książce i prowadzi rejestr wydanych egzempla-
rzy. 
 

2. The deck cadet receives his On Board Training 
Record Book in return for a receipt, in the Mari-
time University/ College/ Training centre, which 
is responsible for his education. Each book has 
its own number given and registered by Mari-
time University/ College/ Training centre. 
 

3. Praktykant osobiście odpowiada za prowadzenie 
Książki praktyk morskich podczas całej swojej 
praktyki morskiej na różnych statkach. 
 

3. The deck cadet is personally responsible for 
completion of the On Board Training Record 
Book during his whole sea service on different 
ships. 
 

4. Po zaokrętowaniu na każdy statek praktykant  
w pierwszej kolejności: 
 zapoznaje się ze statkiem oraz z procedurami 

i urządzeniami wykorzystywanymi w wypad-
ku zagrożenia życia, 

 wypełnia dane dotyczące statku. 
Następnie praktykant wykonuje zadania podane 
w Książce praktyk morskich i uzyskuje podpis 
potwierdzenia u oficera nadzorującego praktykę. 
 

4. Immediately after joining each ship, the deck 
cadet should: 
 start with ship’s familiarization and safety 

tasks, 
 record the particulars of the ship. 
Next, the cadet should complete the tasks laid 
down in the On Board Training Record Book 
and obtain the shipboard training officer’s sig-
nature. 
 

5. Oficerów nadzorujących praktykę wyznacza 
kapitan spośród zaokrętowanych oficerów. 
 

5. The shipboard training officers are designated 
by master from on board officers. 

6. Niektóre zadania podane w Książce praktyk mor-
skich mogą być niemożliwe do wykonania przez 
praktykanta ze względu na typ statku, na którym 
odbywa praktykę. W takim wypadku należy 
umieścić przy zadaniu informację, dlaczego to 
zadanie nie zostało wykonane. 
 

6. It may be not possible for the cadet to completed 
some tasks laid down in the On Board Training 
Record Book due to the kind of joined ship. In 
this case, an appropriate information should be 
written at the task which was not completed. 
 

7. Nie wymaga się wykonania wszystkich zadań na 
jednym statku, można tego dokonać na kilku 
statkach. 
 

7. It is not necessary to complete all tasks on one 
ship. It can be done on subsequent ships. 

8. Praktykant powinien wykonywać zadania  
w taki sposób, aby nadzorujący praktykę oficer 
był całkowicie przekonany, że praktykant osią-
gnął wystarczający poziom umiejętności. 
 

8. Deck cadet should complete the tasks in such  
a manner, that the shipboard training officer is 
absolutely sure of satisfactory performance of 
trainee’s competence. 

9. Praktykant może wielokrotnie zaliczać to samo 
zadanie, a decyzja o jego powtarzaniu zależy od 
oficera nadzorującego praktykę. 
 

9. Deck cadet has a right to fulfil the tasks more 
than once. The decision to repeat the task de-
pends on  the shipboard training officer.  
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10. Zaliczenie praktykantowi zadania jest równo-
znaczne z potwierdzeniem, że nabył on wymaga-
ną umiejętność. Potwierdza to swoim podpisem 
oficer szkoleniowy nadzorujący praktykę w od-
powiedniej rubryce danego zadania. 
 

10. When the deck cadet completes the task, it is 
understood that he is considered competent in 
this task. The shipboard training officer confirms 
it with his signature in the appropriate space of 
a given task. 

11. Zaliczenie każdego zadania przez oficera szkole-
niowego nadzorującego praktykę powinno być 
potwierdzone przez starszego oficera. 
 

11. The confirmation of each task done by the ship-
board training officer should be additionally 
confirmed by the chief officer.  

    
12. Książkę praktyk morskich należy przedłożyć: 

 kapitanowi po zaokrętowaniu, na koniec każ-
dego miesiąca oraz przed wyokrętowaniem, 

 starszemu oficerowi i oficerowi nadzorujące-
mu praktykę, na każde ich żądanie w czasie 
trwania praktyki. 

 

12. The On Board Training Record Book should be 
submitted to the: 
 master, after joining the ship, at the end of 

each month and before leaving the ship, 
 chief officer and shipboard training officer, 

on each their request, during service on 
board. 

 
13. Morska jednostka edukacyjna kontroluje  Książkę 

praktyk morskich w celu stwierdzenia, czy poten-
cjalny oficer wachtowy nabył już wymagane 
umiejętności. 
 

13. Maritime University/ College/ Training centre 
shall examine the On Board Training Record 
Book to ensure that the prospective watchkeep-
ing officer is considered competent. 

14. 
 
 
 
 
15. 

Morskie jednostki edukacyjne mogą rozszerzyć 
wymagania zawarte w Książce praktyk morskich 
(np. o raporty i opisy). 
 
 
Właściwie wypełniona i podpisana przez kapita-
na, uznana książka praktyk staje się ważnym 
dokumentem potwierdzającym, że założony pro-
gram  praktyki morskiej  został zakończony,  
umożliwiając tym samym wydanie odpowiednie-
go  certyfikatu.  
 

14. 
 
 
 
 

15. 

Maritime University/ College/ Training centre  
can extend requirements included in the On 
Board Training Record Book (e.g. reports, de-
scriptions). 
 
Duly completed and countersigned by the mas-
ter, the approved record book will provide 
unique evidence that a structured programme of 
onboard training has been completed leading 
towards the issue of a relevant Certificate. 
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Część 2. Zapis przebiegu praktyki morskiej 
Section 2. Summary record of on board training 
 
 
1.   Dane osobowe praktykanta pokładowego (Deck Cadet personal details) 
Imię i nazwisko   
Full name 
 

 

Adres zamieszkania  
Home address 
 

 

Data urodzenia  
Date of birth 

 

Numer książeczki żeglarskiej  
Number of the Seaman’s Discharge Book  

 

Tel*:  Mobile*: 

E-mail*:  

* informacje nieobowiązkowe / optional information 
 
 

2.   Uzyskane świadectwa szkoleń (Certificates achieved) 
 
 

Rodzaj świadectwa przeszkolenia 
Type of Certificate of Proficiency 

Numer (Number)/ 
Termin ważności (Date of expiry) 

 
Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa: indywidualnych technik 
ratunkowych; ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego; elementarnych 
zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; bezpieczeństwa własnego i od-
powiedzialności wspólnej  
Certificate of Proficiency in Basic Safety Training : Personal Survival Tech-
niques; Fire Prevention and Firefighting; Medical First Aid;  Personal Safety 
and  Social Responsibility 
 

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa problematyki ochrony na 
statku lub świadectwo przeszkolenia w  zakresie ochrony dla osób z przydzielo-
nymi obowiązkami w zakresie ochrony Certificate of Proficiency - Security 
awareness training or security training for seafarers with designated security 
duties 
 

 

Świadectwo marynarza wachtowego 
Certificate of  Proficiency – for ratings duly certified to be a part of  a naviga-
tional watch 

 

Świadectwo ratownika  
Certificate of Proficiency in Survival Craft and  Rescue Boats other than Fast 
Rescue Boat 

 

Świadectwo starszego marynarza 
Certificate of  Proficiency – for ratings duly certified as able seafarer deck 
 

 

Świadectwo starszego ratownika  
Certificate of Proficiency in  Fast Rescue Boats 
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Świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad cho-
rym   
Certificate of Proficiency in  Medical Care 
 

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom 
operacyjny 
Certificate of Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational level 
 

 

Świadectwo ogólne operatora GMDSS 
Certificate of  Competency – for GMDSS radio operator, General Operator’s 
Certificate 
 

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych 
Certificate of Training in Hazardous Cargo Carriage on Vessels 

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu 
produktów naftowych stopień podstawowy 
Certificate of Training in Oil Tanker Familiarization 
 

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu 
chemikaliów stopień podstawowy 
Certificate of Training in Chemical Tanker Familiarization 
 

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu 
gazów skroplonych stopień podstawowy 
Certificate of Training in Liquefied Gas Tanker Familiarization 
 

 

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa 
pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w 
pomieszczeniach pasażerskich na statku pasażerskim ro-ro 
Certificate of Training in Crowd management, Passenger safety and safety for 
personnel Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces on ro-ro 
passenger ships 
 

 

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa 
pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w 
pomieszczeniach pasażerskich na statku pasażerskim innym niż ro-ro 
Certificate of Training in Crowd management, Passenger safety and safety for 
personnel Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces on 
passenger ships other than ro-ro passenger ships 
 

 

Inne  
Others 
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3.   Wyciąg pływania (Shipboard service record) 
 

 
 

Nazwa statku,  
numer identyfikacyjny IMO 

 

 
Okres pływania  

Voyage total- Seagoing service 

 
Podpis  

kapitana 

   Daty Czas pływania  
Ship name, IMO number Dates Service Signature of  

 Zaokrę-
towanie  

Wyokrę-
towanie 

m-ce dni Master 

 Joined Left Months Days  
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4.   Rejestr pełnienia wachty na mostku (Bridge watchkeeping record) 
 

 
 

Nazwa statku,  
numer identyfikacyjny IMO 

 

Wachty na mostku  

Time spent on bridge watchkeeping duties 

 
Podpis  

kapitana 

   Daty pełnienia wachty Liczba dni   
Ship name, IMO number Dates Days of service Signature of  

 Od  
From 

Do  
To 

Liczba dni 
Days 

 

      Master 
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5.   Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s 
 review of training progress) 

 
     

Statek Uwagi Stanowisko 
i nazwisko oficera 

Podpis Data 

Ship Comments szkoleniowego na 
statku 

Signature Date 

  Rank and name  
of the shipboard 

  

  training officer   
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cd. – Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s 
 review of training progress) 

 
     

Statek Uwagi Stanowisko 
i nazwisko oficera 

Podpis Data 

Ship Comments szkoleniowego  na 
statku 

Signature Date 

  Rank and name  
of the shipboard 

  

  training officer   
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6.   Kontrola książki praktyk przez Kapitana i oficera szkoleniowego armatora (Master’s and  company 
 training officer’s  inspection of Record Book) 

 
 

 
Pieczęć statku 
Ship’s official 

stemp 
 
 
 

 
Uwagi 

Comments 

 
Nazwisko kapitana/ 

oficera szkoleniowego 
armatora  

Master’s/ company 
training officer’s name 

 
Podpis 

Signature  

 
Data 
Date 
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cd. Kontrola książki praktyk przez Kapitana i oficera szkoleniowego armatora (Master’s and  company 
training officer’s  inspection of Record Book) 

 
 

 
Pieczęć statku 
Ship’s official 

stemp 
 
 
 

 
Uwagi 

Comments 

 
Nazwisko kapitana/ 

oficera szkoleniowego 
armatora  

Master’s/ company 
training officer’s name 

 
Podpis 

Signature  

 
Data 
Date 
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7.   Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(1) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(2) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
      
 
(3) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(4) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(5) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(6) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(7) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(8) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(9) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(10) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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Część 3.  Obowiązkowe zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa oraz ze statkiem 
Section 3. Mandatory safety and shipboard familiarization 
 
1.   Zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z sekcją A-VI /1 &1 Kodeksu STCW 
      (Safety familiarization as required by section A-VI /1paragraph 1 of the STCW Code) 
 
Każdy członek załogi, przed objęciem obowiązków na statku, musi zostać zaznajomiony w zakresie bezpieczeństwa 
oraz jak postępować w razie niebezpieczeństwa. Kapitan lub odpowiedzialny oficer musi poniżej potwierdzić odby-
cie takiego przeszkolenia na każdym statku. 
Every crewmember before being assigned to shipboard duties must receive safety familiarization to know what to do 
in emergency. The master or responsible officer must confirm the completion of following  training on each ship.  
 

 Nazwa statku  (Ship’s name) 
 1. 2. 3. 4. 5. 

Zadania i obowiązki 
Tasks and  duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Umie porozumiewać się z innymi osobami odnośnie 
elementarnych spraw bezpieczeństwa.  
Is able to communicate with other person on board on 
elementary safety matter. 

   
 

     

Rozumie symbole bezpieczeństwa, znaki i sygnały alarmowe.  
Understands safety information symbols, signs and alarm signals. 

 
 

     

Wie, co robić, gdy: 
Człowiek wypadnie za burtę 
Został wykryty ogień lub dym 
Usłyszy sygnał alarmu pożarowego lub opuszczenia statku 
 Knows what to do if: 
A person falls overboard 
Fire or smoke is detected 
The fire or abandon ship alarm is sounded 

 
 

     

Umie rozpoznać miejsca zbiórek alarmowych,  drogi 
ewakuacyjne i ewakuacyjne wyjścia. 
 Is able to identify muster and embarkation station,  
emergency escape routes and emergency exits. 

 
 

     

Umie zlokalizować i ubrać pas ratunkowy.  
Is able to locate and don life jacket. 

 
 

     

Umie ogłosić alarm  pożarowy oraz posiada podstawową 
wiedzę o zasadach użycia gaśnic p. pożarowych. 
Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge 
of the use of portable fire-extinguishers. 

 
 

     

Umie podjąć natychmiastową akcję po stwierdzeniu 
wypadku lub innej sytuacji zagrożenia zdrowia przed 
przybyciem wykwalifikowanej pomocy na statek. 
Is able to  take immediate action upon encountering an 
accident or other medical emergency before seeking 
further medical assistance on board. 

 
 

     

Potrafi zamykać i otwierać drzwi pożarowe, wodosz-
czelne i strugoszczelne, w które wyposażony jest statek, 
inne niż zamknięcia otworów w kadłubie.  
Is able to close and open the fire, weathertight and wa-
tertight doors fitted in the particular ship, other than 
those for hull openings. 
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 Nazwa statku  (Ship’s name) 
 6. 

 
7. 8. 9. 10. 

Zadania i obowiązki 
Tasks and  duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Umie porozumiewać się z innymi osobami odnośnie 
elementarnych spraw bezpieczeństwa.  
Is able to communicate with other person on board on 
elementary safety matter. 

   
 

     

Rozumie symbole bezpieczeństwa, znaki i sygnały alar-
mowe.  
Understands safety information symbols, signs and 
alarm signals. 

 
 

     

Wie, co robić, gdy: 
Człowiek wypadnie za burtę 
Został wykryty ogień lub dym 
Usłyszy sygnał alarmu pożarowego lub opuszczenia 
statku 
 Knows what to do if: 
A person falls overboard 
Fire or smoke is detected 
The fire or abandon ship alarm is sounded 

 
 

     

Umie rozpoznać miejsca zbiórek alarmowych,  drogi 
ewakuacyjne i ewakuacyjne wyjścia. 
 Is able to identify muster and embarkation station,  
emergency escape routes and emergency exits. 

 
 

     

Umie zlokalizować i ubrać pas ratunkowy.  
Is able to locate and don life jacket. 

 
 

     

Umie ogłosić alarm  pożarowy oraz posiada podstawową 
wiedzę o zasadach użycia gaśnic p. pożarowych. 
Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge 
of the use of portable fire-extinguishers. 

 
 

     

Umie podjąć natychmiastową akcję po stwierdzeniu 
wypadku lub innej sytuacji zagrożenia zdrowia przed 
przybyciem wykwalifikowanej pomocy na statek. 
Is able to  take immediate action upon encountering an 
accident or other medical emergency before seeking 
further medical assistance on board. 

 
 

     

Potrafi zamykać i otwierać drzwi pożarowe, wodosz-
czelne i strugoszczelne, w które wyposażony jest statek, 
inne niż zamknięcia otworów w kadłubie.  
Is able to close and open the fire, weathertight and wa-
tertight doors fitted in the particular ship, other than 
those for hull openings. 
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Miejsca zbiórki w czasie alarmów  opuszczenia statku i pożarowego oraz pozostałe dane – wpisać w niżej 
podanej tabeli  (Boat and Fire Muster Station and other details- insert in the appropriate space) 
 

Nazwa statku  
Ship’s name 

 

Miejsce zbiórki 
dla alarmu 
opuszczenia 

statku 
 Boat 

Muster Station 

Miejsca zbiórki 
dla alarmu po-

żarowego 
Fire 

Muster Station 

Nazwisko  
kapitana  

Master’s name 
BLOCK  CAPITALS 

Podpis kapitana 
Master’s 
signature 

Data 
Date 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 
 
 
 

     

4. 

 

     

5. 

 

     

6. 

 

     

7. 

 

     

8. 

 

     

9. 

 

     

10. 

 

     

 
Uwagi: 
Remarks: 
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2.   Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 konwencji 
STCW  (Shipboard  familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention) 
 

 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Zapoznał się z miejscem pełnienia służby „na oku” 
oraz z wyposażeniem mostka, pokładu dziobowego, 
rufowego i głównego oraz innych miejsc pracy.  
Visited bridge, lookout post,  forecastle, poopdeck, 
main deck and other work areas. 

 
 

     

Jest zaznajomiony z kontrolą sterowania, telefonami, 
telegrafami i innymi urządzeniami i wskaźnikami na 
mostku.  
Is familiar with steering controls, telephones, tele-
graphs, and other bridge equipment and displays. 

       

Uruchamiał pod kontrolą sprzęt, który używa się w 
czasie pełnienia rutynowych obowiązków. 
Activated, under supervision, equipment to be used in 
routine duties. 

 
     

Wykazał się znajomością przepisów armatora dotyczą-
cych bezpieczeństwa , w tym p.poż.  
Read and demonstrated an understanding of  Compa-
ny’s Fire and Safety Regulation. 

      

Rozpoznał sygnały alarmowe dla: POŻARU, ALARMU 
OGÓLNEGO, OPUSZCZENIA STATKU  
Demonstrated recognition of the alarm signals for:  
FIRE, GENERAL EMERGENCY ALARM, ABANDON SHIP 

 
 

     

Wie, gdzie się znajdują:  
Sprzęt medyczny i pierwszej pomocy. 
Knows location of: 
Medical and first aid equipment. 

 
 

     

Rakiety do wzywania pomocy, flary i inne środki  
pirotechniczne. 
 Distress rockets, flares and other pyrotechnics. 

 
 

     

Aparaty do strzelania rzutek. 
 Rocket line throwing apparatus. 

 
 

     

Sprzęt do walki z pożarem, punkty aktywacji alarmu, 
dzwonki alarmowe, gaśnice,  hydranty, topory i węże 
pożarowe.  
Fire-fighting equipment, alarm activating points, alarm 
bells, extinguishers, hydrants, fire-axes and hoses. 

 
 

     

Aparaty oddechowe  i inny sprzęt do  walki z pożarem itp.  
Breathing apparatus and other fire-f.  equipment. 

 
 

     

Pokładowe urządzenia do zatrzymania silnika główne-
go i inne  zawory odcinające  oraz rozumie zasadę ich 
stosowania w sytuacji zagrożenia.  
Deck stop mechanism for main engines including other emer-
gency stop valves and understands its operation in emergency. 
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 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Pomieszczenia z butlami  CO2, zawory urządzeń tłu-
miących w pomieszczeniach pomp, zbiornikach ładun-
kowych i ładowniach. 
CO2  bottle room, and control valves for smothering 
apparatus in pump rooms, cargo tanks and holds. 
 

 
 

     

Pompa awaryjna i potrafi ją obsłużyć.  
Emergency pump and understands the operation of it.  
 
 
 

 
 

     

Jest zaznajomiony z: 
Procedurami zdawania odpadów, śmieci i innych za-
nieczyszczeń. 
Is familiar with: 
The procedures for garbage management, rubbish and 
other wastes. 
 

      

Zasadą używania zagęszczacza śmieci lub innego 
sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
The use of garbage compactor or other equipment as ap-
propriate. 
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cd. 2.   Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 konwencji 
STCW  (Shipboard  familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention) 

 
 

 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Zapoznał się z miejscem pełnienia służby „na oku” 
oraz z wyposażeniem mostka, pokładu dziobowego, 
rufowego i głównego oraz innych miejsc pracy.  
Visited bridge, lookout post,  forecastle, poopdeck, 
main deck and other work areas. 
 

 
 

     

Jest zaznajomiony z kontrolą sterowania, telefonami, 
telegrafami i innymi urządzeniami i wskaźnikami na 
mostku.  
Is familiar with steering controls, telephones, tele-
graphs, and other bridge equipment and displays. 
 

       

Uruchamiał pod kontrolą sprzęt, który używa się w 
czasie pełnienia rutynowych obowiązków. 
Activated, under supervision, equipment to be used in 
routine duties. 
 

 
     

Wykazał się znajomością przepisów armatora dotyczą-
cych bezpieczeństwa , w tym p.poż.  
Read and demonstrated an understanding of  Compa-
ny’s Fire and Safety Regulation. 
 

      

Rozpoznał sygnały alarmowe dla: POŻARU, ALARMU 
OGÓLNEGO, OPUSZCZENIA STATKU  
Demonstrated recognition of the alarm signals for:  
FIRE, GENERAL EMERGENCY ALARM, ABANDON SHIP 
 

 
 

     

Wie, gdzie się znajdują:  
Sprzęt medyczny i pierwszej pomocy. 
Knows location of: 
Medical and first aid equipment. 
 

 
 

     

Rakiety do wzywania pomocy, flary i inne środki  
pirotechniczne. 
 Distress rockets, flares and other pyrotechnics. 
 

 
 

     

Aparaty do strzelania rzutek. 
 Rocket line throwing apparatus. 
 

 
 

     

Sprzęt do walki z pożarem, punkty aktywacji alarmu, dzwon-
ki alarmowe, gaśnice,  hydranty, topory i węże pożarowe.  
Fire-fighting equipment, alarm activating points, alarm 
bells, extinguishers, hydrants, fire-axes and hoses. 
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 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Aparaty oddechowe  i inny sprzęt do  walki z pożarem 
itp.  
Breathing apparatus and other fire-f.  equipment. 
 
 

 
 

     

Pokładowe urządzenia do zatrzymania silnika główne-
go i inne  zawory odcinające  oraz rozumie zasadę ich 
stosowania w sytuacji zagrożenia.  
Deck stop mechanism for main engines including other 
emergency stop valves and understands its operation in 
emergency. 
 

 
 

     

Pomieszczenia z butlami  CO2, zawory urządzeń tłu-
miących w pomieszczeniach pomp, zbiornikach ładun-
kowych i ładowniach. 
CO2  bottle room, and control valves for smothering 
apparatus in pump rooms, cargo tanks and holds. 
 

 
 

     

Pompa awaryjna i potrafi ją obsłużyć.  
Emergency pump and understands the operation of it.  
 
 
 

 
 

     

Jest zaznajomiony z: 
Procedurami zdawania odpadów, śmieci i innych za-
nieczyszczeń. 
Is familiar with: 
The procedures for garbage management, rubbish and 
other wastes. 
 

      

Zasadą używania zagęszczacza śmieci lub innego 
sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
The use of garbage compactor or other equipment as ap-
propriate. 
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Część 4. Informacje o statkach  (Section 4.    Particulars of ships)     
 
1.   Informacje o statku pierwszym (Particulars of first ship) 
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
    

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment  type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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2.    Informacje o statku drugim (Particulars of second ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign) 
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr./min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 



31 
 

5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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3.   Informacje o statku trzecim  (Particulars of third ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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4.   Informacje o statku czwartym (Particulars of fourth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 



 
 

36 

5.   Informacje o statku piątym  (Particulars of fifth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 



 
 

38 

6.   Informacje o statku szóstym  (Particulars of sixth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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7.   Informacje o statku siódmym  (Particulars of seventh ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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8.   Informacje o statku ósmym  (Particulars of eighth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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9.   Informacje o statku dziewiątym  (Particulars of ninth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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10.   Informacje o statku dziesiątym  (Particulars of tenth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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Część 5.  Zestawienie zadań szkoleniowych na poziomie pomocniczym i potwierdzenie 
ich wykonania 
W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki, które powinny być wypełnione w ra-
mach zatwierdzonego programu szkolenia praktycznego na statku. Zadania i obowiązki dotyczą następujących 
obszarów: zasady bezpieczeństwa pracy,  ogólna wiedza okrętowa,  systemy i wyposażenie, prace pokładowe, 
systemy sterowania(maszyna sterowa), operacje cumownicze, kotwiczenie, operacje portowe,   operacje ładun-
kowe, ochrona środowiska morskiego, zaznajomienie z siłownią, praca na mostku i procedury wachtowe, urzą-
dzenia i sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy.  
Potwierdzenie wykonania- każde zadanie i obowiązek wyszczególnione w książce praktyk powinny zostać para-
fowane przez oficera szkoleniowego na statku, wówczas, gdy oficer jest przekonany, że praktykant wykonując 
zadania osiągnął wystarczający poziom umiejętności. 
 
Section 5. Shipboard programme of training at the support level and record of achievements 

 
This section contain training tasks or duties which should be undertaken as part of the approved programme of 
onboard training. Tasks and duties relate to the following areas: safe working practices, general seamanship, 
systems and equipment, deck maintenance, steering systems, mooring, anchoring and port operations, cargo 
work,  protection of the marine environment,  engine-room familiarization,  bridge work and watchkeeping, life-
saving and fire-fighting appliances. 
Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by 
a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a deck cadet has achieved a satisfac-
tory standard of proficiency. 
 
  Zadanie wykonane (Assignment completed)) 
 
Nr 
No 
  

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties 

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzorują-
cego        
Supervising 
off. initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

1. 

 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA STATKU 

Code of safe working practice 
 

.1 W odniesieniu do obowiązków marynarza posiada praktyczną wie-
dzę z zakresu bezpieczeństwa pracy.  
Has a working knowledge of following CoSWP relevant to a sea-
man’s duties.   

   

.2 Zna, rozumie, stosuje w pracy:  
Knows, understands, applies at the work:  
− środki ochrony osobistej. Personal protective equipment.  
− znaki bezpieczeństwa. Safety signs.  
− instrukcje bezpieczeństwa.  Safety induction. 
− środki zapobiegawcze na wypadek pożaru.  Fire precautions. 

   

.3 Potrafi właściwie używać ubrań ochronnych, kasków bezpieczeń-
stwa, lin bezpieczeństwa i uprzęży. 
Is able to correctly use protective clothing, safety helmet, safety line 
and harness. 

   

.4 Zna, rozumie, wykonuje procedury awaryjne.  
Knows, understands, performs the emergency procedures.  

   

.5 Rozumie przyczyny, potrzeby i procedury ochrony statku.  
Understands reasons, needs and procedures of the security on 
board. 

   

.6 Demonstruje bezpieczne poruszanie się na burcie statku, w tym na 
trapach zejściówkach, schodniach.  
Demonstrates  safe movement onboard ship including boarding 
arrangements, companionways, gangways. 
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  Zadanie wykonane (Assignment completed)) 
 
Nr 
No 
  

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties 

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzorują-
cego        
Supervising 
off. initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

.7 Zna, rozumie, stosuje bezpieczne zasady pracy, w tym pracy na 
wysokości, za burtą w i pomieszczeniach urządzeń mechanicznych.  
Knows, understands, applies safe systems of the work including 
work aloft, outboard and in machinery spaces. 

   

.8 Zna i rozumie zagrożenia związane z wejściem do zamkniętego 
albo ograniczonego przedziału.  
Knows and understands hazards resulting  from entry into enclosed 
or confined spaces. 

   

.9 Jest zaznajomiony z procedurami wejścia do pomieszczeń (prze-
strzeni) statkowych, gdzie może wystąpić poważne ryzyko.  
Is familiar with the procedures for entering spaces where serious 
risk may be expected.   

   

.10 Wykonuje procedury i środki ostrożności przed wejściem do prze-
strzeni zamkniętych. 
Performs  the procedures and precautions for entry into enclosed spaces. 

   

.11 Potrafi kalibrować i używać miernika tlenu. 
Is able to calibrate and use an oxygen meter. 

   

.12 Potrafi obsługiwać posiadane wykrywacze stężenia wybuchowego 
gazów (jeżeli dotyczy).  
Is able to work with the available explosive concentration detectors 
(if applicable). 

   

.13 Zna zasady postępowania, udzielania pierwszej pomocy w przy-
padku znalezienia nieprzytomnego załoganta w zbiorniku lub innej 
przestrzeni zamkniętej.  
Knows proceeding and first aid rules in the case of  a man found 
unconscious in a tank or other enclosed spaces. 

   

.14 Rozumie i stosuje zasady dotyczące pracy przy podnoszeniu i prze-
noszeniu ciężarów.  
Understands and applies safe system of work at the manual lifting 
and carrying weights. 

   

.15 Umie obsługiwać podnośniki.  
Is able to operate lifting plant. 

   

.16 Zna rozumie i stosuje zasady bezpieczeństwa w trakcie kotwicze-
nia, cumowania i holowania.  
Knows, understands, applies safe systems of the work during an-
choring, mooring and towing the operation. 

   

.17 Identyfikuje potencjalne niebezpieczne warunki pracy na pokładzie.  
Identifies potentially hazardous working conditions on board. 

   

.18 Rozumie bezpieczne wykorzystanie, działanie i konieczne zabez-
pieczenia przy pracy z narzędziami ręcznymi takimi jak: młotek, 
dłuto, nóż, kilof, piła, śrubokręt, kombinerki, szczypce robić cięcia 
drutu, pilnik albo raszpla, rożek takielarski, klucze nasadowe, klu-
cze maszynowe, klucze oczkowe, wiertarka elektryczna, wiertarka 
akumulatorowa, szlifierka kątowa, piła mechaniczna. Zna odpo-
wiednie środki ochrony osobistej, które należy zakładać przy pracy 
z tymi narzędziami.  
Understands the safe use, operation, and precautions to be taken 
when working with hand tools such as hammer, chisel, knife, hack, 
saw, screwdriver, pliers, wire cutters, file or rasp, fid, socket set, 
open ended spanners, ring spanners, electric drill, battery drill, 
grinder, power saw. Describes the appropriate personal protective 
equipment to be worn when using this various equipment. 
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  Zadanie wykonane (Assignment completed)) 
 
Nr 
No 
  

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties 

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzorują-
cego        
Supervising 
off. initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

.19 Zgłasza rozpoznanie niesprawnego albo niebezpiecznego urządze-
nia.  
Reports recognition of worn out or dangerous equipment. 

   

.20 Definiuje warunki, które mogą przyczynić się do urazów bądź 
utraty życia.  
Defines conditions that would lead to injury or loss of life. 

   

.21 Sztauowanie i bezpieczne użytkowanie olejów i  środków chemicz-
nych.  
Rozumie konieczną ostrożność, jaką  należy stosować  w trakcie 
używania związków chemicznych, takich  jak płyny  czyszczące, 
odrdzewiacze, rozpuszczalniki itp. 
Wie, gdzie podane są szczegółowe informacje o danym związku 
chemicznym w zakresie jego przechowywania, użycia lub pomocy 
medycznej,  jaka może być  konieczna w przypadku, fizycznego 
kontaktu ze związkiem, jego inhalacji lub spożycia.  
Stowage and safe handling of oils and chemical.  
Understands the precautions to be observed when handling chemi-
cal agents such as cleaning fluids, rust remover, thinners etc.  
Knows where details of precautions, storage, handling, use, and 
any medical treatment that may be required following contact, 
inhalation or ingestion may be found. 

   

2. 

 
WIEDZA OKRĘTOWA 

General seamanship 
 

.1 Wykazuje wiedzę dotyczącą zagadnień pokładowych  i definicji 
oraz zrozumienie nazw i funkcji  różnych części statku (budowa  
i wyposażenie).  
Demonstrates knowledge of shipboard terms and definitions and 
understanding the names and functions of various parts of a ship 
(construction and equipment). 

   

.2 Przedstawia umiejętność wyrażenia się używając morskiej termino-
logii.  
Presents ability to express oneself using nautical terminology. 

   

.3 Rozróżnia i nazywa różne typy lin statkowych.  
Distinguishes and  names of various types of rope. 

   

.4 Wykonuje roboty linowe: węzły, opaski  
Demonstrates capacity of making knots, hitches, bends and whip-
pings: 
refowy, płaski - reef knot; 
węzeł wyblinkowy - clove hitch 
węzeł bosmański, bezpieczny- bowline  
flagowy pojedynczy, szotowy - sheet bend 
chwyt stoperowy - rolling hitch,  
cumowniczy - round turn and two half hitches 
ósemkowy - figure of eight knot 

   

.5 Zapoznał się ze zróżnicowanym splotem  lin stalowych, ich prze-
znaczeniem. Umie łączyć liny stalowe za pomocą zacisków. 
Got acquainted  of the different make-up of wire rope and an ap-
preciation of its uses. Use of bulldog clips to join wire. 

   

.6 Rozróżnia łańcuchy, szakle,  ściągacze . 
Distinguishes of chains, shackles and turnbuckles. 
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.7 
 

Zapoznał się z charakterystycznym dla danego statku osprzętem do 
mocowania ładunków.  
Got acquainted with the accessories characteristic of the given ship 
for securing cargoes. 

   

.8 Asystował przy przygotowaniu do cumowania: cum, stoperów lin 
stalowych, świateł, środków łączności, znaków sygnałowych, odbi-
jaczy, etc.  
Assisted in preparing for mooring: ropes, wires stoppers, lights, 
telephones, signals, fenders etc. 

   

.9 Zna zasady obsługi oraz procedury uruchomiania i odstawiania 
wciągarek cumowniczych i cumowniczo-kotwicznych z napędem 
elektrycznym i hydraulicznym. Pod nadzorem  potrafi w bezpiecz-
ny i prawidłowy sposób obsługiwać wciągarki kotwiczne i urzą-
dzenia cumownicze.  
Demonstrates knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for electric and hydraulic mooring winches, 
windlasses and capstans. Under supervision is able to operate for 
windlasses and  mooring gears with the safe and proper manners. 

   

.10 Potrafi obsługiwać liny cumownicze i stalówki. Podawał, wybierał, 
stopował i obkładał liny cumownicze. 
Is able to handle mooring ropes and wires. Ran, heaved, stopped 
and turned up mooring lines. 

   

.11 Zakładał osłony przeciw szczurom. 
Installed rat guards. 

   

.12 Potrafi zabezpieczyć  i przechowywać liny i stalówki.  
Is able to care and storage of ropes and wires. 

   

.13 Asystował przy rzucaniu i podnoszeniu kotwicy. 
Assisted in dropping and heaving up anchor. 

   

.14 Rozumie łączenie szakli łańcucha kotwicznego i ich oznakowanie. 
Understands joining shackles and markings of anchor cable.   

   

.15 Zna znaki dzienne, światła i  sygnały stosowane przy kotwicy.  
Demonstrates knowledge of the signals required in anchor work 
(bell  and anchor ball or light). 

   

.16 Potrafi bezpiecznie i prawidłowo: 
Demonstrates the safe and proper procedures for: 
- zawieszać ławkę i krzesło bosmańskie (slinging a stage and bo-
sunchair). 
- wyrzucać,  mocować zaburtowe drabinki, trapy, trapy burtowe 
(rigging overside ladders, gangways and accommodation ladder). 
- mocować zwalniaki hydrostatyczne (rigging of hydrostatic re-
leases). 

   

.17 Wykazuje znajomość zasad obsługi wciągarek szalupowych i tra-
powych.  
Demonstrates knowledge of the operating principles for life boats 
and gangway winches. 

   

.18 Potrafi prawidłowo: 
Demonstrates the proper procedures for: 
- zabezpieczać pokład przed sztormem (securing the deck for heavy weather), 
-  zabezpieczać zejściówki, drzwi wodoszczelne, w tym furtę rufową, 
burtową, i inne otwory burtowe (securing hatches and watertight doors 
including, stern, side and other shell openings), 
-  zabezpieczać kotwicę na wyjście w morze (securing of anchors for sea). 
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.19 Zna oznakowanie sondy ręcznej, potrafi prawidłowo pomierzać i 
odczytywać wskazania. 
 Knows the way of  markings on the hand lead and demonstrate 
ability to cast and get the readings correctly. 

   

.20 Zna system sondażowy ładowni, zbiorników  i  zenz. Potrafi son-
dować zenzy i balasty. 
Knows internal sounding of holds, tanks and bilges. Is able to take 
bilge and ballast soundings. 

   

.21 Potrafi odczytać  znaki zanurzenia.  
Demonstrates ability to read draft markings. 

   

.22 Pod nadzorem dokonał inspekcji komory łańcuchowej, magazynku 
bosmańskiego i innych pomieszczeń na dziobie. 
Under supervision inspected chain locker, boatswain’s locker and 
other forward compartments. 

   

3. 

 
PRZEGLĄDY, KONSERWACJA URZĄDZEŃ I MECHANIZMÓW POKŁADOWYCH,  

PRACE POKŁADOWE 
Maintenance of deck machinery and outfit, deck maintenance works 

 
.1 Zna i rozumie plany utrzymania i konserwacji urządzeń pokłado-

wych, a szczególnie wind kotwicznych, cumowniczych, dźwigów 
pokładowych, systemów otwierania pokryw ładowni.  
Understands a maintenance plans of deck machinery and outfit, 
particularly windlasses, mooring winches, deck cranes and hatch 
covers opening systems. 

   

.2 Brał udział w przeglądach i pracach konserwacyjnych, poprawnie 
wykonywał zlecone prace. 
Participated inspections and maintenance, correctly performed 
ordered works. 

   

.3 Zna i rozumie konieczność sprawdzania stanu urządzeń bezpośred-
nio przed ich użyciem, szczególnie olinowania (sprawdzanie wzro-
kowe i szczegółowe). Sprawdza, czy operowanie urządzeniami 
statkowymi nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i in-
nych urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie (brzeg).  
Knows and understands  requirements for check of machinery prior 
its use, especially wires rigging (visual and detailed). Checks if 
handling of vessel’s equipment is not creating dangers for person-
nel and other equipment in vicinity (at shore). 

   

.4 Zna zasady identyfikacji użytych lin z ich certyfikatami ważności, zasa-
dy wymiany zużytych/uszkodzonych lin, obchodzenia się z nowymi 
linami, magazynowanymi na bębnach, ich rozwijanie i techniczne wa-
runki wymiany. Smarowanie nowych lin i  aktualnie eksploatowanych. 
Understands principles of identification of wire/ropes in use, with their 
certificates, procedures of replacement of worn out/damaged wires, 
handling of new wires, their storage on drums and unreeling, technical 
conditions for replacement. Greasing new and directly used wires. 

   

.5 Zna plany smarowania albo systemy dla całego wyposażenia pokładu. 
Rozpoznaje stosowane smary i smarowniczki. Używał ręczne i/lub 
ciśnieniowe pistolety smarne.  
Know s the lubricant plans or systems for all deck equipment. Distin-
guishes applied greases and grease nipples. Used hand and/ or pres-
sure lubricant guns. 
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.6 Jest zaznajomiony z zasadami przygotowania urządzeń przeładun-
kowych i z ich użyciem. 
Is familiar with rigging the cargo gear and its use. 

   

.7 Potrafi skontrolować pokrywy ładowni, urządzenia przeładunkowe 
przed za/wyładunkiem, w czasie oraz przed jego zakończeniem. 
Umie identyfikować uszkodzenia. 
Is able to inspect hatch covers, cargo gears  before, during and 
before the end of loading/discharging. Is able to identifies damages. 

   

.8 Pod nadzorem obsługiwał mechanizmy zewnętrznego otwarcia 
kadłuba, w tym furty boczne i rufową i pokryw ładowni.  
Under supervision operated, external hull opening, including side 
and stern doors, and hatches.  

   

.9 Rozumie niebezpieczeństwa i przedsięwzięte środki ostrożności 
przy obsłudze mechanicznie sterowanych drzwi i pokryw.  
Understands the hazards and precautions to be taken when operat-
ing power operated doors and hatches. 

   

.10 Zna systemy hotelowej obsługi na statku, w tym ogrzewanie i sys-
temy wentylacyjne, systemy odsalania i przygotowywania wody 
pitnej, drenaż i plany pompowania, windy towarowe i windy oso-
bowe.  
Knows the hotel service systems in the ship including heating and 
ventilation systems, water making systems, domestic pumping and 
piping arrangements, service lifts and elevators. 

   

.11 Rozumie procedury postępowania i stosowane środki ostrożności 
przy zmywaniu  pokładów statku i nadbudówki.  
Potrafi zastosować środki ostrożności, by wyeliminować ryzyko dla 
personelu, unikać zanieczyszczenia i minimalizować skutki (dzia-
łań) dla pobliskich statków.  
Understands the procedures to be followed and precautions to be 
observed when carrying out a full wash down of the ship's decks 
and superstructure. 
 Is able to use precautions to eliminate risk to personnel, avoid 
pollution, and to minimize effect to adjacent ships. 

   

.12 Farbiarnia (Paint locker). 
Zna zawartość magazynu farb, przeznaczenie różnych produktów.  
Sprawdzał oznakowanie czasu składowania.  
Czytał dane techniczne produktu dotyczące warunków przechowy-
wania, bezpiecznego użytkowania i  stosowania.  
Knows the contents of the paint locker, and use of the different 
products.  
Understands the significance of product shelf life.  
Read product data sheets for details of storage, safe handling and 
application. 

   

.13 Zapoznał się , umie wskazać i stosować:   
Got acquainted, can point and apply:  
-  produkty dla ochrony drewna, stali, aluminium, GRP itd. ( prod-
ucts for wood, steel, aluminium, GRP etc.), 
-  różne rodzaje powłok gruntowych, wypełniaczy, podkładów i 
wierzchnich warstw (types of primers, fillers, undercoats and topcoats), 
 - identyfikuje farby i lakiery z rozcieńczalnikami, które mogą być z 
nimi użyte (which paints and varnishes are to be used with which 
thinners) 
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 - identyfikuje produkty, które mogą być użyte samoistnie, albo z 
ich rozcieńczalnikami , produkty jednoskładnikowe ( which pro-
ducts are used by themselves or with their thinners, single part 
products), 
- identyfikuje produkty, dwu-składnikowe, oparte na epoksydach,  
które wymagają katalizatora (which are twin pack epoxy based 
products which require a catalyst). 

 
4. 

 
PODSTAWOWE PROCEDURY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Basic environmental protection procedures 
 

.1 Zna, rozumie i respektuje  zakazy dla emisji olejów, ścieków i 
osadów do morza.  
Knows, understands and respects prohibitions for discharge of oils, 
sewage and residues overside.  

   

.2 Zna, rozumie i respektuje zakazy usuwania i/lub wyrzucania śmie-
ci. Identyfikuje obszary specjalne wg MARPOL. 
Knows, understands and respects prohibitions for disposal and/or 
discharge of garbage. Identifies MARPOL special areas. 

   

.3 SOPEP- Zna lokalizację i sposób użycia wyposażenia przeciw 
zanieczyszczeniom. Zna i wykonuje procedury awaryjne w przy-
padku  rozlewu olejowego albo chemicznego.  
SOPEP- Knows the location and use of anti pollution equipment. 
Knows and performs emergency duties in case of an oil or chemical 
spillage. 

   

.4 Asystował przy operacjach pompowania zenz, balastowania i bunkrowania. 
Assisted during carried out bilge, ballast and bunkering operations. 

   

.5 Zapobieganie zanieczyszczeniom: 
Pollution prevention:   
 potrafi upewnić się, czy wszystkie procedury zostały uzgodnione i po-

prawnie zaplanowane oraz, czy wszystkie szpigaty są uszczelnione przed 
czynnością bunkrowania (is able to ensure that procedures are agreed 
and properly planned and all scuppers are sealed before bunkering), 
 potrafi zainicjować natychmiastową kontrolę w celu wykrycia źródła 

zagrożenia i wykryć każdy rozlew wokół statku (is able to initiate im-
mediate investigation to detect the source of the pollution  and to dis-
cover any spillage around the ship), 
 potrafi powstrzymać i zapobiec każdemu wyciekowi i rozlewowi  szko-

dliwych płynów oraz rozsypowi substancji stałych (is able to stop or 
prevent leakages and spills of harmful liquids and solid substances). 

   

 
5. 

 
ZAZNAJOMIENIE Z SIŁOWNIĄ 

  Engine-room familiarization  
 

.1 Rozumie plan ogólny urządzenia maszynowni na statku,  identyfikuje 
główne i pomocnicze mechanizmy; elektryczną tablicę rozdzielczą; pracę 
głównych systemów rurociągów  i zawory zamykające wody morskiej. 
Understands  the general arrangement of the engine room in the ship, 
and identifies the main and auxiliary machinery; electrical switch-
boards; main pipe work systems and sea water shut-off valves. 

   

.2 Rozumie zasady bezpiecznej pracy  stosowane przy obsłudze urzą-
dzeń maszynowni .  
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Understands the safe working practices as related to engine room 
operations. 

.3 Rozumie procedury pełnienia wachty w maszynowni.  
Understands the engine room watch keeping procedures.  
 

   

.4 Zna awaryjne drogi ewakuacyjne z przedziału maszynowni.  
Has an knowledge of machinery space emergency escape routes. 

   

.5 Rozumie bunkrowanie i procedury pobierania paliwa w relacji 
ochrony środowiska morskiego.  
Understands bunkering and refuelling procedures with regards to 
protection of the marine environment.  

   

.6 Rozumie plan pompowania zenz.  
Understands bilge pumping arrangements. 

   

.7 Zna  system rurociągów pompy zenzowej i plan pompowania 
(ustawienie ssania) na statku, dla wszystkich przedziałów, w tym 
maszynowni, koferdamów, magazynów, pomieszczeń sterowni  
i górnych przestrzeni, a także  plan pompowania ręcznego.  
Describes the bilge pump piping and suction arrangements in the 
ship for all spaces including engine room, void spaces, storerooms, 
steering flat and peak spaces including any hand pumping ar-
rangements. 

   

 
6. 

 
MONITOROWANIE I KONTROLOWANIE BEZPIECZEŃSTWA WACHTY  

Contribute to monitoring and controlling a safe watch 
 

.1 Potrafi użyć odpowiednie wyposażenie do wewnętrznej łączności  
i alarmów.  
Is able to use of appropriate internal communications equipment 
and alarms. 

   

.2 Wykazuje zrozumienie  zwykłych rozkazów i poleceń oficera wachtowego  w 
sprawach związanych z obowiązkami pełniącego wachtę.  
Demonstrates the ability to understand common orders and com-
mands from the OOW in matters relevant to watch keeping duties.  

   

.3 Demonstruje  umiejętność odpowiadania na rozkazy i polecenia  
oraz  komunikowania się z OOW w jasny i krótki sposób.  
Demonstrates  the ability to respond to orders and commands, and 
communicate with the OOW in a clear and concise fashion.  

   

.4 Zna, rozumie i stosuje procedury przekazania wachty nawigacyjnej 
zgodnie z przyjętymi zasadami.   
Knows, understands and performs the procedures for the relief and 
handover of the navigational watch in accordance with accepted 
principles. 

   

.5 Wykazuje umiejętność  utrzymania skutecznej komunikacji pod-
czas operacji załadunkowo-rozładunkowych z oficerem odpowie-
dzialnym za wachtę.  
Demonstrates ability to maintain effective communication during 
loading and unloading operations with the officer in charge of the 
watch.  

   

.6 Rozumie aspekty ISPS w odniesieniu do wachty w morzu. 
Understands the ISPS aspect of watch at sea. 

   

.7 Rozumie ogólne procedury pełnienia wachty pokładowej w nocy, w 
porcie, w tym obowiązki wynikające z Kodeksu ISPS.  
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Understands the general procedures for carrying out a deck watch 
in port at night including with respect to the ISPS Code. 

.8 Zna obszary szczególnego zainteresowania biorąc pod  uwagę ro-
dzaj  statku i miejsce cumowania.  
Knows the areas of special concern given the particular nature of 
the  ship and where lying. 

   

.9 Zna obowiązek  regularnych kontroli  i  identyfikuje okoliczności, 
w których należy wezwać pomoc.  
Knows the duty of regular checks and identifies circumstances, in 
which the assistance would be summoned. 

   

.10 Uczestniczył w przeszukaniu statku na okoliczność nielegalnego 
pasażera. 
Carried out a stowaway search. 

   

 
7. 

 
PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ OBSERWACJI WZROKOWEJ I SŁUCHOWEJ   

OBOWIĄZKI OBSERWATORA  
Keeping a proper look-out by sight and hearing. Look- out duties. 

 
.1 Prezentuje umiejętność meldowania o statkach, światłach, znakach 

nawigacyjnych i innych obiektach pływających i stałych. 
Demonstrates ability to report ships, lights, navigation mark and 
other floating and fixed object. 

   

.2 Światła i inne obiekty są właściwie wykrywane i ich odpowiednie 
namiary w stopniach albo rumbach przekazywane oficerowi wach-
towemu.  
Lights and other objects are properly detected and their appropriate 
bearing in degrees or points is reported to the officer of the watch. 

   

.3 Prezentuje umiejętność informowania o  sygnałach dźwiękowych. Sy-
gnały dźwiękowe są odpowiednio wykryte, ich odpowiednie namiary w 
stopniach albo rumbach przekazane oficerowi wachtowemu. 
Demonstrates ability to report sound signals; sound signals are 
properly detected and their appropriate bearing in degrees or 
points is reported to the officer of the watch. 

   

 
8. 

 
STEROWANIE I KOMENDY NA STER 

Steering & helm orders 
 

.1 Prezentuje wiedzę o róży kompasowej w 360° notacji. Rozumie 
kierunki i tendencje ich zmian.  
Demonstrates knowledge of the compass card in 360° notation. 
Understands directions and tendencies of their changes. 

   

.2 Steruje statkiem i stosuje się do komend na ster w języku angielskim.  
Steers the ship and complies  with helm orders in the English. 

   

.3 Komunikowanie się  jest jasne i krótkie przez cały czas i polecenia 
są potwierdzane w marynarski sposób.  
Communication is clear and concise all the time and orders are 
confirmed  in a seamanlike manner. 

   

.4 Prezentuje umiejętność sterowania przy użyciu kompasu magne-
tycznego i żyrokompasu, na otwartych wodach.  
Demonstrates ability to steer using magnetic and gyro-compass in 
open waters. 
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.5 Prezentuje umiejętność sterowania w czasie żeglugi z pilotem. 
Demonstrates ability to steer in pilotage waters. 

   

.6 Zna procedury włączania auto-pilota i przechodzenia na sterowanie 
ręczne.  
Demonstrates change over procedures from helm to auto steering 
and vice-versa.  

   

.7 Zna procedury awaryjne w przypadku awarii urządzenia sterowego. 
Knows emergency steering procedures. 

   

.8 Brał udział w ćwiczeniach sterowania awaryjnego. Potrafi sterować 
ze stanowiska awaryjnego. 
Participated in exercises of emergency steering. Is able to steer on 
the emergency steering position. 

   

.9 Asystował przy próbach urządzeń sterowych przed wyjściem w 
morze. 
Assisted with testing steering gear prior to sailing. 

   

.10 Identyfikuje i rozumie alarm pompy sterowej. 
Distinguishes and understands  the alarm of the steering pump.  

   

 
9. 

 
PROCEDURY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA, RATOWANIA ŻYCIA, POSZUKIWANIA 

 I RATOWANIA 
Emergency procedures, life saving, search and rescue 

 
 Ratowanie życia - zadania i obowiązki  dla poziomu pomocniczego i operacyjnego  

 Life saving- tasks and duties at the support and  operational level 
.1 Potrafi interpretować oznakowanie środków ratunkowych. 

Is able to interpret the markings on survival craft. 
   

.2 Potrafi zlokalizować i użyć statkowych środków  pirotechnicznych. 
Is able to locate and use the ship’s distress pyrotechnics. 

   

.3 Wie gdzie się znajduje i potrafi użyć wyrzutni linki ratowniczej. 
Knows location and is able to use throwing apparatus. 

   

.4 Wie gdzie się znajduje i potrafi opisać zasady  użycia radiopławy EPIRB. 
Knows location and is able to describe how to use a EPIRB. 

   

.5 Wie gdzie się znajdują i zna zasady  użycia i  testowania transpon-
derów radarowych SART. 
Knows location and procedures for using and testing radar tran-
sponders SART. 

   

.6 Potrafi przygotować i opuścić łódź ratunkową oraz odbić od statku, 
pod kontrolą. 
Is able to prepare and launch a lifeboat and clear the ships side, 
under supervision. 

   

.7 Potrafi przygotować i opuścić łódź ratowniczą (jeżeli jej nie ma, to 
łódź ratunkową, która jest łodzią ratowniczą), odbić od burty  
i dopłynąć do burty, pod kontrolą. 
Is able to prepare and launch a rescue boat (if not, the lifeboat 
which is also a rescue boat) and clear and return to the ship’s side 
under supervision. 

   

.8 Potrafi prowadzić łódź: 
Is able to cruise a boat under: 
– wiosłową (oars), 
– motorową (motor), 
– pod żaglami, jeżeli jest wyposażona (sail, if fitted).  
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.9 Zna wymagane wyposażenie łodzi ratunkowej i ratowniczej. 
Knows the required equipment in lifeboat and rescue boats. 

   

.10 Potrafi uzbroić antenę i zademonstrować uruchomienie i działanie 
przenośnej radiostacji szalupowej. 
Is able to rig an aerial and demonstrate the use of lifeboat portable 
radio equipment. 

   

.11 Potrafi uruchomić i operować szalupowym silnikiem spalinowym. 
Is able to start and operate a survival craft engine. 

   

.12 Asystował przy obsłudze i wykonywał konserwację: 
Assisted during operations with and performed maintenance of: 
– łodzi ratunkowych i ratowniczych  (lifeboats and rescue boats),  
– żurawików, urządzeń do opuszczania łodzi i ich osprzętu 

(davits, falls and associated gear),  
– kół ratunkowych i pasów ratunkowych (lifebuoys and lifejac-

kets),  
– innych środków ratunkowych, wymienić (other survival craft, 

specify type).  

   

 
10. 

 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I SPRZĘT POŻARNICZY   

Fire-fighting and fire-fighting equipment 
 

 Ochrona przeciwpożarowa-  zadania i obowiązki  dla poziomu pomocniczego i operacyjnego  
 Fire fighting - tasks and duties at the support and  operational level 

.1 Zna i rozumie plan ochrony przeciwpożarowej. 
Knows and understands the Fire Control  Plan. 

   

.2 Zna statkowe systemy ochrony przeciwpożarowej i instalacje gaśnicze: 
Knows ship’s fire protection and fire-fighting installations and 
systems: 
 wodną (sea water), 
 CO2  (CO2), 
 wykrywaczy pożaru i dymu  (fire and smoke detection), 
 alarmowania o pożarze (fire alarms),  
 drzwi pożarowych (fire doors), 
 pożarowych zamknięć otworów wentylacyjnych  (fire dampers), 
 automatycznych spryskiwaczy (automatic sprinklers), 
 zraszaczy (sprinklers), 
 innych, znajdujących się na statku (other if fitted). 

   

.3 Zna wyposażenie sekcji przeciwpożarowej. 
Knows the ship’s fire-fighting team appliances.  

   

.4 Zna metody użycia różnych typów gaśnic przenośnych. 
Knows the method of use of different type of portable extinguishers.   

   

.5 Wie, jak używać i opiekować się aparatem oddechowym. 
Knows how to use and maintain of breathing apparatus. 

   

.6 Wie, gdzie się znajduje i potrafi włączyć awaryjną pompę przeciw-
pożarową. 
Knows the location of, and how to start, the emergency fire pump. 

   

.7 Zna środki ochrony przeciwpożarowej podejmowane przy pracach 
spawalniczych, bunkrowaniu paliwa i załadunku/wyładunku towa-
rów niebezpiecznych. 
Knows the fire – prevention measures necessary to be taken during 
the welding, taking fuel and loading / unloading dangerous cargo. 
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.8 Pełnił funkcję członka sekcji przeciwpożarowej w czasie alarmu 
ćwiczebnego. 
Performed the duty of a member of the fire-fighting team during the 
drill. 

   

.9 Wykonywał obchody przeciwpożarowe. 
Performed fire-patrol duties.  

   

.10 Przeprowadził pełną inspekcję sprzętu przeciwpożarowego oraz 
zgłosił jej wyniki st. oficerowi. 
Carried out a full inspection of fire-fighting equipment and report-
ed its  results to the chief officer. 
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Część 6. Zestawienie zadań szkoleniowych na poziomie operacyjnym i potwierdzenie 
osiągniętych kompetencji   
W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki, które powinny być wypełnione w ra-
mach zatwierdzonego programu szkolenia praktycznego na statku. Zadania i obowiązki dotyczą następujących 
obszarów: pełnienie wacht, kierowanie obsadą wachtową mostka, zrozumienie i stosowanie prawideł COLREG, 
nawigacja,  nawigacja radarowa i elektroniczna, meteorologia i oceanografia, łączność, budowa i stateczność 
statku, przewóz i sztauowanie ładunku, manewrowanie statkiem,   procedury w sytuacjach zagrożenia, ratowania 
życia, poszukiwania i ratowania, ochrona przeciwpożarowa i sprzęt pożarniczy, stosowanie standardowych 
zwrotów porozumiewania się na morzu oraz wykorzystanie języka angielskiego w pisemnej i ustnej formie.  
Potwierdzenie wykonania- każde zadanie i obowiązek wyszczególnione w książce praktyk powinny zostać para-
fowane przez oficera szkoleniowego na statku, wówczas, gdy oficer jest przekonany, że praktykant wykonując 
zadania osiągnął wystarczający poziom kompetencji. 
 
Section 6. Shipboard programme of training at the operational level and record of com-
petence achieved 
This section contain training tasks or duties which should be undertaken as part of the approved programme of 
onboard training. Tasks and duties relate to the following areas: watchkeeping, bridge resources management, 
uunderstanding of applying the COLREG  rules,  navigation, radar and electronic navigation, meteorology and 
oceanography, communication, ship’s construction and stability, cargo handling and stowage, ship manoeu-
vring, emergency procedures, life saving, search and rescue,  fire-fighting and fire-fighting equipment, use the 
IMO Standard Marine Communication Phrases and use English in written and oral form. 
Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by 
a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a deck cadet has achieved a satisfac-
tory standard of competence. 
 
  Zadanie wykonane (Assignment completed) 
 
Nr 
No 
  

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  
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Data 
Date 
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ing off. 
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st. oficera  
(podpis i pieczątka)  
Confirmed  
by Ch.Off. 
(signature and stamp) 

1. 

 
PEŁNIENIE WACHT   

Watchkeeping 
 

.1 Pełnił obowiązki wachtowe w morzu i w porcie pod nadzorem wy-
kwalifikowanego oficera przez co najmniej 6 miesięcy. Wpisać datę 
spełnienia tych wymagań. 
Performed watchkeeping duties at sea and at port under the supervi-
sion of a qualified officer for a minimum 6 months. Enter the comple-
tation date. 

   

.2 Asystował (jeśli to możliwe) w siłowni w czasie, kiedy statek opusz-
czał port lub wpływał do niego. 
Assisted (if possible in the engine-room when ship was entering or 
leaving port. 

   

.3 Asystował bosmanowi i oficerowi wachtowemu w obchodzie statku: 
Accompanied the bosun and  officer of the watch on rounds:  
– w morzu  (at sea), 
– na kotwicy (at anchor), 
– w porcie (at port). 

   

.4 Towarzyszył starszemu oficerowi w kontroli statku przed wypłynię-
ciem i wypełniał  stosowną listę kontrolną.  
Assisted ch/off on the check of the ship before sailing and completed 
a pre - sailing checklist. 

   

.5 Wypełniał pod nadzorem wykwalifikowanego oficera listę kontrolną 
przed wejściem do portu.  
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Completed a pre–arrival checklist under the supervision of qualified 
officer. 

.6 Przygotowywał pod nadzorem wykwalifikowanego oficera mostek 
nawigacyjny przed wypłynięciem z portu.  
Prepared under the supervision of qualified officer nav. bridge be-
fore leaving port. 

   

.7 Sprawdzał przygotowanie trapu pilotowego i przyjmował pilota pod 
nadzorem wykwalifikowanego oficera.  
Checked rigging the pilot ladder incl. pilot hoists under the supervi-
sion of qualified officer. 

   

.8 Odczytywał  zanurzenie i sprawdzał wartość wolnej burty i zapasu 
wody pod stępką. 
Read draughts and checked freeboard and underkeel clearance. 

   

.9 Określał gęstość wody w basenie portowym i obliczał poprawkę 
zanurzenia na gęstość. 
Took dock water density and calculated dock water allowance. 

   

.10 Sprawdzał i kalibrował miernik zanurzenia, jeżeli jest na statku. 
Checked and calibrated draft gauge, when fitted.  

   

.11 Demonstrował znajomość i zrozumienie zasad bezpiecznego pełnie-
nia wacht, poprawne procedury obejmowania i przekazywania wach-
ty: w morzu, na kotwicy, w porcie. 
Demonstrated the correct procedures for handing over a watch,  
knowledge and understanding of the principle of safe watchkeeping:  
at sea, at anchor, at port. 

   

.12 Zna zalecane procedury postępowania przy pogarszaniu się widzialności. 
 Knows the recommended procedures when visibility decreases. 

   

.13 Zna okoliczności, w  których oficer wachtowy powinien zawiadomić kapitana.  
Knows the circumstances in which the officer of the watch should 
notify the master. 

   

.14 Zna obowiązki oficera wachtowego w czasie żeglugi z pilotem. 
Knows  duties of the officer of the watch when pilot is on board. 

   

.15 Wie jak sporządzać wpisy do dzienników i rozumie znaczenie doko-
nanego wpisu. 
Knows how to make entries into the log books and understands the 
importance of it. 

   

2. 

 
KIEROWANIE OBSADĄ WACHTOWĄ MOSTKA 

Bridge resources management 
 

.1 Zna zasady kierowania obsadą wachtową mostka i potrafi określić i 
przydzielić obowiązki z uwzględnieniem właściwych priorytetów dla 
wykonania niezbędnych zadań. 
Knows the principles of bridge resource management and is able to 
allocate and assign proper duties, as needed in correct priority to 
perform necessary task. 

   

.2 Wykonując przydzielone zadania, jako członek obsady mostka, po-
trafi porozumieć się w sposób wyraźny i jednoznaczny. 
Performing assigned task as the bridge team member is able to com-
municate clearly and unambiguously.  

   

.3 Rozumie, że wątpliwe decyzje i /lub działania powinny wywołać 
sprzeciw i właściwą reakcję. 
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Understands that questionable decisions and/or actions should result 
in appropriate challenge and response.. 

.4 Przejawia właściwą stanowczość i umiejętność przewodzenia grupie. 
Manifests the proper assertiveness and leadership ability.  

   

.5 Jako członek obsady mostka uczestniczy w dokładnym  rozpoznaniu 
aktualnej i przewidywanej sytuacji statku na zadanej trasie oraz 
wpływu środowiska zewnętrznego. 
As the bridge team member shares accurate understanding of current 
and predicted vessel state on required route and influence of external 
environment.    

   

3. 

 
ZROZUMIENIE I STOSOWANIE PRAWIDEŁ COLREG 

Understanding of applying the COLREG  rules 
 

.1 Część A- Zna znaczenie konwencji COLREG i rozumie jej postano-
wienia ogólne  zawarte w  prawidłach 1-3. 
Part A- Knows importance of the COLREG  and understands general 
provisions  included in rules 1-3. 

   

.2 Część B- Prawidła wymijania.  
Rozdział 1. Zachowanie się statków we wszelkich warunkach wi-
dzialności. Zna gruntownie  i umie stosować prawidła 4-10. 
Part B- Steering and sailing rules.  
Section 1.Conduct of vessels in any condition of visibility. Demon-
strates a thorough knowledge of the rules  4-10 and their application. 

   

.3 Część B- Prawidła wymijania.  
Rozdział 2. Zachowanie się statków widzących się wzajemnie.  Zna 
gruntownie i umie stosować prawidła 11-18. 
Part B - Steering and Sailing  
Section 2 - Conduct of vessels in sight of one another.  Demonstrates 
a thorough knowledge of the rules  11-18 and their application. 

   

.4 Część B- Prawidła wymijania.  
Rozdział 3. Zachowanie się statków podczas ograniczonej widzialno-
ści. Zna gruntownie i umie stosować prawidło 19. 
Part B - Steering and Sailing. 
Section 3 - Conduct of vessels in restricted visibility. Demonstrates a 
thorough knowledge of the rule 19 and his application. 

   

.5 Część C- Światła i znaki.  Zna gruntownie prawidła 20-31, umie 
rozpoznawać światła i znaki. 
Part C – Lights and shapes. Demonstrates a thorough knowledge of the 
rules 20-31, their application and is able to distinguish lights and 
shapes. 

   

.6 Część D -  Sygnały dźwiękowe i świetlne. Zna gruntownie prawidła 
32-37, umie je stosować.  
Part D – Sound and light signals. Demonstrates a thorough 
knowledge of the rules 32-37 and their application. 

   

.7 Część E – Zwolnienia. Rozumie prawidło 38. 
Part E – Exemptions. Understand the rule 38.  

   

.8 Załącznik I - Zna przepisy dotyczące rozmieszczenia i szczegółów 
technicznych świateł i znaków . 
Annex I – Demonstrates a thorough knowledge of Lights and shapes. 
Technical details. 

   

http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=649&topic_id=257#8
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=649&topic_id=257#8
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=649&topic_id=257#13
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.9 Załącznik II - Zna i umie rozpoznawać dodatkowe światła statków 
rybackich łowiących blisko siebie. 
Annex II - Demonstrates a thorough knowledge of the Additional 
signals for fishing vessels. 

   

.10 Załącznik III - Szczegóły techniczne  środków do sygnalizacji 
dźwiękowej. Wykazuje się znajomością przepisów. 
Annex III - Demonstrates a thorough knowledge of  Sound signal 
appliance. Technical details. 

   

.11 Załącznik IV – Sygnały wzywania pomocy. Zna i umie zastosować 
sygnały wzywania pomocy . 
Annex IV – Demonstrates a thorough knowledge of  Distress signals, 
understands and is able to apply. 

   

4. 

 
NAWIGACJA   

 Navigation 
 

.1 Zna i prawidłowo interpretuje symbole i skróty stosowane na  mapach.  
Knows and correctly interprets  symbols and abbreviations used on charts. 

   

.2 Zna system oznakowania nawigacyjnego IALA w regionie A i B. 
Knows the IALA System of Buoyancy in Region A and B. 

   

.3 Identyfikuje pomoce nawigacyjne, w tym latarnie morskie, stawy 
 i pławy. 
Identifies  the aids to navigations including lighthouses, beacons and 
buoys.  

   

.4 Poprawia  mapy i wydawnictwa nawigacyjne. 
Updates charts and navigational publications. 

   

.5 Wybiera mapy i pomoce nawigacyjne na trasę rejsu. Asystował przy 
planowaniu podróży. 
Selects charts and nav. publications for the route to be followed. 
Assisted in voyage planning. 

   

.6 Rozumie zawartość i zna zasady stosowania: 
Understands the contents and knows the principle of the use of:  
– Rocznego Zestawienia Wiadomości Żeglarskich (Annual Summary 

of Notices to Mariners),   
– Wiadomości Żeglarskich  (Notices to Mariners),  
– Katalogu  map (Charts catalogue), 
– Locji  (Sailing Directions & Ocean Passages for the World),   
– Spisu świateł i sygnałów mgłowych  (List of Lights & Fog Signals),  
– Tablic pływów, Atlasu pływów i prądów pływowych (Tide Tables, 

Tidal Stream and Current Atlas),   
– Spisu sygnałów radiowych  (List of Radio Signals),  
– Ostrzeżeń nawigacyjnych (Navigational Warnings),   
– Tras żeglugowych (Ships’ routeing) 
– innych wydawnictw nawigacyjnych  (other nav. publications). 

   

.7 Wykreśla i sprawdza kursy na mapach.  
Lays off and checks courses on charts. 

   

.8 Prowadzi obliczenia dla żeglugi po loksodromie i ortodromie.  
Calculates the rhumb line and  great circle sailing. 

   

.9 Ocenia i stosuje poprawki na dryf i znos. 
Estimates and makes allowance for leeway, set and drift (tidal 
stream, current, surface current). 
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.10 Oblicza:   
Calculates: 
– prędkość średnią (average speed), 
– znos całkowity (set and drift),  
– kąt drogi nad dnem (course made good),  
– ETA  (ETA). 

   

.11 Stosuje deklinację, dewiację  i poprawkę żyrokompasu. 
Applies variation, deviation and gyro error. 

   

.12  Kontroluje i zgrywa repetytory żyrokompasu. 
Checks and aligns the gyro repeaters. 

   

.13 Określa błąd kompasu za pomocą namiaru na słońce i gwiazdy. 
Determines the compass error by azimuth of the sun and stars. 

   

.14 Określa dewiację kompasu magnetycznego i sporządza wpisy do 
książki kompasu.  
Determines the magnetic compass deviation and makes entries in the 
compass error book. 

   

.15 Dokonuje praktycznych obliczeń pływów dla portu i wód przybrzeż-
nych.  
Performs practical tidal calculation for port areas and coastal waters. 

   

.16 Określa wartości prądów pływowych.  
Estimates the  tidal stream direction and rate.  

   

.17 Określa pozycję zliczoną i skalkulowaną. 
Calculates the dead reckoning position (DR) and estimated position 
(EP).  

   

.18 Określa namiary optyczne i wykreśla z nich pozycję. 
Obtains visual bearings and fixes the ship. 

   

.19 Wykreśla pozycję z kątów poziomych, używa protraktor. 
Fixes position by horizontal angles, uses protractor. 

   

.20 Oblicza pozycję prawdopodobną statku dla danych otrzymanych z 
różnych źródeł i ocenia jej dokładność. 
Determines ship’s MPP (most probable position) derived from avail-
able navigational aids and estimates its accuracy. 

   

.21 Prowadzi prawidłowe zapisy dotyczące nawigacji statku.  
The proper record is maintained of the movements and activities 
relating to the navigation of the ship. 

   

.22 Potrafi przygotować meldunek określony i wymagany przez VTS 
oraz umie nawiązać stosowna komunikację.  
Is able to prepare the report determined and required by VTS as well 
as can establish appropriate communication. 

   

.23 Zapoznał się ze sposobem wykorzystania ECDIS do zapewnienia 
bezpieczeństwa nawigacji.  
Got acquainted  with  making use of ECDIS to maintain the safety of 
navigation.    

   

.24 Zna ograniczenia i błędy informacji uzyskiwanej z ECDIS. 
Knows limitations and errors of information received from ECDIS.. 

   

.25 Używa i rozumie wydawnictwa astronawigacyjne. 
Uses and understands astronomical publications. 

   

.26 Identyfikuje konstelacje,  gwiazdy i planety, poznaje użycie identyfi-
katora  gwiazdowego. 
Identifies star constellations, stars and planets and learn to use star 
chart (star finder and identifier). 
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.27 Określa błąd chronometru i dokonuje wpisów do jego dziennika. 
Determines the chronometer error and makes entries in the Rate 
Book. 

   

.28 Określa błędy sekstantu i dokonuje niezbędnych korekt. 
Determines the sextant errors and makes the necessary adjustments. 

   

.29 Uzyskuje linie pozycyjne z obserwacji:  
Obtains position lines from observation of the:  
– słońca (sun), 
– Gwiazdy Polarnej (Polar Star),  
– innych gwiazd (other stars). 

   

.30 Wykreśla linie pozycyjne z obserwacji astronomicznych. 
Plots position lines from astronomical observations. 
 

   

.31 Określa pozycję w południe z obserwacji słońca i oblicza drogę stat-
ku przebytą w ciągu doby, odległość do przebycia i ETA. 
Obtains the noon position from sun and performs calculations for 
day’s run, distance to go and ETA. 

   

 
5. 

 
NAWIGACJA RADAROWA I ELEKTRONICZNA  

Radar and electronic navigation 
 

.1 Włącza i zadaje parametry pracy: 
Switches on and sets up:  
– żyrokompasu i jego repetytorów (gyrocompass and its repeaters),  
– autopilota (autopilot),  
– rejestratora kursu (course recorder), 
– logu (log),  
– echosondy (echo sounder),  
– odbiorników systemów satelitarnych GNSS (GPS i/lub 

GALILEO, Glonass (GPS and/or GALILEO, Glonass receiver),  
– odbiorników róznicowych systemów satelitarnych DGNSS 

(DGPS i/lub DGALILEO, DGlonass (DGPS and/or DGALILEO,  
DGlonass receiver),  

– radaru  (radar),  
– ARPA  (ARPA), 
– AIS (AIS receiver,) 
– innego dostępnego elektronicznego wyposażenia nawigacyjnego 

mostka (other available bridge electronic equipment). 

   

.2 Zna zasady użycia i ograniczenia: 
Knows principle of use and limitations of:  
– logów różnych typów (log of various types) 
– autopilota (autopilot),  
– satelitarnych systemów nawigacyjnych  (satellite nav. systems), 
– różnicowych satelitarnych systemów nawigacyjnych (differential 

satellite nav. systems),  
– radaru  (radar), 
– ARPA lub innych urządzeń radarowych z możliwością śledzenia 

obiektów (ARPA or other radar equipment with target cracking 
facility), 

– innych elektronicznych urządzeń nawigacyjnych na statku, jeżeli 
są zainstalowane (other electronic nav. equipment, when fitted). 
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.3 Używa radaru do unikania zderzeń i nawigacji oraz potrafi: 
Uses radar for avoiding collision and for navigation and is able to: 
– sporządzić meldunek radarowy z obserwacji radarowej (make 

radar report from observation), 
– wykonać nakres radarowy w ruchu rzeczywistym i względnym 

(make radar plotting on the true and relative motion), 
– posługiwać się techniką linii równoległych (use parallel indexing 

technique), 
– określić pozycje z namiarów i odległości (obtain position by ran-

ges and bearings), 
– zastosować techniki „ślepego pilotażu” w prowadzeniu statku 

(apply blind pilotage techniques) 

   

.4 Używa praktycznie ARPA do unikania zderzeń i nawigacji. 
Uses in practise ARPA  for collision avoiding and navigation.  

   

.5 Zna ograniczenia i błędy informacji uzyskiwanej z ARPA. 
Knows limitations and errors of information received from ARPA.  

   

.6 Wie, w jaki sposób uaktualnić i sprawdzić „Informacje statyczne” 
statku zapisane w transmiterze AIS: nazwę statku, typ, wielkość, 
numery IMO statku i MMSI, status jednostki oraz prawidłowo uaktu-
alnia „Informacje o  podróży” tj. port przeznaczenia, ETA, zanurze-
nie przed każdym rozpoczęciem podróży. 
Knows how to update and check of the 'Static Information'  recorded 
in the AIS unit: vessel's name, vessel's type, vessel's dimensions, IMO 
and MMSI numbers, relative position of AIS unit and correct  updat-
ing of the 'Voyage Information', i.e. the destination, ETA and 
draught, before each departure.  

   

.7 Wykorzystuje informacje z AIS w celu uzgodnienia i wykonania 
manewru antykolizyjnego. 
Uses the information from AIS in order to agree and execute a anti-
collision manoeuvre.   

   

.8 Określa pozycję statku  za pomocą innych dostępnych pomocy elek-
tronicznych.  
Fixes the ship’s position by any other available electronic aids. 

   

.9 Potrafi obsługiwać echosondę, poprawnie zastosować jej wskazania 
oraz zna ograniczenia wskazań przyrządu. 
Is able to operate the echo sounder and apply obtained information 
correctly; knows limitations of readings of device.  

   

.10 Zna automatyczne systemy sterowania, procedury obsługi oraz potra-
fi przełączać sterowanie z ręcznego na automatyczne i odwrotnie. 
Dokonuje właściwego wyboru trybu sterowania w zależności od 
panujących warunków hydrometeorologicznych, warunków ruchu, 
jak i zamierzonych manewrów. 
Knows the steering control systems, operational procedures and 
change over from manual to automatic control and inversely.  Is able 
to select proper mode of steering depending on prevailing weather, 
sea and traffic  conditions, as well as intended manoeuvres. 

   

6. 

 
METEOROLOGIA I OCEANOGRAFIA 

Meteorology and oceanography 
 

.1 Określa:     
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Determines:  
– temperaturę i gęstość wody morskiej (temperature and density of 

sea water), 
– temperaturę powietrza (air temperature), 
– kierunek, wysokość i długość fal wiatrowych i martwych (direc-

tion, height and length of the wind waves and swell),  
– kierunek i prędkość wiatru (direction and speed of the wind), 
– stan morza (sea state),  
– widzialność (visibility),  
– wilgotność powietrza względną i bezwzględną (relative and abso-

lute atmospheric humidity), 
poprawioną wartość ciśnienia atmosferycznego i jego tendencję (cor-
rected air pressure and barometric tendency).   

.2 Identyfikuje główne rodzaje chmur i łączy je z rodzajem pogody. 
Identifies main types of the clouds and connects them with the type of 
the weather. 

   

.3 Potrafi sporządzić morską depeszę SHIP w oparciu o klucz meteoro-
logiczny (kodowanie, dekodowanie). 
Knows how to use in practice meteorological code book to code and 
decode observations. 

   

.4 Zna źródła informacji pogodowej dostępnej na statku i potrafi obsłu-
giwać urządzenia do tego celu: Navtex, INMARSAT C - EGC, fak-
symile. 
Knows sources of weather information available on board and is 
able to operate devices at this target, Navtex, INMARSAT C - EGC, 
Weather Fax. 

   

.5 Potrafi analizować informacje pogodowe odbierane na statku w po-
staci komunikatów tekstowych i graficznych. 
Is able to analyse the weather forecast received on board  in the form 
of text and graphical announcements.  

   

.6 Potrafi określać stan morza i siłę wiatru. Stosuje  skale Douglasa i  
Beauforta.  
Is able to describe the sea state and wind  force. Applies scales of 
Douglas and Beaufort. 

   

.7  Potrafi przewidzieć krótkookresowe zmiany pogody na podstawie 
własnych obserwacji dokonanych na statku. 
Is able to predict short-term changes of weather on the basis of own 
observation made on the ship.  

   

.8 Zna terminologię związaną z lodem i potrafi rozpoznać sytuację 
lodową na morzu. 
Has knowledge of ice terms and is able to recognize the ice situation 
at sea. 

   

.9 Posiada wiedzę o oblodzeniu statku. 
Has knowledge about ship’s icing. 

   

.10 Potrafi korzystać z map pilotowych i innych sezonowych map pogo-
dy. 
Is able to use Routeing charts and other seasonal weather charts. 

   

.11 Cyklony tropikalne. Analizował nakres omijania cyklonu, wybór 
bezpiecznych kursów sztormowania w cyklonie.  
Tropical cyclones. Analyzed tropical storm plotting, avoiding, weath-
ering and obtaining safe courses.   
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7. 

 
ŁĄCZNOŚĆ  

Communication 
 

.1 Wie, jak opiekować się lampami sygnałowymi i ich akumulatorami. 
Knows how to maintain the daylight signalling lamps and batteries. 

   

.2 Wykazał praktyczną znajomość sygnalizacji alfabetem Morse’a. 
Demonstrated the practical knowledge of signalling by the Morse 
Code. 

   

.3 Umie używać:( (Is able to use:) 
– flagi sygnałowe( signalling flags),  
– MKS do kodowania i dekodowania sygnałów (ICS for coding and 

decoding signals). 

   

.4 Jeżeli jest to możliwe wykonał na statku następujące czynności: 
If possible performed onboard following actions: 
 

   

.5 Zapoznał się z dokumentami dotyczącymi wyposażenia radiowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
statku.  
Got acquainted  with the publications concerning ship’s radio 
equipment. 

   

.6 Przeprowadził  inwentaryzację wymaganych przepisami Konwencji 
SOLAS urządzeń radiokomunikacyjnych z uwzględnieniem ich prze-
znaczenia. 
Carried out stocktaking of the required by the SOLAS Convention 
radio equipment taking into account their use. 

   

.7 Zapoznał się z zastosowanymi na statku metodami zapewnienia go-
towości eksploatacyjnej urządzeń radiowych.  
Got acquainted  with the onboard ship methods of ensuring  the radio 
equipment  operational readiness.. 

   

.8 Zapoznał się ze źródłami zasilania  urządzeń radiowych, w tym zasa-
dami ich eksploatacji, konserwacji i testowania. 
Got acquainted  with the radio equipment power supply sources 
including their utilization,  maintenance and testing principles.  

   

.9 Zapoznał się z instalacją antenową, potrafi określić typy i przezna-
czenie poszczególnych anten. 
Got acquainted  with an antenna  installation, is able to define the 
types and their use. 

   

.10 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności alarmowej stosowa-
nymi na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS. 
Got acquainted  with ship’s  distress communication procedures  
using the  GMDSS equipment. 

   

.11 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności pilnej stosowanymi 
na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS, w szczególności 
dotyczącymi porady i pomocy medycznej. 
Got acquainted  with  ship’s  urgency communication procedures 
using the GMDSS equipment, in particular concerning the medical 
advice and assistance. 

   

.12 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności ostrzegawczej stoso-
wanymi na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS. 
Got acquainted  with ship’s  safety communication procedures  using 
the  GMDSS equipment. 
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.13 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności publicznej stosowa-
nymi na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS, w szczególno-
ści łączności radiotelefonicznej VHF. 
Got acquainted  with ship’s  public communication procedures using 
the  GMDSS equipment, in particular the VHF radiotelephone com-
munication. 

   

.14 Zapoznał się z zasadami prowadzenia nasłuch radiowego.  
Got acquainted  with the radio watch keeping principles. 

   

.15 Zapoznał się ze statkowymi procedurami postępowania po odebraniu 
alarmowania w niebezpieczeństwie DSC. 
Got acquainted  with ship’s procedures after receiving DSC alarm 
signal. 

   

.16 Zapoznał się z dokumentami służbowymi dotyczącymi radiostacji 
statkowej. 
Got acquainted  with the official documents regarding ship’s radio 
station. 

   

.17 Zapoznał się z dostępnymi  na statku publikacjami służbowymi doty-
czącymi radiokomunikacji morskiej. 
Got acquainted with ship’s official publications concerning the mari-
time radiocommunication. 

   

.18 Zapoznał się z obsługą urządzeń radiowych do odbioru morskich 
informacji bezpieczeństwa (MSI).  
Got acquainted  with the operation of the radio equipment designed 
for receiving  Maritime Safety Information (MSI). 

   

.19 Na podstawie publikacji potrafi ustalić możliwości pozyskania MSI 
niezbędnych do bezpiecznej żeglugi statku. 
Basing on the publications knows how to get MSI essential for ship 
safe navigation. 

   

.20 Zapoznał się z zasadami testowania będących na wyposażeniu statku 
urządzeń radiowych: DSC, EPIRB, SART i terminali satelitarnych 
systemu Inmarsat.  
Got acquainted  with the test principles of the onboard radio equip-
ment: DSC, EPIRB, SART and Inmarsat terminals. 

   

.21 Zapoznał się ze statkowymi procedurami odwoływania fałszywych 
alarmów. 
Got acquainted  with ship’s procedures for false alert canceling. 

   

.22 Zapoznał się z zasadami prowadzenia dziennika radiowego. 
Got acquainted  with the principles of a radio-log running.  

   

.23 Zapoznał się z przebiegiem inspekcji statku w zakresie odnoszącym 
się do wyposażenia radiowego.  
Got acquainted  with a course of a ship radio equipment inspection . 

   

.24 Przeprowadził łączność radiotelefoniczną VHF z innymi statkami, 
centrum VTS i/lub Kapitanatem Portu, wykorzystując Morski słow-
nik frazeologiczny (pod nadzorem uprawnionego oficera). 
Carried out communication by the VHF radiotelephone with other 
vessels, VTS station and / or Harbour Master Office using IMO 
Standard Marine Communication Phrases (under the supervision of 
a qualified officer). 
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8. 

 
STOSOWANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MOWIE I PIŚMIE 

Use English in written and oral form 
 

.1 Demonstruje odpowiednią znajomość języka angielskiego pozwalającą : 
-wykorzystywać mapy i inne   publikacje nautyczne,   
-zrozumieć informacje  meteorologiczne i wiadomości dotyczące -
bezpieczeństwa statku i jego  eksploatacji,   
-komunikować  się z innymi statkami, stacjami brzegowymi i cen-
trami VTS,  
-pełnić obowiązki oficera wachtowego współpracując z międzynaro-
dową (wielojęzyczną) załogą,  
-wykorzystywać i rozumieć  IMO -Standardowe zwroty porozumie-
wania się na morzu.  
Demonstrates adequate knowledge of the English language to enable: 
- to use charts and other nautical publications,  
-to understand meteorological information and messages concerning 
ship’s safety and operation,  
-to communicate with other ships, coast stations and VTS centres, 
- to perform the officer’s duties also with a multilingual crew,  
-to use and understand the IMO Standard Marine Communication 
Phrases (IMO SMCP.) 

   

.2 Potrafi  korzystać ze zrozumieniem z dokumentacji technicznej stat-
ku . 
Is able to use the engineering publications (technical documentation)  
with understanding. 

   

.3 Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu w języku angielskim róż-
nych dokumentów, takich jak raporty z wykonanych prac, zapisy 
dotyczące pełnienia obowiązków wachtowych, zamówienia materia-
łów i części zamiennych, stoczniowe specyfikacje remontowe itp. 
Actively participated in the preparation of the English version of 
documents such as reports of works carried out, watchkeeping rec-
ords, orders of materials and spare parts, shipyard works  specifica-
tions, etc. 

   

.4 Pogłębia wiedzę w zakresie technicznego słownictwa zawodowego. 
Deepens the knowledge in the marine technical vocabulary. 

   

 
9. 

 
MANEWROWANIE STATKIEM     

Ship manoeuvring 
 

.1 Rozumie działanie urządzenia sterowego i związanego z nim systemu 
alarmowego. 
Understands the operation of the steering gear and associated 
alarms. 

   

.2 Potrafi ocenić ograniczenia różnych metod systemów sterowania. 
Is able to estimate the limitations of different methods of steering. 

   

.3 Potrafi wskazać, gdzie można znaleźć informacje o zdolności ma-
newrowej statku. 
Is able to demonstrate where to find ship’s manoeuvring information. 

   

.4 Zapoznał się, rozumie i zna odnośne wartości  dotyczące:  
Got acquainted, understands and knows relevant concerning values:  
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- cyrkulacji statku pod balastem, z ładunkiem  (the ship’s turning 
circles), 

- zatrzymania statku inercyjnego i wymuszonego (stopping charac-
teristics and emergency manoeuvres). 

.5 Umie przeprowadzić manewry statku sterem i SG (pod nadzorem). 
Is able to carry out the manoeuvres of the vessel using the rudder and 
engine (under supervision). 

   

.6 Potrafi przedstawić poprawne procedury cumowania i kotwiczenia 
statku. 
Is able to demonstrate proper berthing and anchoring procedures. 

   

.7 Asystował na mostku podczas cumowania. 
Assisted during berthing / unberthing operations on the bridge. 

   

.8 Zna manewry ratownicze dla alarmu „Człowiek za burtą”. 
Knows mmanoeuvre to rescue „Man Overboard”. 

   

.9 Uczestniczył w ćwiczeniu: „Człowiek za burtą”. 
Participated in a „Man Overboard” exercise. 

   

.10 Pod nadzorem oficera wykonał manewry ratownicze celem podjęcia 
człowieka z wody (pętlą Wiliamsona lub inną metodą). 
Under supervision, practiced the „Wiliamson’s turn” or other meth-
od for positioning the vessel to recover a man overboard. 

   

10. 

 
BUDOWA I STATECZNOŚĆ STATKU 

Ship’s construction and stability 
 

.1 Zapoznał się z: 
Got acquainted with: 
– schematami  (drawings of): 
 systemu balastowego (ballast system), 
 systemu wentylacyjnego (vent. system), 
 systemów wody pitnej i sanitarnej (drinking and sanitary water 

systems), 
 zbiorników dna podwójnego, burtowych i szczytowych (D.B., 

side and top tanks), 
 ładowni (holds), 
 systemu przeciwprzechyłowego, jeżeli jest (antiheeling system, 

when fitted), 
 planu ogólnego statku (general arrangement), 
– informacją o stateczności i dokumentacją statecznościową (stabi-

lity booklets and documentation), 
użyciem kalkulatora  „Load master” i/lub komputera, jeżeli jest na 
statku, do obliczeń statecznościowych (use of „Load master” and / 
or computer, when fitted, for stability calculations). 

   

.2 Zna kryteria stateczności statku oraz potrafi ocenić wpływ sposobu 
organizacji prac przeładunkowych na stateczność statku i wytrzyma-
łość jego konstrukcji.  
Knows criteria of ship’s stability and is able to estimate the influence 
of organisation of the cargo handling operations on the ship’s stabil-
ity and structural strength. 
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11. 

 
PRZEWÓZ I SZTAUOWANIE ŁADUNKU 

Cargo handling and stowage 
 

.1 Asystował oficerowi wachtowemu w trakcie załadunku/wyładunku 
statku. 
Assisted OOW in loading/ discharging the ship. 

   

.2 Potrafi odczytywać zanurzenie statku i zastosować odpowiednie 
poprawki. 
Is able to read the ship’s draught and apply the necessary correc-
tions. 

   

.3 Potrafi obliczyć wygięcie i ugięcie statku. 
Is able to  calculate hogging and sagging. 

   

.4 Poznał, rozumie i stosuje w praktyce zasady prowadzenia sprawnej  
i bezpiecznej wachty ładunkowej. 
Got to know, understands and applies principles of keeping an effi-
cient and safe cargo watch in practice. 

   

.5 Uczestniczył w załadunku ładunków suchych takich jak:  
Involved in a loading of dry cargoes such as:  
ładunki masowe (bulk cargoes), 
ładunki masowe –zboże (bulk cargoes- grain) 
drobnica (general cargoes) 
drewno (timber deck cargo) 
kontenery, (container cargoes) 
ładunki ro-ro (ro-ro vessels stowage & securing) 
chłodzone (reefer cargoes) 

   

.6 Uczestniczył w załadunku ładunków płynnych i gazów takich jak:  
Involved in a loading of liquid and gas cargoes such as:  
ropa naftowa & produkty (crude oil & product cargoes) 
ładunki chemiczne (chemical cargoes) 
gaz płynny (liquefied gas cargoes) 

   

.7 Rozmawiał z C/O na temat niebezpieczeństw związanych z przewo-
zem ładunków masowych: upłynnienia, ryzyka przesunięcia ładunku, 
zniszczenia z powodu nieprawidłowej dystrybucji, innych zagrożeń 
chemicznych i zagrożeń dla zdrowia. 
Talked to C/O about the hazards associated with the transport of bulk 
cargoes: liquefaction, risk of cargo shift, structural damage due to 
improper distribution, chemical and other health  hazards. 

   

.8 Zapoznał się z planowaniem ładunku. Rozumie plan ładunkowy 
(stowage plan) pokazujący rozkład ładunku z przeznaczeniem dla 
różnych portów, podaną masę /objętość/ ilość ładunku, umiejscowie-
nie ładunków niebezpiecznych lub specjalnych. 
Got acquainted with cargo planning. Understand cargo plan show-
ing: location of cargo for different ports, cargo quantities, location of 
any dangerous or special cargo. 

   

.9 Potrafi wykorzystywać w praktyce kodeks IMDG, kodeks stałych ładun-
ków masowych, listę zgodności ładunków oraz Poradnik bezpieczeństwa 
dla zbiornikowców i terminali (w szczególności listy kontrolne). 
Is able to use in practice: the IMGD Code, solid bulk code, compati-
bility list, the oil tankers and terminals safety guide (in particular the 
check list). 
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.10 Potrafi zapewnić odpowiedni trym i stateczność przez cały czas. 
Is able to ensure satisfactory trim and stability all the time. 
 

   

.11 Sprawdzał prawidłowość oznakowania ładunków niebezpiecznych 
(np. oznakowanie kontenerów).  
Checked proper labelled of dangerous cargo ex.  on  containers. 

   

.12 Kontrole przed rozpoczęciem załadunku. Uczestniczył w przygoto-
waniu i kontroli ładowni, zbiorników, urządzeń przeładunkowych, 
urządzeń i materiałów sztauerskich oraz mocujących.  
Checks to be made prior to the cargo being loaded. Participated in 
the preparation and the inspection of the cargo hold, tanks, lifting 
plants, dunnage materials and lashing gear. 

   

.13 Przeprowadzał kontrole w trakcie operacji ładunkowych w celu 
upewnienia się, że ładunek nie jest uszkodzony.  
Performed checks during loading to ensure that the cargo is not 
damaged. 

   

.14 Zna procedury postępowania w przypadku ładunku uszkodzonego.  
Knows procedures for dealing with damage cargo. 

   

.15 Potrafi opisać i zgłosić każde uszkodzenie  ładunku i statku oraz 
ustalić ich ewentualne przyczyny. 
Is able to notice and report any damage to cargo and ship and estab-
lish possible causes. 

   

.16. Potrafi nadzorować operacje załadunkowe biorąc pod uwagę wpływ 
ładunku, włączając sztuki ciężkie, na stateczność statku oraz zasady 
sztauowania, separacji ładunku i balastowania statku.  
Is able to supervise the loading operations taking into account the 
effect of cargo, including heavy lifts, on the seaworthiness and stabil-
ity of the ship, the stowage, dunnaging and ballasting.  
 

   

.17 Potrafi ocenić czy operacje ładunkowe są prowadzone poprawnie. 
Is able to judge that all cargo operations are carried out properly. 
 

   

.18 Potrafi użyć dane odnośnie maksymalnych wartości obciążenia pod-
łogi ładowni, pokładu.   
Is able to use data concerning max. stackload (hold, deck) 

   

.19 Potrafi nadzorować separację pomiędzy ładunkami  masowymi lub 
drobnicowymi, jeżeli jest taka potrzeba.  
Is able to supervise separation between bulk cargoes or packaged 
goods if required. 

   

.20 Jest zapoznany z pobieraniem próbek, użyciem identyfikatora wody i 
pomiarem ulażu.  
Is familiar with taking samples, use of the waterfinder and taking 
ullages. 

   

.21 Rozumie, jak ładunek powinien być mocowany podczas operacji 
ładunkowych i jest zaznajomiony z konstrukcją, zasadą pracy oraz 
zastosowaniem właściwych urządzeń przeładunkowych. 
Has an understanding of the correct slinging of loads and is familiar 
with construction, operation and use of the proper lifting gear 

   

.22 Posiada praktyczną wiedzę o systemie bezpieczeństwa zbiorników. 
Has working knowledge of tank safety system. 
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.23 Jest zaznajomiony z rozmieszczeniem urządzeń w pomieszczeniach 
przepompowni ładunku, z działaniem oraz możliwościami zastoso-
wania środków bezpieczeństwa i alarmów urządzeń w przepompowni 
oraz z działaniem i kontrolą instalacji gazu obojętnego. 
Is familiar with the arrangement of the cargo pumproom, with the 
operation and purpose of the available safety devices and alarms of 
the cargo pump installation and the operation and control of the inert 
gas plant. 

   

.24 Potrafi nadzorować sztauowanie i mocowanie ładunków stałych  
w różnych formach opakowania (łącznie z kontenerami itp.). Zapo-
znał się z Kodeksem sztauowania i mocowania ładunków. 
Is able to supervise stowing and securing of all solid cargoes in 
packaged form (inc. cont. etc.). Got acquainted with   Cargo Stowage 
& Securing Code. 

   

.25 Wie, jak sztauować i mocować ładunki niebezpieczne i szkodliwe 
 i zna ich wpływ na bezpieczeństwo życia i statku. 
Knows how to stow and secure dangerous, hazardous and harmful 
cargoes and  their effect on the safety of life and of ship. 

   

.26 Zna zasady opieki nad ładunkiem w trakcie przelotu morskiego. 
Knows the rules for the  care of cargo during the voyage. 

   

.27 Potrafi ocenić, czy odpowiednie środki ostrożności są podjęte dla za-
pewnienia wentylacji i umożliwienia inspekcji ładunku podczas rejsu. 
Is able to supervise that the adequate precautions are taken to ensure 
ventilation and facilitate inspections during the voyage. 

   

.28 Potrafi wykonać draft survey, aby obliczyć ilość ładunku. 
Is able to make draft survey calculations to find the quantity of cargo. 

   

 
12. 

 
PROCEDURY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

Emergency procedures 
 

.1 Zna i rozumie przepisy armatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. 
Knows and understands the  provisions of ship owner safety management. 

   

.2 Zapoznał się z określonymi procedurami w sytuacjach zagrożenia. 
Got acquainted with established emergency procedures. 

   

.3 Zna i rozumie wydawnictwa ILO Zapobieganie wypadkom na statku 
w morzu i w porcie i krajowe przepisy bezpieczeństwa pracy. 
Knows and understands the ILO booklet „Accident prevention on 
board ship at sea and in port” and the national code of safety work-
ing practice. 

   

.4 Zna i rozumie przepisy, kodeksy bezpiecznego postępowania  
i przewodniki bezpieczeństwa dotyczące statku i ładunku: 
Knows and understands the regulations, codes of safe practice and 
safety guides appropriate to the ship and cargo: 
– tankowców (tanker),  
– chemikaliowców  (chemical tanker),  
– gazowców (gas carrier), 
– masowców (bulk carrier), 
– przepisów dotyczących przewozu zboża (grain regulations),  
– Kodeksu IMDG (IMDG Code),  
– przewozu ładunków drewna na pokładzie ( timber deck cargo),  
– innych, wyszczególnić (other, specify). 
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13. 

 
ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

 Prevention of pollution of the marine environment 
 

 Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery 
 i kompanijnymi, dokumentacją i planami.  
Got  acquainted with international, flag State and company regula-
tions, documentation and plans. 

   

 Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszczeniom 
olejowym SOPEP. 
Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and control 
plan. 

   

 Prezentuje praktyczną wiedzę o zapobieganiu zanieczyszczenia śro-
dowiska morskiego.  
Demonstrates the working knowledge of the precautions to be taken 
to prevent pollution of the marine environment. 

   

 Posiada praktyczną wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia 
zapobiegającego zanieczyszczeniom. 
 Has the working knowledge about operation of the pollution-
prevention systems and equipment. 

   

 Rozumie znaczenie aktywnego działania na rzecz ochrony środowi-
ska morskiego. 
Understands importance of proactive measures to protect the marine 
environment. 

   

 Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska morskiego- pozostałe zadania szkoleniowe i obowiązki zostały 
ujęte w części 5 książki praktyk, jako wspólne dla poziomu pomocniczego i operacyjnego.  
Prevention of pollution of the marine environment -remaining training tasks and duties have been laid down 
in section 5 of  the record book and are common for the support and  operational level. 
 

14. 

 
RATOWANIA ŻYCIA, POSZUKIWANIE  I RATOWANIE 

Life saving, search and rescue 
 

.1 Ratowanie życia – zadania szkoleniowe i obowiązki zostały ujęte w części 5 książki praktyk, jako wspólne dla 
poziomu pomocniczego i operacyjnego.  
Life saving- training tasks and duties have been laid down in section 5 of  the record book and are common for 
the support and  operational level. 

 
15. 

 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I SPRZĘT POŻARNICZY   

Fire-fighting and fire-fighting equipment 
 

.1 Ochrona przeciwpożarowa i sprzęt pożarniczy  – zadania i obowiązki szkoleniowe zostały ujęte w części 5 
książki praktyk, jako wspólne dla poziomu pomocniczego i operacyjnego.  
Fire-fighting and fire-fighting equipment - training tasks and duties have been laid down in Section 5 of  the 
record book and are common for the support and  operational level. 

 
16. 

 
ZASTOSOWANIE PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ NA STATKACH 

Apply medical first aid on board ship 
 

.1 Uczestniczył w morzu w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy. 
Participated in an emergency first aid drill at sea. 
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.2 Rozumie potrzebę przekazania informacji o wypadku innym  człon-
kom  załogi. 
Understands the need of handing over the information about the 
accident to other crew members.  

   

.3 Wie gdzie znajduje się i umie natychmiast wykorzystać zestaw 
pierwszej pomocy, gdy zdarzy się wypadek bądź choroba.  
Knows location and  is able to apply immediate first aid in the event 
of accident or illness on board. 

   

.4 Zna i rozumie toksykologiczne zagrożenia na burcie statku. 
 Has knowledge and understands  toxicological hazards on board. 

   

.5 Zna zawartość i umie wykorzystać poradnik pierwszej pomocy me-
dycznej w wypadkach związanych z ładunkami niebezpiecznymi. 
Knows the content and is able to use  the Medical First Aid Guide for 
Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG).  

   

.6 Demonstruje zrozumienie zasad pierwszej pomocy : przy  powstrzy-
maniu krwawienia, w przypadku duszenia się, układania chorego w 
pozycji bezpiecznej.  
Demonstrates a basic understanding of first aid principles: stopping 
bleeding, treatment of suffocation/drowning, placing casualty in 
recovery position. 

   

.7 Ma wiedzę na temat sposobu korzystania z porady medycznej drogą 
radiową.  
Has knowledge how to request Radio Medical for ad vice.  

   

.8 Wie jak rozpoznać symptomy szoku, udaru cieplnego - odpowiednio 
działa udzielając pomocy.  
Knows how to detect signs of shock and heat stroke and act accordingly. 

   

.9 Zna procedurę dla zajmowania się ofiarą wstrząsu elektrycznego.  
Knows procedure for dealing with a casualty of electric shock. 

   

.10 Zna procedury odnoszące się do udzielania pomocy przy oparze-
niach, złamaniach i  hipotermii.  
Knows  procedures for treating burns, minor fractures, casualty with 
hypothermia. 

   

17. 

 
KIEROWANIE I UMIEJĘTNOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ 

Application of leadership and teamworking skills 
 

.1 Zapoznał się z systemami szkoleń i kierowania załogą.  
Got acquainted with the systems of shipboard personnel management 
and training. 

   

.2 Rozumie znaczenie  i potrzebę kształcenia umiejętności pracy zespo-
łowej i kierowania zespołem. 
Understands the importance and  need for  training a leadership and 
teamwork skills.  

   

.3 Demonstruje zdolność do skutecznej komunikacji na statku  i na 
lądzie. 
Demonstrates ability to effective communication onboard and 
ashore. 

   

.4 Rozumie potrzebę planowania przydziału zadań, w tym ustalenia 
priorytetów (priorytetyzowania zadań).   
Understands the need for planning the allocation of tasks including 
prioritization. 
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.5 Obserwował wyniki efektywnego zarządzania doświadczeniem i 
umiejętnościami załogi.  
He observed results of effective management experience and skills  of 
the crew.  

   

.6 Realizując zadania nabywa  pewności siebie i kształtuje umiejętności  
przywódcze.   
In carrying out the tasks acquires self-confidence and develops lead-
ership skills.  
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Część 7. Szkolenie podstawowe dla wszystkich członków załogi tankowca i potwier-
dzenie wykonania  
 
W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki dla wszystkich członków załogi, które po-
winny być wypełnione w ramach zatwierdzonego programu szkolenia podstawowego, przed objęciem obowiązków  
na burcie. Zadania i obowiązki dotyczą następujących obszarów: znajomość norm i przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa załogi na tankowcu, w porcie i na morzu; ryzyka zdrowotne i stosowane środki ostrożności, w tym nie-
bezpieczeństwa kontaktu przez skórę, wdychania i przypadkowego połknięcia ładunku; szkodliwe właściwości 
przewożonego ładunku i związana z tym pierwsza pomoc, lista nakazów i zakazów; zapobieganie i walka z poża-
rem-kontrola palenia papierosów  i ograniczenia gotowania posiłków, źródła zapłonów, ognia i zapobieganie eks-
plozjom; metody walki z pożarem; zapobieganie zanieczyszczeniom,- stosowane procedury zapobiegające zanie-
czyszczeniom powietrza i wody, podjęte postępowanie w przypadku rozlewu; wyposażenie bezpieczeństwa i jego 
użycie -właściwe użycie odzieży ochronnej i wyposażenia, sprzętu do reanimacji, wyposażenia ucieczkowego  
i ratunkowego; procedury awaryjne- zapoznanie się z procedurami planu awaryjnego. 
Praktykant powinien być zaokrętowany jako nadliczbowy, tzn. praktykant nie będzie miał innych obowiązków 
oprócz wynikających z programu szkolenia i awaryjnych. 
Potwierdzenie wykonania - każde zadanie i obowiązek wyszczególnione w książce praktyk powinny zostać parafo-
wane przez oficera szkoleniowego na statku, wówczas, gdy oficer jest przekonany, że praktykant wykonując zada-
nia osiągnął wystarczający poziom kompetencji. 
 
Section 7. Familiarization training for all tanker personnel and record of  achievement   
 
This section contains training tasks or duties for all  tanker personnel which should be undertaken as part of the 
approved programme of familiarization training before being assigned to shipboard duties.  Tasks and duties cover  
the following matters: regulations-knowledge of the ship’s rules and regulations governing the safety of personnel 
on board a tanker in port and at sea; health hazards and precautions to be taken -dangers of skin contact; inhala-
tion and accidental swallowing of cargo; the harmful  properties of the cargoes carried, personnel accidents and 
associated first aid; lists of do’s and don’ts; fire prevention and fire fighting- control of smoking and cooking re-
strictions; sources of ignition; fire and explosion prevention; methods of fire fighting; pollution prevention -
procedures to be followed to prevent air and water pollution and measures which will be taken in the event of spill-
age; safety equipment and its use - the proper use of protective clothing and equipment, resuscitators, escape and 
rescue equipment; emergency procedures - familiarization with the emergency plan procedures. 
The trainee should be carried in a supernumerary capacity (i.e. the trainee will have no other duties than that of 
undertaking the training programme and emergency duties). 
Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by 
 a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a trainee has achieved a satisfactory 
standard of competence. 
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Szkolenie na statku powinno zapewnić wiedzę i doświadczenie, właściwe dla danego typu tankowca, jak 
wskazano poniżej: 
The onboard training should at least provide knowledge and experience, relevant to the applicable tanker 
type, of the following: 

 
 

1. 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
Safety 

 
 Wszystkie typy tankowców (All tankers types) 

.1 Zapoznał się i rozumie statkowy systemem zarządzania bezpieczeństwem.  
Got acquainted and understands the Ship’s Safety-Management 
System. 
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.2 Zapoznał się z wyposażeniem przeciw pożarowym i procedurami 
właściwymi dla danego ładunku.  
Got acquainted with cargo-specific fire-fighting equipment and 
procedures.   

   

.3 Zna specyficzne dla danego ładunku procedury pierwszej pomocy, 
włączając MFAG  dla ładunków niebezpiecznych.  
Knows cargo-specific first-aid procedures, including the Medical 
First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods 
(MFAG).  

   

.4 Wykazuje wiedzę na temat zagrożeń specyficznych dla statku i 
ładunku, z uwzględnieniem przepisów dotyczących palenia (tyto-
niu), atmosfery z obniżoną zawartością tlenu, narkozy spowodowa-
nej węglowodorami pochodzącymi z ładunku, toksyczności ładun-
ku. 
Demonstrates knowledge of  ship-/cargo-specific hazards, includ-
ing smoking regulations, oxygen-depleted atmospheres, cargo hy-
drocarbon narcosis and toxicity. 

   

.5 Zapoznał się i rozumie system oceny ryzyka. 
Got acquainted and understands the risk assessment system. 
 

   

.6 Zna procedury wydawania zezwoleń na pracę, włączając procedury 
dla prac z otwartym ogniem i wchodzeniem do przestrzeni za-
mkniętych.  
Knows procedures of issuing permits to work, including hot works 
and enclosed spaces entry procedures. 

   

.7 Potrafi poprawnie używać wyposażenia ochrony osobistej.   
Demonstrates safe working practices as related to use of personal 
protective equipment . 

   

 Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers) 
.8 Zna i rozumie niebezpieczeństwa i środki ostrożności związane z 

obsługą i magazynowaniem ładunku w niskich temperaturach. 
 Knows and understands dangers and precautions related to han-
dling and storage of cargoes at cryogenic temperatures. 

   

 
2. 

 
KONSTRUKCJA, ŁADUNEK, ZBIORNIKI ŁADUNKOWE I RUROCIĄGI 

Construction, cargo, cargo tanks and pipelines 
 

 Wszystkie typy tankowców  (All tanker types) 
.1 Wykazuje znajomość konstrukcji kadłuba/zbiorników i ich ograni-

czeń.  
Demonstrates knowledge of hull/tank construction and limitations. 
 

   

.2 Rozróżnia i lokalizuje podłączenia rurociągów ładunkowych.  
Distinguishes and locates  cargo connections /manifolds. 
 

   

.3 Zapoznał się z właściwościami i niebezpieczeństwami związanymi  
z rodzajem przewożonego ładunku, włączając w  to użycie arkusza  
z  informacjami bezpieczeństwa ładunku –MSDS. 
Got acquainted with properties and hazards associated with the 
types of cargo being carried, including use of Material Safety Data 
Sheets. 
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.4 Rozumie zagrożenia, jakie mogą stwarzać operacje ładunkowe  
(takie, jak czyszczenie/odgazowywanie/mycie zbiorników) dla  
systemu wentylacji pomieszczeń, zna działania zmniejszające te 
ryzyka. 
Understands the risks that cargo operations (such as purging/gas-
freeing/tank cleaning) may have on the accommodation ventilation 
systems and knows actions to mitigate these risks. 

   

.5 Zapoznał się z konstrukcją i elementami systemu ładunkowego  
i balastowego.  
Got acquainted with configuration of cargo and ballast system.  

   

.6 Zapoznał się z pompami i  ich osprzętem. 
Got acquainted with pumps and associated equipment . 

   

.7 Rozróżnia i nazywa wyposażenie specjalistyczne związane z opera-
cjami ładunkowymi.  
Distinguishes and names the specialist equipment associated with 
the cargo operations.  

   

.8 Wykazuje wiedzę na temat szczegółów konstrukcji tankowca i ich  
wpływu na operacje ładunkowe.  
Demonstrates knowledge of particulars of the tanker’s construction 
and how this affects the cargo operations.  

   

 Dodatkowo dla gazowców (Additional for liquefied gas tankers) 
.9 Rozumie i zna sposób zastosowania podziału, oddzielenia i śluz 

powietrznych do otrzymania obszarów wolnych od gazu.  
Understands and knows how to use of segregation, separation and 
airlocks to maintain gas-safe areas.  

   

.10 Zna i rozróżnia zbiorniki ładunkowe, przegrody wewnętrzne, prze-
strzenie izolacyjne, zawory odciążeniowe/bezpieczeństwa rurocią-
gu i systemy wentylacji oparów.  
Knows and distinguishes cargo tanks, inter-barriers, insulation 
spaces, and pipeline relief valves and vapour venting systems. 

   

.11 Zapoznał się z kompresorami oparów ładunku  i ich osprzętem.  
Got acquainted with cargo vapour compressors and associated 
equipment.  

   

3. 

 
TRYM I STATECZNOŚĆ 

Trim and stability 
 

 Wszystkie typy tankowców  (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z informacją o stateczności tankowca i kalkulatorem 

statecznościowym. 
Got acquainted with tanker’s stability information and calculating 
equipment. 

   

.2 Zna znaczenie utrzymania poziomu naprężeń kadłuba w dozwolo-
nych granicach.  
Understands importance of maintaining stress levels within ac-
ceptable limits. 

   

.3 Rozumie niebezpieczeństwa swobodnej powierzchni cieczy i ruchu 
cieczy wewnątrz poruszającego się, nie całkowicie zapełnionego 
zbiornika- zjawisko „sloshingu”.  
Understands dangers of free surface effect and “sloshing” effect. 
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Nr 
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jące-go        
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ing off. 
initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

4. 

 
OPERACJE ŁADUNKOWE  

Cargo operations 
 

  
Wszystkie typy tankowców  (All tanker types) 

 
.1 Asystował przy planowaniu załadunku/opieki w czasie transpor-

tu/wyładunku / balastowania. 
 Assisted in pre-planning of loading/in-transit care, discharge 
/ballast operations. 

   

.2  Zapoznał się z prowadzeniem zapisów. 
Got acquainted with keeping records. 

   

.3 Zna procedury startowania/zatrzymania, włączając procedurę awa-
ryjnego zatrzymania urządzeń ładunkowych. 
Knows start up/stopping procedures, including emergency shut-
down.  

   

.4 Rozumie potrzebę kontroli stanu zacumowania statku w czasie 
operacji ładunkowych. 
Understands that attention is required for mooring arrangements 
during cargo operations. 

   

.5 Zna i rozumie wymagania dotyczące zubożania i zobojętniania 
atmosfery zbiornika oraz niebezpieczeństwa temu towarzyszące. 
 Knows and understands purging and inerting requirements and 
associated hazards.  

   

.6  Asystował podczas załadunku statku, włączając operację dopełnia-
nia zbiorników. 
Assisted in loading cargo, including topping-off operations. 

   

.7  Asystował podczas wyładunku, włączając operacje resztkowania  
i osuszania. 
Assisted in discharging cargo, including draining and stripping 
operations. 

   

.8 Zna procedury dotyczące kontroli ładunku w czasie operacji za- i 
wyładunku, włączając pobieranie próbek, kiedy jest to stosowane. 
Has working knowledge of procedures for monitoring of cargo 
during loading/discharging operations, including sampling where 
applicable.  

   

.9 Zapoznał się ze sposobem mierzenia ilości ładunku i obsługi sys-
temów alarmowych. 
Got  acquainted with tank gauging and alarm systems.  

   

.10 Zna i rozumie niebezpieczeństwa wyładowań elektrostatycznych  
oraz  związaną z tym prewencję.  
Knows and understands dangers from electrostatic discharge and 
its prevention. 

   

.11  Asystował podczas operacji balastowania i wybalastowania. 
Assisted in ballasting and de-ballasting operations. 
 

   

.12 Zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi konserwacji, włączając 
inspekcje powłok ochronnych.  
Got  acquainted with maintenance requirements, including coating 
inspections.  
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 Dodatkowo dla chemikaliowców (Additional for chemical tankers ) 
.13 Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności 

powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji. 
Understands issues of the polymerization , cargo compatibility, 
tank coating compatibility and other reactions.  

   

.14 Rozumie działanie inhibitora i katalizatora. 
Understands functions of inhibitors and catalysts.  

   

.15 Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu.  
Understands issue of the vapour/gas dispersion.  

   

 Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers) 
.16 Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności 

powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji. 
Understands issues of the polymerization , cargo compatibility, 
tank coating compatibility and other reactions. 

   

.17  Rozumie działanie inhibitora i katalizatora. 
Understands functions of inhibitors and catalysts. 

   

.18 Rozumie przyczyny ciśnienia zwrotnego/przeciwciśnienia i efekt 
nagłego wzrostu ciśnienia.  
Understands causes of backpressure and pressure surge effects.  

   

.19  Posiada wiedzę  na temat użycia wyparowanego gazu jako paliwa.  
Has knowledge about the use of boil-off gas as a fuel. 

   

.20 Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu.  
Understands issue of the vapour/gas dispersion.   

   

.21 Asystował podczas operacji zubożania i schładzania. 
Assisted in purging and cool-down operations.  

   

.22 Zapoznał się z obsługą i konserwacją wyposażenia do skraplania gazu. 
Got  acquainted with operation and maintenance of re-liquefaction 
equipment. 

   

.23 Rozumie i zapoznał się z systemem kontroli ładunku CTS. 
Demonstrates understanding and use of the custody transfer system.   

   

  Dodatkowo dla tankowców przewożących produkty naftowe (Additional for oil tankers) 
.24 Zapoznał się z systemami mycia ropą naftową. 

Got  acquainted with crude oil washing systems.  
   

5. 

 
MYCIE / CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW  

Tank washing / cleaning  
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Rozróżnia i nazywa systemy czyszczenia zbiorników i wyposażenie 

montowane na tankowcu. 
Distinguishes  and names tank cleaning systems and equipment 
fitted on the tanker.  

   

.2 Asystował podczas planowanie operacji mycia/czyszczenia zbior-
nika. 
Assisted in pre-planning of tank washing/cleaning operations. 

   

.3 Posiada znajomość procedur mycia zbiornika, włączając zubożanie  
i zobojętnianie. 
Has working knowledge of tank washing procedures, including 
purging and inerting. 

   

.4 Posiada wiedzę na temat kontrolowania resztek olejowych pozosta-
łych po myciu. 
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Has the working knowledge about controlling of slops/waste product.  
.5 Wykazuje wiedzę i rozumie zagrożenia elektrostatyczne. 

Knows and understands electro-static hazards.  
   

.6 Zapoznał się z wymaganiami odnośnie stopnia czystości. 
Got  acquainted with cleanliness requirements.  

   

.7 Zapoznał się z wymaganiami w zakresie konserwacji.  
Got acquainted with maintenance requirements.  

   

 Dodatkowo dla chemikaliowców (Additional for chemical tankers ) 
.8  Posiada praktyczną wiedzę na temat usuwania inhibitorów i osadów. 

 Has working knowledge about removal of inhibitors and residues. 
   

.9 Zna użycie absorbentów, środków czyszczących i detergentów. 
Demonstrates the working knowledge about applying absorbents, 
cleaning agents and detergents.  

   

 Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers) 
.10 Posiada wiedzę o procesach odparowywania płynnych pozostałości 

i re-gazyfikacji.  
Has a knowledge of hot-gassing/boil-off of liquid residues and 
regassification process.  

   

6. 

  
SYSTEMY GAZU OBOJĘTNEGO 

 Inert gas systems 
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zna systemy gazu obojętnego i jego wyposażenie montowane na 

tankowcu (linie, zawory, zabezpieczenia). 
Knows inerting system(s) and equipment fitted to the tanker . 

   

.2 Rozumie niebezpieczeństwa związane z inertowaniem zbiorników, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wejścia do zbiorników. 
Knows and understands hazards associated with inerting spaces, 
with particular reference to safe entry into tanks.  

   

.3 Asystował podczas operacji zubożania, utrzymania obojętnej at-
mosfery i operacjach odgazowywania.  
Assisted in purging, maintaining inert atmosphere and gas-freeing 
operations . 

   

.4 Zapoznał się z wymaganiami odnośnie utrzymania/konserwacji systemu. 
Got  acquainted with maintenance requirements.  

   

7. 

 
ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM I KONTROLA 

Pollution prevention and control 
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery 

 i kompanijnymi, dokumentacją i planami.  
Got  acquainted with international, Flag State and company regu-
lations, documentation and plans. 

   

.2 Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszcze-
niom olejowym SOPEP i statkowym planem działania na wypadek 
rozlewu olejowego na wodach amerykańskich VRP.  
Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and con-
trol plan and VRP- Vessel Response Plan in the case of oil spill in 
U.S. waters. 
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.3 Posiada wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia zapobie-
gającego zanieczyszczeniom, włączając monitorowanie wypompo-
wywania resztek olejowych.  
Has the working knowledge about operation of the tanker’s pollution-
prevention systems and equipment, including discharge monitoring.  

   

.4 Potrafi użyć środki do zabezpieczania-usuwania rozlewów olejo-
wych na statku. 
Knows and understands an application and ooperation of the tank-
er’s pollution-containment equipment.  

   

8. 

 
WYPOSAŻENIE WYKRYWANIA GAZU I PRZYRZĄDY  

Gas-detection equipment and instruments  
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z użyciem i kalibracją osobistych analizatorów gazu, 

przenośnych i stałych, ze szczególnym odniesieniem do wyposaże-
nia monitorującego zawartość tlenu i węglowodoru. 
Got  acquainted with the use and the calibration of personal, port-
able and fixed gas analysers, with particular reference to oxygen 
and hydrocarbon monitoring equipment. 

   

.2  Zapoznał się z działaniem, konserwacją i ograniczeniami pomiaru 
poziomu napełnienia zbiornika, systemami alarmowymi i pomiaru 
temperatury 
Got acquainted with operation, maintenance and limitation of cargo 
tank level measuring, level alarm and temperature measuring systems. 

   

 Dodatkowo dla gazowców (Additional for liquefied gas tankers ) 
.3 Zapoznał się obsługą i utrzymaniem (wyposażenia) mierzącego 

temperaturę kadłuba. 
Got acquainted with operation and maintenance of hull tempera-
ture measurement. 

   

9. 

 
PUBLIKACJE  

Publications 
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z publikacjami międzynarodowymi, państwa bandery  

i kompanijnymi dotyczącymi operacji tankowcem, włączając 
SOLAS, MARPOL oraz obowiązujące poradniki  w tym ISGOTT. 
Got acquainted with the international, flag State and company 
publications relevant to the operation of the tanker, including 
SOLAS, MARPOL and applicable guidance manuals inc. ISGOTT 
(International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals).  

   

.2 Zapoznał się z instrukcjami dotyczącymi obsługi i konserwacji 
poszczególnych elementów wyposażenia statku.  
Got acquainted with the ooperating and maintenance manuals 
specific to the equipment on board. 

   

.3 Zapoznał się z ustalonymi standardami przemysłowymi i kodem  
bezpieczeństwa pracy (np. ICS, OCIMF, SIGTTO). 
Got  acquainted with established industrial standards and code of 
safe working practice (e.g., ICS, OCIMF, SIGTTO).  
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Część 8. Prace projektowe 
 
Celem przygotowania szkiców planów konstrukcyjnych, wyposażenia   systemów i urządzeń statkowych jest 
umocnienie wiedzy zdobytej na burcie statku w trakcie realizowanej praktyki.  
Wykonać odręcznie w odpowiedniej skali rysunki techniczne: 
 

1. W rzucie podłużnym statku ukazać podział przestrzeni ładunkowych, zbiorników balastowych, innych 
przedziałów (np. tuneli).   

2. Przedstawić z wymiarami koło Plimsola i linie ładunkowe.  
3. Diagram zenz,   zbiorników dennych, skrajników dziobowego i rufowego i innych w systemie balasto-

wym  statku, zaznaczając położenie zaworów (dla praktykantów pokładowych na innych statkach niż 
zbiornikowce). 

4. Diagram systemu rurociągów ładunkowych (z wyłączeniem pompowni) wskazując położenie zaworów 
kolorowymi oznaczeniami lub w inny sposób, by ukazać ich funkcje (dla praktykantów pokładowych 
na tankowcach). 

5. Schemat urządzeń cumowniczych dla stacji manewrowej na dziobie i rufie. Przygotować plan ze wska-
zaniem urządzeń cumowniczych. Zaznaczyć kierunek prowadzenia lin cumowniczych i stalówek. 

6. Plan mostka nawigacyjnego ukazujący pozycję i nazwę urządzeń 
 

 
 
Section 8. Project work 
 
The object in carrying out projects during on board training is to ensure to gain progressively a knowledge of 
the ship.  
Prepare scale drawings: 
 

1. A longitudinal section through the centre line of ship showing and naming cargo holds (tanks, bunker, 
ballast and other compartments/spaces.  

2. Load Line Disc and Load Lines (Plimsol marks). 
3. Draw a diagram of the bilge, double bottom,  fore and after peak, and other water ballast pipeline sys-

tems, indicating the positions off all valves. (for cadets serving in ships other than tankers). 
4. Draw a diagram of the cargo pipeline system (excluding the pumproom), indicating the position of all 

valves by colour code or other means to indicate their function (for cadets serving in tankers).  
5. Mooring arrangement- for forward and aft station. Prepare a deck plan showing the position of fair-

leads, winches/capstans, windlass. On this plan show the leads of mooring ropes and wires. 
6. Draw a plan of the navigation bridge showing the position and name of equipment. 
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Część 9. Przeglądy Książki praktyk morskich  i ocena realizowanej praktyki  
Section 9. The On Board Training Record Book review and training assessment  

 
 
 

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
 

    

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
 

    

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
 

    

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
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Zaliczenie realizowanej praktyki morskiej zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW   
On board training acceptance as required by IMO STCW Convention 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko praktykanta pokładowego 
Deck Cadet full name 
 

 

 
Morska jednostka edukacyjna     
Maritime University/ College / Training Centre 
 
 

 

 
Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of authorized training supervisor 
 

 
Praktykę zaliczono z  wynikiem 
On board training accepted with the following result 

 
…………………………………………. 
 

 
…………………………………………… 

 
Data: 
Date: 
 

 
Podpis: 
Signature: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/44rch 
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Część 1. Informacje ogólne           Section 1. General information 
 
 
1.1   Wprowadzenie             1.1   Introduction 
      
Szkolenie praktyczne kandydatów na przyszłych 
oficerów wachtowych powinno odbywać  się zgod-
nie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji 
o wymaganiach w zakresie szkolenia marynarzy, 
wydawania świadectw i pełnienia wacht z 1978 roku, 
poprawionej w 2010 roku (z zaimplementowanymi 
poprawkami z Manili 2010). Książka praktyk mor-
skich (KPM) zawiera zadania dotyczące szkolenia 
praktycznego praktykantów pokładowych.  
 
Praktykant podczas takiego szkolenia nabywa umie-
jętności i nawyki zawodowe niezbędne w pracy na 
stanowisku oficera wachtowego. Umiejętności zdo-
byte podczas praktyki prowadzonej zgodnie z pro-
gramem określonym w niniejszej książce są spełnie-
niem minimum wymagań do nadania dyplomu ofice-
ra wachtowego. Praktykant nauczy się przy tym 
łączyć teorię nabytą w uczelni morskiej lub innym 
ośrodku szkoleniowym z praktyką. Pozwala to przy-
szłemu oficerowi wachtowemu nauczyć się pracy na 
nowoczesnych i zautomatyzowanych morskich stat-
kach handlowych. 
 
Niezwykle ważne jest,  aby przyszły oficer  miał 
stworzoną odpowiednią możliwość zdobycia do-
świadczeń , w pełnieniu  pod nadzorem  obowiązków 
wachtowych,  szczególnie w późniejszym  etapie  
realizowanej praktyki morskiej.  
 
Zintegrowanie szkolenia praktycznego z dogłębnym 
przygotowaniem teoretycznym jest niezbędne dla 
oficera współczesnego statku. Szkolenie powinno się 
odbywać pod nadzorem kapitana, starszego oficera  
i wyznaczonych oficerów szkoleniowych nadzorują-
cych praktykę. Właściwie wypełniona KPM jest 
dowodem, że kandydat na oficera wachtowego nabył 
umiejętności wymagane przez IMO- Konwencję 
STCW. Dlatego też dokładne prowadzenie książki 
jest bardzo istotne. KPM podlega zaliczeniu. 
 
 
Niniejsza KPM została przygotowana, uwzględniając 
standardy kompetencji określone w sekcji A-II/1, 
paragraf 1do 7, sekcji A-II/3, paragraf 1do 6, sekcji 
A-II/4, paragraf 1do 4,  sekcji A-II/5, paragraf 1do 3, 
sekcji A-VI/1, paragraf 2, sekcji A-VI/2, paragraf 1 
do 4, sekcji A-VI/3, paragraf 1 do 4, sekcji A-VI/4, 
paragraf 1 do 3 oraz standardy procedur wachtowych  
podane w sekcji  A-VIII/2, część 4-1 i zalecenia 
odnośnie programu praktyki określone w sekcji  
B-II/1 Kodeksu STCW. 
 

 Onboard training of the prospective watchkeeping 
officers should be done according to the require-
ments of the International Convention on Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers, 1978, as amended in 2010. This On Board 
Training Record Book (TRB) includes onboard train-
ing tasks and duties for deck cadets.  
 
 
 
During this training cadet gains professional skills 
and experience necessary in the work as 
a watchkeeping officer. Onboard  training skills 
gained according to the programme laid  down  in 
the TRB fulfil the minimum requirements for certifi-
cation of officer in charge of navigational watch. 
 During onboard training the cadet learns to com-
bine theoretical knowledge from Maritime Academy 
or other training centre and practice. It allows the 
prospective watchkeeping officer to learn the job on 
modern and automated seagoing ships.  
 
 
It is extremely important that the prospective officer 
is given adequate opportunity for supervised bridge 
watchkeeping experience, particularly in the later 
stages of the onboard training programme. 
 
 
Onboard training properly integrated with theoreti-
cal education is necessary for an officer of 
a contemporary ship. Practical training should be 
completed under supervision of the master, chief 
officer and designated shipboard training officers. 
Duly completed TRB is an evidence that the trainee 
has achieved professional skills and experience re-
quired in the standards of competence according to 
the IMO STCW  Convention. That is why the TRB 
should be precisely completed. The TRB will be un-
der supervision. 
 
This TRB has been prepared to meet:  the standards 
of competence specified in section A-II/1, para-
graphs 1to 7, section A-II/3, paragraphs 1to 6, sec-
tion A-II/4, paragraphs 1to 4, section A-II/5, para-
graphs 1to 3, section A-VI/1, paragraph 2, section  
A-VI/2, paragraphs 1 to 4, section A-VI/3, para-
graphs 1 to 4, section A-VI/4, paragraphs 1 to 3and  
standards regarding watchkeeping specified in sec-
tion A-VIII/2, part 4-1  and  the guidance regarding 
the training programme stated in section B-II/1 of  
the STCW Code. 
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1.2    Instrukcja wypełniania    1.2    Guidance for completing 
         Książki  Praktyk  Morskich              Training Record Book 

     
     
1. Praktykant podlega podczas praktyki morskiej 

kapitanowi statku i zobowiązany jest do sumien-
nego realizowania programu zawartego w Książ-
ce praktyk morskich oraz przestrzegania przyjęte-
go na statku porządku i trybu pracy. 
 

1. During the seagoing service, the deck cadet is 
under supervision of ship’s master and is obliged 
to follow diligently the programme of training as 
laid down in the On Board Training Record 
Book and to fulfil ship’s regulations and work 
directions.  
 

2. Praktykant pobiera Książkę praktyk morskich za 
pokwitowaniem w morskiej jednostce edukacyj-
nej, w której odbywa szkolenie. Morska jednost-
ka edukacyjna nadaje numer kolejny każdej 
książce i prowadzi rejestr wydanych egzempla-
rzy. 
 

2. The deck cadet receives his On Board Training 
Record Book in return for a receipt, in the Mari-
time University/ College/ Training centre, which 
is responsible for his education. Each book has 
its own number given and registered by Mari-
time University/ College/ Training centre. 
 

3. Praktykant osobiście odpowiada za prowadzenie 
Książki praktyk morskich podczas całej swojej 
praktyki morskiej na różnych statkach. 
 

3. The deck cadet is personally responsible for 
completion of the On Board Training Record 
Book during his whole sea service on different 
ships. 
 

4. Po zaokrętowaniu na każdy statek praktykant  
w pierwszej kolejności: 
 zapoznaje się ze statkiem oraz z procedurami 

i urządzeniami wykorzystywanymi w wypad-
ku zagrożenia życia, 

 wypełnia dane dotyczące statku. 
Następnie praktykant wykonuje zadania podane 
w Książce praktyk morskich i uzyskuje podpis 
potwierdzenia u oficera nadzorującego praktykę. 
 

4. Immediately after joining each ship, the deck 
cadet should: 
 start with ship’s familiarization and safety 

tasks, 
 record the particulars of the ship. 
Next, the cadet should complete the tasks laid 
down in the On Board Training Record Book 
and obtain the shipboard training officer’s sig-
nature. 
 

5. Oficerów nadzorujących praktykę wyznacza 
kapitan spośród zaokrętowanych oficerów. 
 

5. The shipboard training officers are designated 
by master from on board officers. 

6. Niektóre zadania podane w Książce praktyk mor-
skich mogą być niemożliwe do wykonania przez 
praktykanta ze względu na typ statku, na którym 
odbywa praktykę. W takim wypadku należy 
umieścić przy zadaniu informację, dlaczego to 
zadanie nie zostało wykonane. 
 

6. It may be not possible for the cadet to completed 
some tasks laid down in the On Board Training 
Record Book due to the kind of joined ship. In 
this case, an appropriate information should be 
written at the task which was not completed. 
 

7. Nie wymaga się wykonania wszystkich zadań na 
jednym statku, można tego dokonać na kilku 
statkach. 
 

7. It is not necessary to complete all tasks on one 
ship. It can be done on subsequent ships. 

8. Praktykant powinien wykonywać zadania  
w taki sposób, aby nadzorujący praktykę oficer 
był całkowicie przekonany, że praktykant osią-
gnął wystarczający poziom umiejętności. 
 

8. Deck cadet should complete the tasks in such  
a manner, that the shipboard training officer is 
absolutely sure of satisfactory performance of 
trainee’s competence. 

9. Praktykant może wielokrotnie zaliczać to samo 
zadanie, a decyzja o jego powtarzaniu zależy od 
oficera nadzorującego praktykę. 
 

9. Deck cadet has a right to fulfil the tasks more 
than once. The decision to repeat the task de-
pends on  the shipboard training officer.  
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10. Zaliczenie praktykantowi zadania jest równo-
znaczne z potwierdzeniem, że nabył on wymaga-
ną umiejętność. Potwierdza to swoim podpisem 
oficer szkoleniowy nadzorujący praktykę w od-
powiedniej rubryce danego zadania. 
 

10. When the deck cadet completes the task, it is 
understood that he is considered competent in 
this task. The shipboard training officer confirms 
it with his signature in the appropriate space of 
a given task. 

11. Zaliczenie każdego zadania przez oficera szkole-
niowego nadzorującego praktykę powinno być 
potwierdzone przez starszego oficera. 
 

11. The confirmation of each task done by the ship-
board training officer should be additionally 
confirmed by the chief officer.  

    
12. Książkę praktyk morskich należy przedłożyć: 

 kapitanowi po zaokrętowaniu, na koniec każ-
dego miesiąca oraz przed wyokrętowaniem, 

 starszemu oficerowi i oficerowi nadzorujące-
mu praktykę, na każde ich żądanie w czasie 
trwania praktyki. 

 

12. The On Board Training Record Book should be 
submitted to the: 
 master, after joining the ship, at the end of 

each month and before leaving the ship, 
 chief officer and shipboard training officer, 

on each their request, during service on 
board. 

 
13. Morska jednostka edukacyjna kontroluje  Książkę 

praktyk morskich w celu stwierdzenia, czy poten-
cjalny oficer wachtowy nabył już wymagane 
umiejętności. 
 

13. Maritime University/ College/ Training centre 
shall examine the On Board Training Record 
Book to ensure that the prospective watchkeep-
ing officer is considered competent. 

14. 
 
 
 
 
15. 

Morskie jednostki edukacyjne mogą rozszerzyć 
wymagania zawarte w Książce praktyk morskich 
(np. o raporty i opisy). 
 
 
Właściwie wypełniona i podpisana przez kapita-
na, uznana książka praktyk staje się ważnym 
dokumentem potwierdzającym, że założony pro-
gram  praktyki morskiej  został zakończony,  
umożliwiając tym samym wydanie odpowiednie-
go  certyfikatu.  
 

14. 
 
 
 
 

15. 

Maritime University/ College/ Training centre  
can extend requirements included in the On 
Board Training Record Book (e.g. reports, de-
scriptions). 
 
Duly completed and countersigned by the mas-
ter, the approved record book will provide 
unique evidence that a structured programme of 
onboard training has been completed leading 
towards the issue of a relevant Certificate. 
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Część 2. Zapis przebiegu praktyki morskiej 
Section 2. Summary record of on board training 
 
 
1.   Dane osobowe praktykanta pokładowego (Deck Cadet personal details) 
Imię i nazwisko   
Full name 
 

 

Adres zamieszkania  
Home address 
 

 

Data urodzenia  
Date of birth 

 

Numer książeczki żeglarskiej  
Number of the Seaman’s Discharge Book  

 

Tel*:  Mobile*: 

E-mail*:  

* informacje nieobowiązkowe / optional information 
 
 

2.   Uzyskane świadectwa szkoleń (Certificates achieved) 
 
 

Rodzaj świadectwa przeszkolenia 
Type of Certificate of Proficiency 

Numer (Number)/ 
Termin ważności (Date of expiry) 

 
Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa: indywidualnych technik 
ratunkowych; ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego; elementarnych 
zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; bezpieczeństwa własnego i od-
powiedzialności wspólnej  
Certificate of Proficiency in Basic Safety Training : Personal Survival Tech-
niques; Fire Prevention and Firefighting; Medical First Aid;  Personal Safety 
and  Social Responsibility 
 

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa problematyki ochrony na 
statku lub świadectwo przeszkolenia w  zakresie ochrony dla osób z przydzielo-
nymi obowiązkami w zakresie ochrony Certificate of Proficiency - Security 
awareness training or security training for seafarers with designated security 
duties 
 

 

Świadectwo marynarza wachtowego 
Certificate of  Proficiency – for ratings duly certified to be a part of  a naviga-
tional watch 

 

Świadectwo ratownika  
Certificate of Proficiency in Survival Craft and  Rescue Boats other than Fast 
Rescue Boat 

 

Świadectwo starszego marynarza 
Certificate of  Proficiency – for ratings duly certified as able seafarer deck 
 

 

Świadectwo starszego ratownika  
Certificate of Proficiency in  Fast Rescue Boats 
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Świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad cho-
rym   
Certificate of Proficiency in  Medical Care 
 

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom 
operacyjny 
Certificate of Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational level 
 

 

Świadectwo ogólne operatora GMDSS 
Certificate of  Competency – for GMDSS radio operator, General Operator’s 
Certificate 
 

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych 
Certificate of Training in Hazardous Cargo Carriage on Vessels 

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu 
produktów naftowych stopień podstawowy 
Certificate of Training in Oil Tanker Familiarization 
 

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu 
chemikaliów stopień podstawowy 
Certificate of Training in Chemical Tanker Familiarization 
 

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu 
gazów skroplonych stopień podstawowy 
Certificate of Training in Liquefied Gas Tanker Familiarization 
 

 

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa 
pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w 
pomieszczeniach pasażerskich na statku pasażerskim ro-ro 
Certificate of Training in Crowd management, Passenger safety and safety for 
personnel Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces on ro-ro 
passenger ships 
 

 

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa 
pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w 
pomieszczeniach pasażerskich na statku pasażerskim innym niż ro-ro 
Certificate of Training in Crowd management, Passenger safety and safety for 
personnel Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces on 
passenger ships other than ro-ro passenger ships 
 

 

Inne  
Others 
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3.   Wyciąg pływania (Shipboard service record) 
 

 
 

Nazwa statku,  
numer identyfikacyjny IMO 

 

 
Okres pływania  

Voyage total- Seagoing service 

 
Podpis  

kapitana 

   Daty Czas pływania  
Ship name, IMO number Dates Service Signature of  

 Zaokrę-
towanie  

Wyokrę-
towanie 

m-ce dni Master 

 Joined Left Months Days  
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4.   Rejestr pełnienia wachty na mostku (Bridge watchkeeping record) 
 

 
 

Nazwa statku,  
numer identyfikacyjny IMO 

 

Wachty na mostku  

Time spent on bridge watchkeeping duties 

 
Podpis  

kapitana 

   Daty pełnienia wachty Liczba dni   
Ship name, IMO number Dates Days of service Signature of  

 Od  
From 

Do  
To 

Liczba dni 
Days 

 

      Master 
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5.   Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s 
 review of training progress) 

 
     

Statek Uwagi Stanowisko 
i nazwisko oficera 

Podpis Data 

Ship Comments szkoleniowego na 
statku 

Signature Date 

  Rank and name  
of the shipboard 

  

  training officer   
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cd. – Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s 
 review of training progress) 

 
     

Statek Uwagi Stanowisko 
i nazwisko oficera 

Podpis Data 

Ship Comments szkoleniowego  na 
statku 

Signature Date 

  Rank and name  
of the shipboard 

  

  training officer   
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6.   Kontrola książki praktyk przez Kapitana i oficera szkoleniowego armatora (Master’s and  company 
 training officer’s  inspection of Record Book) 

 
 

 
Pieczęć statku 
Ship’s official 

stemp 
 
 
 

 
Uwagi 

Comments 

 
Nazwisko kapitana/ 

oficera szkoleniowego 
armatora  

Master’s/ company 
training officer’s name 

 
Podpis 

Signature  

 
Data 
Date 
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cd. Kontrola książki praktyk przez Kapitana i oficera szkoleniowego armatora (Master’s and  company 
training officer’s  inspection of Record Book) 

 
 

 
Pieczęć statku 
Ship’s official 

stemp 
 
 
 

 
Uwagi 

Comments 

 
Nazwisko kapitana/ 

oficera szkoleniowego 
armatora  

Master’s/ company 
training officer’s name 

 
Podpis 

Signature  

 
Data 
Date 
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7.   Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(1) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(2) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
      
 
(3) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(4) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(5) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(6) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(7) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(8) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(9) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(10) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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Część 3.  Obowiązkowe zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa oraz ze statkiem 
Section 3. Mandatory safety and shipboard familiarization 
 
1.   Zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z sekcją A-VI /1 &1 Kodeksu STCW 
      (Safety familiarization as required by section A-VI /1paragraph 1 of the STCW Code) 
 
Każdy członek załogi, przed objęciem obowiązków na statku, musi zostać zaznajomiony w zakresie bezpieczeństwa 
oraz jak postępować w razie niebezpieczeństwa. Kapitan lub odpowiedzialny oficer musi poniżej potwierdzić odby-
cie takiego przeszkolenia na każdym statku. 
Every crewmember before being assigned to shipboard duties must receive safety familiarization to know what to do 
in emergency. The master or responsible officer must confirm the completion of following  training on each ship.  
 

 Nazwa statku  (Ship’s name) 
 1. 2. 3. 4. 5. 

Zadania i obowiązki 
Tasks and  duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Umie porozumiewać się z innymi osobami odnośnie 
elementarnych spraw bezpieczeństwa.  
Is able to communicate with other person on board on 
elementary safety matter. 

   
 

     

Rozumie symbole bezpieczeństwa, znaki i sygnały alarmowe.  
Understands safety information symbols, signs and alarm signals. 

 
 

     

Wie, co robić, gdy: 
Człowiek wypadnie za burtę 
Został wykryty ogień lub dym 
Usłyszy sygnał alarmu pożarowego lub opuszczenia statku 
 Knows what to do if: 
A person falls overboard 
Fire or smoke is detected 
The fire or abandon ship alarm is sounded 

 
 

     

Umie rozpoznać miejsca zbiórek alarmowych,  drogi 
ewakuacyjne i ewakuacyjne wyjścia. 
 Is able to identify muster and embarkation station,  
emergency escape routes and emergency exits. 

 
 

     

Umie zlokalizować i ubrać pas ratunkowy.  
Is able to locate and don life jacket. 

 
 

     

Umie ogłosić alarm  pożarowy oraz posiada podstawową 
wiedzę o zasadach użycia gaśnic p. pożarowych. 
Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge 
of the use of portable fire-extinguishers. 

 
 

     

Umie podjąć natychmiastową akcję po stwierdzeniu 
wypadku lub innej sytuacji zagrożenia zdrowia przed 
przybyciem wykwalifikowanej pomocy na statek. 
Is able to  take immediate action upon encountering an 
accident or other medical emergency before seeking 
further medical assistance on board. 

 
 

     

Potrafi zamykać i otwierać drzwi pożarowe, wodosz-
czelne i strugoszczelne, w które wyposażony jest statek, 
inne niż zamknięcia otworów w kadłubie.  
Is able to close and open the fire, weathertight and wa-
tertight doors fitted in the particular ship, other than 
those for hull openings. 
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 Nazwa statku  (Ship’s name) 
 6. 

 
7. 8. 9. 10. 

Zadania i obowiązki 
Tasks and  duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Umie porozumiewać się z innymi osobami odnośnie 
elementarnych spraw bezpieczeństwa.  
Is able to communicate with other person on board on 
elementary safety matter. 

   
 

     

Rozumie symbole bezpieczeństwa, znaki i sygnały alar-
mowe.  
Understands safety information symbols, signs and 
alarm signals. 

 
 

     

Wie, co robić, gdy: 
Człowiek wypadnie za burtę 
Został wykryty ogień lub dym 
Usłyszy sygnał alarmu pożarowego lub opuszczenia 
statku 
 Knows what to do if: 
A person falls overboard 
Fire or smoke is detected 
The fire or abandon ship alarm is sounded 

 
 

     

Umie rozpoznać miejsca zbiórek alarmowych,  drogi 
ewakuacyjne i ewakuacyjne wyjścia. 
 Is able to identify muster and embarkation station,  
emergency escape routes and emergency exits. 

 
 

     

Umie zlokalizować i ubrać pas ratunkowy.  
Is able to locate and don life jacket. 

 
 

     

Umie ogłosić alarm  pożarowy oraz posiada podstawową 
wiedzę o zasadach użycia gaśnic p. pożarowych. 
Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge 
of the use of portable fire-extinguishers. 

 
 

     

Umie podjąć natychmiastową akcję po stwierdzeniu 
wypadku lub innej sytuacji zagrożenia zdrowia przed 
przybyciem wykwalifikowanej pomocy na statek. 
Is able to  take immediate action upon encountering an 
accident or other medical emergency before seeking 
further medical assistance on board. 

 
 

     

Potrafi zamykać i otwierać drzwi pożarowe, wodosz-
czelne i strugoszczelne, w które wyposażony jest statek, 
inne niż zamknięcia otworów w kadłubie.  
Is able to close and open the fire, weathertight and wa-
tertight doors fitted in the particular ship, other than 
those for hull openings. 
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Miejsca zbiórki w czasie alarmów  opuszczenia statku i pożarowego oraz pozostałe dane – wpisać w niżej 
podanej tabeli  (Boat and Fire Muster Station and other details- insert in the appropriate space) 
 

Nazwa statku  
Ship’s name 

 

Miejsce zbiórki 
dla alarmu 
opuszczenia 

statku 
 Boat 

Muster Station 

Miejsca zbiórki 
dla alarmu po-

żarowego 
Fire 

Muster Station 

Nazwisko  
kapitana  

Master’s name 
BLOCK  CAPITALS 

Podpis kapitana 
Master’s 
signature 

Data 
Date 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 
 
 
 

     

4. 

 

     

5. 

 

     

6. 

 

     

7. 

 

     

8. 

 

     

9. 

 

     

10. 

 

     

 
Uwagi: 
Remarks: 
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2.   Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 konwencji 
STCW  (Shipboard  familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention) 
 

 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Zapoznał się z miejscem pełnienia służby „na oku” 
oraz z wyposażeniem mostka, pokładu dziobowego, 
rufowego i głównego oraz innych miejsc pracy.  
Visited bridge, lookout post,  forecastle, poopdeck, 
main deck and other work areas. 

 
 

     

Jest zaznajomiony z kontrolą sterowania, telefonami, 
telegrafami i innymi urządzeniami i wskaźnikami na 
mostku.  
Is familiar with steering controls, telephones, tele-
graphs, and other bridge equipment and displays. 

       

Uruchamiał pod kontrolą sprzęt, który używa się w 
czasie pełnienia rutynowych obowiązków. 
Activated, under supervision, equipment to be used in 
routine duties. 

 
     

Wykazał się znajomością przepisów armatora dotyczą-
cych bezpieczeństwa , w tym p.poż.  
Read and demonstrated an understanding of  Compa-
ny’s Fire and Safety Regulation. 

      

Rozpoznał sygnały alarmowe dla: POŻARU, ALARMU 
OGÓLNEGO, OPUSZCZENIA STATKU  
Demonstrated recognition of the alarm signals for:  
FIRE, GENERAL EMERGENCY ALARM, ABANDON SHIP 

 
 

     

Wie, gdzie się znajdują:  
Sprzęt medyczny i pierwszej pomocy. 
Knows location of: 
Medical and first aid equipment. 

 
 

     

Rakiety do wzywania pomocy, flary i inne środki  
pirotechniczne. 
 Distress rockets, flares and other pyrotechnics. 

 
 

     

Aparaty do strzelania rzutek. 
 Rocket line throwing apparatus. 

 
 

     

Sprzęt do walki z pożarem, punkty aktywacji alarmu, 
dzwonki alarmowe, gaśnice,  hydranty, topory i węże 
pożarowe.  
Fire-fighting equipment, alarm activating points, alarm 
bells, extinguishers, hydrants, fire-axes and hoses. 

 
 

     

Aparaty oddechowe  i inny sprzęt do  walki z pożarem itp.  
Breathing apparatus and other fire-f.  equipment. 

 
 

     

Pokładowe urządzenia do zatrzymania silnika główne-
go i inne  zawory odcinające  oraz rozumie zasadę ich 
stosowania w sytuacji zagrożenia.  
Deck stop mechanism for main engines including other emer-
gency stop valves and understands its operation in emergency. 
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 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Pomieszczenia z butlami  CO2, zawory urządzeń tłu-
miących w pomieszczeniach pomp, zbiornikach ładun-
kowych i ładowniach. 
CO2  bottle room, and control valves for smothering 
apparatus in pump rooms, cargo tanks and holds. 
 

 
 

     

Pompa awaryjna i potrafi ją obsłużyć.  
Emergency pump and understands the operation of it.  
 
 
 

 
 

     

Jest zaznajomiony z: 
Procedurami zdawania odpadów, śmieci i innych za-
nieczyszczeń. 
Is familiar with: 
The procedures for garbage management, rubbish and 
other wastes. 
 

      

Zasadą używania zagęszczacza śmieci lub innego 
sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
The use of garbage compactor or other equipment as ap-
propriate. 
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cd. 2.   Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 konwencji 
STCW  (Shipboard  familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention) 

 
 

 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Zapoznał się z miejscem pełnienia służby „na oku” 
oraz z wyposażeniem mostka, pokładu dziobowego, 
rufowego i głównego oraz innych miejsc pracy.  
Visited bridge, lookout post,  forecastle, poopdeck, 
main deck and other work areas. 
 

 
 

     

Jest zaznajomiony z kontrolą sterowania, telefonami, 
telegrafami i innymi urządzeniami i wskaźnikami na 
mostku.  
Is familiar with steering controls, telephones, tele-
graphs, and other bridge equipment and displays. 
 

       

Uruchamiał pod kontrolą sprzęt, który używa się w 
czasie pełnienia rutynowych obowiązków. 
Activated, under supervision, equipment to be used in 
routine duties. 
 

 
     

Wykazał się znajomością przepisów armatora dotyczą-
cych bezpieczeństwa , w tym p.poż.  
Read and demonstrated an understanding of  Compa-
ny’s Fire and Safety Regulation. 
 

      

Rozpoznał sygnały alarmowe dla: POŻARU, ALARMU 
OGÓLNEGO, OPUSZCZENIA STATKU  
Demonstrated recognition of the alarm signals for:  
FIRE, GENERAL EMERGENCY ALARM, ABANDON SHIP 
 

 
 

     

Wie, gdzie się znajdują:  
Sprzęt medyczny i pierwszej pomocy. 
Knows location of: 
Medical and first aid equipment. 
 

 
 

     

Rakiety do wzywania pomocy, flary i inne środki  
pirotechniczne. 
 Distress rockets, flares and other pyrotechnics. 
 

 
 

     

Aparaty do strzelania rzutek. 
 Rocket line throwing apparatus. 
 

 
 

     

Sprzęt do walki z pożarem, punkty aktywacji alarmu, dzwon-
ki alarmowe, gaśnice,  hydranty, topory i węże pożarowe.  
Fire-fighting equipment, alarm activating points, alarm 
bells, extinguishers, hydrants, fire-axes and hoses. 
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 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Aparaty oddechowe  i inny sprzęt do  walki z pożarem 
itp.  
Breathing apparatus and other fire-f.  equipment. 
 
 

 
 

     

Pokładowe urządzenia do zatrzymania silnika główne-
go i inne  zawory odcinające  oraz rozumie zasadę ich 
stosowania w sytuacji zagrożenia.  
Deck stop mechanism for main engines including other 
emergency stop valves and understands its operation in 
emergency. 
 

 
 

     

Pomieszczenia z butlami  CO2, zawory urządzeń tłu-
miących w pomieszczeniach pomp, zbiornikach ładun-
kowych i ładowniach. 
CO2  bottle room, and control valves for smothering 
apparatus in pump rooms, cargo tanks and holds. 
 

 
 

     

Pompa awaryjna i potrafi ją obsłużyć.  
Emergency pump and understands the operation of it.  
 
 
 

 
 

     

Jest zaznajomiony z: 
Procedurami zdawania odpadów, śmieci i innych za-
nieczyszczeń. 
Is familiar with: 
The procedures for garbage management, rubbish and 
other wastes. 
 

      

Zasadą używania zagęszczacza śmieci lub innego 
sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
The use of garbage compactor or other equipment as ap-
propriate. 
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Część 4. Informacje o statkach  (Section 4.    Particulars of ships)     
 
1.   Informacje o statku pierwszym (Particulars of first ship) 
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
    

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 



29 
 

5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment  type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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2.    Informacje o statku drugim (Particulars of second ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign) 
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr./min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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3.   Informacje o statku trzecim  (Particulars of third ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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4.   Informacje o statku czwartym (Particulars of fourth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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5.   Informacje o statku piątym  (Particulars of fifth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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6.   Informacje o statku szóstym  (Particulars of sixth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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7.   Informacje o statku siódmym  (Particulars of seventh ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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8.   Informacje o statku ósmym  (Particulars of eighth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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9.   Informacje o statku dziewiątym  (Particulars of ninth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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10.   Informacje o statku dziesiątym  (Particulars of tenth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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Część 5.  Zestawienie zadań szkoleniowych na poziomie pomocniczym i potwierdzenie 
ich wykonania 
W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki, które powinny być wypełnione w ra-
mach zatwierdzonego programu szkolenia praktycznego na statku. Zadania i obowiązki dotyczą następujących 
obszarów: zasady bezpieczeństwa pracy,  ogólna wiedza okrętowa,  systemy i wyposażenie, prace pokładowe, 
systemy sterowania(maszyna sterowa), operacje cumownicze, kotwiczenie, operacje portowe,   operacje ładun-
kowe, ochrona środowiska morskiego, zaznajomienie z siłownią, praca na mostku i procedury wachtowe, urzą-
dzenia i sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy.  
Potwierdzenie wykonania- każde zadanie i obowiązek wyszczególnione w książce praktyk powinny zostać para-
fowane przez oficera szkoleniowego na statku, wówczas, gdy oficer jest przekonany, że praktykant wykonując 
zadania osiągnął wystarczający poziom umiejętności. 
 
Section 5. Shipboard programme of training at the support level and record of achievements 

 
This section contain training tasks or duties which should be undertaken as part of the approved programme of 
onboard training. Tasks and duties relate to the following areas: safe working practices, general seamanship, 
systems and equipment, deck maintenance, steering systems, mooring, anchoring and port operations, cargo 
work,  protection of the marine environment,  engine-room familiarization,  bridge work and watchkeeping, life-
saving and fire-fighting appliances. 
Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by 
a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a deck cadet has achieved a satisfac-
tory standard of proficiency. 
 
  Zadanie wykonane (Assignment completed)) 
 
Nr 
No 
  

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties 

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzorują-
cego        
Supervising 
off. initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

1. 

 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA STATKU 

Code of safe working practice 
 

.1 W odniesieniu do obowiązków marynarza posiada praktyczną wie-
dzę z zakresu bezpieczeństwa pracy.  
Has a working knowledge of following CoSWP relevant to a sea-
man’s duties.   

   

.2 Zna, rozumie, stosuje w pracy:  
Knows, understands, applies at the work:  
− środki ochrony osobistej. Personal protective equipment.  
− znaki bezpieczeństwa. Safety signs.  
− instrukcje bezpieczeństwa.  Safety induction. 
− środki zapobiegawcze na wypadek pożaru.  Fire precautions. 

   

.3 Potrafi właściwie używać ubrań ochronnych, kasków bezpieczeń-
stwa, lin bezpieczeństwa i uprzęży. 
Is able to correctly use protective clothing, safety helmet, safety line 
and harness. 

   

.4 Zna, rozumie, wykonuje procedury awaryjne.  
Knows, understands, performs the emergency procedures.  

   

.5 Rozumie przyczyny, potrzeby i procedury ochrony statku.  
Understands reasons, needs and procedures of the security on 
board. 

   

.6 Demonstruje bezpieczne poruszanie się na burcie statku, w tym na 
trapach zejściówkach, schodniach.  
Demonstrates  safe movement onboard ship including boarding 
arrangements, companionways, gangways. 
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  Zadanie wykonane (Assignment completed)) 
 
Nr 
No 
  

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties 

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzorują-
cego        
Supervising 
off. initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

.7 Zna, rozumie, stosuje bezpieczne zasady pracy, w tym pracy na 
wysokości, za burtą w i pomieszczeniach urządzeń mechanicznych.  
Knows, understands, applies safe systems of the work including 
work aloft, outboard and in machinery spaces. 

   

.8 Zna i rozumie zagrożenia związane z wejściem do zamkniętego 
albo ograniczonego przedziału.  
Knows and understands hazards resulting  from entry into enclosed 
or confined spaces. 

   

.9 Jest zaznajomiony z procedurami wejścia do pomieszczeń (prze-
strzeni) statkowych, gdzie może wystąpić poważne ryzyko.  
Is familiar with the procedures for entering spaces where serious 
risk may be expected.   

   

.10 Wykonuje procedury i środki ostrożności przed wejściem do prze-
strzeni zamkniętych. 
Performs  the procedures and precautions for entry into enclosed spaces. 

   

.11 Potrafi kalibrować i używać miernika tlenu. 
Is able to calibrate and use an oxygen meter. 

   

.12 Potrafi obsługiwać posiadane wykrywacze stężenia wybuchowego 
gazów (jeżeli dotyczy).  
Is able to work with the available explosive concentration detectors 
(if applicable). 

   

.13 Zna zasady postępowania, udzielania pierwszej pomocy w przy-
padku znalezienia nieprzytomnego załoganta w zbiorniku lub innej 
przestrzeni zamkniętej.  
Knows proceeding and first aid rules in the case of  a man found 
unconscious in a tank or other enclosed spaces. 

   

.14 Rozumie i stosuje zasady dotyczące pracy przy podnoszeniu i prze-
noszeniu ciężarów.  
Understands and applies safe system of work at the manual lifting 
and carrying weights. 

   

.15 Umie obsługiwać podnośniki.  
Is able to operate lifting plant. 

   

.16 Zna rozumie i stosuje zasady bezpieczeństwa w trakcie kotwicze-
nia, cumowania i holowania.  
Knows, understands, applies safe systems of the work during an-
choring, mooring and towing the operation. 

   

.17 Identyfikuje potencjalne niebezpieczne warunki pracy na pokładzie.  
Identifies potentially hazardous working conditions on board. 

   

.18 Rozumie bezpieczne wykorzystanie, działanie i konieczne zabez-
pieczenia przy pracy z narzędziami ręcznymi takimi jak: młotek, 
dłuto, nóż, kilof, piła, śrubokręt, kombinerki, szczypce robić cięcia 
drutu, pilnik albo raszpla, rożek takielarski, klucze nasadowe, klu-
cze maszynowe, klucze oczkowe, wiertarka elektryczna, wiertarka 
akumulatorowa, szlifierka kątowa, piła mechaniczna. Zna odpo-
wiednie środki ochrony osobistej, które należy zakładać przy pracy 
z tymi narzędziami.  
Understands the safe use, operation, and precautions to be taken 
when working with hand tools such as hammer, chisel, knife, hack, 
saw, screwdriver, pliers, wire cutters, file or rasp, fid, socket set, 
open ended spanners, ring spanners, electric drill, battery drill, 
grinder, power saw. Describes the appropriate personal protective 
equipment to be worn when using this various equipment. 
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.19 Zgłasza rozpoznanie niesprawnego albo niebezpiecznego urządze-
nia.  
Reports recognition of worn out or dangerous equipment. 

   

.20 Definiuje warunki, które mogą przyczynić się do urazów bądź 
utraty życia.  
Defines conditions that would lead to injury or loss of life. 

   

.21 Sztauowanie i bezpieczne użytkowanie olejów i  środków chemicz-
nych.  
Rozumie konieczną ostrożność, jaką  należy stosować  w trakcie 
używania związków chemicznych, takich  jak płyny  czyszczące, 
odrdzewiacze, rozpuszczalniki itp. 
Wie, gdzie podane są szczegółowe informacje o danym związku 
chemicznym w zakresie jego przechowywania, użycia lub pomocy 
medycznej,  jaka może być  konieczna w przypadku, fizycznego 
kontaktu ze związkiem, jego inhalacji lub spożycia.  
Stowage and safe handling of oils and chemical.  
Understands the precautions to be observed when handling chemi-
cal agents such as cleaning fluids, rust remover, thinners etc.  
Knows where details of precautions, storage, handling, use, and 
any medical treatment that may be required following contact, 
inhalation or ingestion may be found. 

   

2. 

 
WIEDZA OKRĘTOWA 

General seamanship 
 

.1 Wykazuje wiedzę dotyczącą zagadnień pokładowych  i definicji 
oraz zrozumienie nazw i funkcji  różnych części statku (budowa  
i wyposażenie).  
Demonstrates knowledge of shipboard terms and definitions and 
understanding the names and functions of various parts of a ship 
(construction and equipment). 

   

.2 Przedstawia umiejętność wyrażenia się używając morskiej termino-
logii.  
Presents ability to express oneself using nautical terminology. 

   

.3 Rozróżnia i nazywa różne typy lin statkowych.  
Distinguishes and  names of various types of rope. 

   

.4 Wykonuje roboty linowe: węzły, opaski  
Demonstrates capacity of making knots, hitches, bends and whip-
pings: 
refowy, płaski - reef knot; 
węzeł wyblinkowy - clove hitch 
węzeł bosmański, bezpieczny- bowline  
flagowy pojedynczy, szotowy - sheet bend 
chwyt stoperowy - rolling hitch,  
cumowniczy - round turn and two half hitches 
ósemkowy - figure of eight knot 

   

.5 Zapoznał się ze zróżnicowanym splotem  lin stalowych, ich prze-
znaczeniem. Umie łączyć liny stalowe za pomocą zacisków. 
Got acquainted  of the different make-up of wire rope and an ap-
preciation of its uses. Use of bulldog clips to join wire. 

   

.6 Rozróżnia łańcuchy, szakle,  ściągacze . 
Distinguishes of chains, shackles and turnbuckles. 
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.7 
 

Zapoznał się z charakterystycznym dla danego statku osprzętem do 
mocowania ładunków.  
Got acquainted with the accessories characteristic of the given ship 
for securing cargoes. 

   

.8 Asystował przy przygotowaniu do cumowania: cum, stoperów lin 
stalowych, świateł, środków łączności, znaków sygnałowych, odbi-
jaczy, etc.  
Assisted in preparing for mooring: ropes, wires stoppers, lights, 
telephones, signals, fenders etc. 

   

.9 Zna zasady obsługi oraz procedury uruchomiania i odstawiania 
wciągarek cumowniczych i cumowniczo-kotwicznych z napędem 
elektrycznym i hydraulicznym. Pod nadzorem  potrafi w bezpiecz-
ny i prawidłowy sposób obsługiwać wciągarki kotwiczne i urzą-
dzenia cumownicze.  
Demonstrates knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for electric and hydraulic mooring winches, 
windlasses and capstans. Under supervision is able to operate for 
windlasses and  mooring gears with the safe and proper manners. 

   

.10 Potrafi obsługiwać liny cumownicze i stalówki. Podawał, wybierał, 
stopował i obkładał liny cumownicze. 
Is able to handle mooring ropes and wires. Ran, heaved, stopped 
and turned up mooring lines. 

   

.11 Zakładał osłony przeciw szczurom. 
Installed rat guards. 

   

.12 Potrafi zabezpieczyć  i przechowywać liny i stalówki.  
Is able to care and storage of ropes and wires. 

   

.13 Asystował przy rzucaniu i podnoszeniu kotwicy. 
Assisted in dropping and heaving up anchor. 

   

.14 Rozumie łączenie szakli łańcucha kotwicznego i ich oznakowanie. 
Understands joining shackles and markings of anchor cable.   

   

.15 Zna znaki dzienne, światła i  sygnały stosowane przy kotwicy.  
Demonstrates knowledge of the signals required in anchor work 
(bell  and anchor ball or light). 

   

.16 Potrafi bezpiecznie i prawidłowo: 
Demonstrates the safe and proper procedures for: 
- zawieszać ławkę i krzesło bosmańskie (slinging a stage and bo-
sunchair). 
- wyrzucać,  mocować zaburtowe drabinki, trapy, trapy burtowe 
(rigging overside ladders, gangways and accommodation ladder). 
- mocować zwalniaki hydrostatyczne (rigging of hydrostatic re-
leases). 

   

.17 Wykazuje znajomość zasad obsługi wciągarek szalupowych i tra-
powych.  
Demonstrates knowledge of the operating principles for life boats 
and gangway winches. 

   

.18 Potrafi prawidłowo: 
Demonstrates the proper procedures for: 
- zabezpieczać pokład przed sztormem (securing the deck for heavy weather), 
-  zabezpieczać zejściówki, drzwi wodoszczelne, w tym furtę rufową, 
burtową, i inne otwory burtowe (securing hatches and watertight doors 
including, stern, side and other shell openings), 
-  zabezpieczać kotwicę na wyjście w morze (securing of anchors for sea). 
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.19 Zna oznakowanie sondy ręcznej, potrafi prawidłowo pomierzać i 
odczytywać wskazania. 
 Knows the way of  markings on the hand lead and demonstrate 
ability to cast and get the readings correctly. 

   

.20 Zna system sondażowy ładowni, zbiorników  i  zenz. Potrafi son-
dować zenzy i balasty. 
Knows internal sounding of holds, tanks and bilges. Is able to take 
bilge and ballast soundings. 

   

.21 Potrafi odczytać  znaki zanurzenia.  
Demonstrates ability to read draft markings. 

   

.22 Pod nadzorem dokonał inspekcji komory łańcuchowej, magazynku 
bosmańskiego i innych pomieszczeń na dziobie. 
Under supervision inspected chain locker, boatswain’s locker and 
other forward compartments. 

   

3. 

 
PRZEGLĄDY, KONSERWACJA URZĄDZEŃ I MECHANIZMÓW POKŁADOWYCH,  

PRACE POKŁADOWE 
Maintenance of deck machinery and outfit, deck maintenance works 

 
.1 Zna i rozumie plany utrzymania i konserwacji urządzeń pokłado-

wych, a szczególnie wind kotwicznych, cumowniczych, dźwigów 
pokładowych, systemów otwierania pokryw ładowni.  
Understands a maintenance plans of deck machinery and outfit, 
particularly windlasses, mooring winches, deck cranes and hatch 
covers opening systems. 

   

.2 Brał udział w przeglądach i pracach konserwacyjnych, poprawnie 
wykonywał zlecone prace. 
Participated inspections and maintenance, correctly performed 
ordered works. 

   

.3 Zna i rozumie konieczność sprawdzania stanu urządzeń bezpośred-
nio przed ich użyciem, szczególnie olinowania (sprawdzanie wzro-
kowe i szczegółowe). Sprawdza, czy operowanie urządzeniami 
statkowymi nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i in-
nych urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie (brzeg).  
Knows and understands  requirements for check of machinery prior 
its use, especially wires rigging (visual and detailed). Checks if 
handling of vessel’s equipment is not creating dangers for person-
nel and other equipment in vicinity (at shore). 

   

.4 Zna zasady identyfikacji użytych lin z ich certyfikatami ważności, zasa-
dy wymiany zużytych/uszkodzonych lin, obchodzenia się z nowymi 
linami, magazynowanymi na bębnach, ich rozwijanie i techniczne wa-
runki wymiany. Smarowanie nowych lin i  aktualnie eksploatowanych. 
Understands principles of identification of wire/ropes in use, with their 
certificates, procedures of replacement of worn out/damaged wires, 
handling of new wires, their storage on drums and unreeling, technical 
conditions for replacement. Greasing new and directly used wires. 

   

.5 Zna plany smarowania albo systemy dla całego wyposażenia pokładu. 
Rozpoznaje stosowane smary i smarowniczki. Używał ręczne i/lub 
ciśnieniowe pistolety smarne.  
Know s the lubricant plans or systems for all deck equipment. Distin-
guishes applied greases and grease nipples. Used hand and/ or pres-
sure lubricant guns. 
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.6 Jest zaznajomiony z zasadami przygotowania urządzeń przeładun-
kowych i z ich użyciem. 
Is familiar with rigging the cargo gear and its use. 

   

.7 Potrafi skontrolować pokrywy ładowni, urządzenia przeładunkowe 
przed za/wyładunkiem, w czasie oraz przed jego zakończeniem. 
Umie identyfikować uszkodzenia. 
Is able to inspect hatch covers, cargo gears  before, during and 
before the end of loading/discharging. Is able to identifies damages. 

   

.8 Pod nadzorem obsługiwał mechanizmy zewnętrznego otwarcia 
kadłuba, w tym furty boczne i rufową i pokryw ładowni.  
Under supervision operated, external hull opening, including side 
and stern doors, and hatches.  

   

.9 Rozumie niebezpieczeństwa i przedsięwzięte środki ostrożności 
przy obsłudze mechanicznie sterowanych drzwi i pokryw.  
Understands the hazards and precautions to be taken when operat-
ing power operated doors and hatches. 

   

.10 Zna systemy hotelowej obsługi na statku, w tym ogrzewanie i sys-
temy wentylacyjne, systemy odsalania i przygotowywania wody 
pitnej, drenaż i plany pompowania, windy towarowe i windy oso-
bowe.  
Knows the hotel service systems in the ship including heating and 
ventilation systems, water making systems, domestic pumping and 
piping arrangements, service lifts and elevators. 

   

.11 Rozumie procedury postępowania i stosowane środki ostrożności 
przy zmywaniu  pokładów statku i nadbudówki.  
Potrafi zastosować środki ostrożności, by wyeliminować ryzyko dla 
personelu, unikać zanieczyszczenia i minimalizować skutki (dzia-
łań) dla pobliskich statków.  
Understands the procedures to be followed and precautions to be 
observed when carrying out a full wash down of the ship's decks 
and superstructure. 
 Is able to use precautions to eliminate risk to personnel, avoid 
pollution, and to minimize effect to adjacent ships. 

   

.12 Farbiarnia (Paint locker). 
Zna zawartość magazynu farb, przeznaczenie różnych produktów.  
Sprawdzał oznakowanie czasu składowania.  
Czytał dane techniczne produktu dotyczące warunków przechowy-
wania, bezpiecznego użytkowania i  stosowania.  
Knows the contents of the paint locker, and use of the different 
products.  
Understands the significance of product shelf life.  
Read product data sheets for details of storage, safe handling and 
application. 

   

.13 Zapoznał się , umie wskazać i stosować:   
Got acquainted, can point and apply:  
-  produkty dla ochrony drewna, stali, aluminium, GRP itd. ( prod-
ucts for wood, steel, aluminium, GRP etc.), 
-  różne rodzaje powłok gruntowych, wypełniaczy, podkładów i 
wierzchnich warstw (types of primers, fillers, undercoats and topcoats), 
 - identyfikuje farby i lakiery z rozcieńczalnikami, które mogą być z 
nimi użyte (which paints and varnishes are to be used with which 
thinners) 
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 - identyfikuje produkty, które mogą być użyte samoistnie, albo z 
ich rozcieńczalnikami , produkty jednoskładnikowe ( which pro-
ducts are used by themselves or with their thinners, single part 
products), 
- identyfikuje produkty, dwu-składnikowe, oparte na epoksydach,  
które wymagają katalizatora (which are twin pack epoxy based 
products which require a catalyst). 

 
4. 

 
PODSTAWOWE PROCEDURY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Basic environmental protection procedures 
 

.1 Zna, rozumie i respektuje  zakazy dla emisji olejów, ścieków i 
osadów do morza.  
Knows, understands and respects prohibitions for discharge of oils, 
sewage and residues overside.  

   

.2 Zna, rozumie i respektuje zakazy usuwania i/lub wyrzucania śmie-
ci. Identyfikuje obszary specjalne wg MARPOL. 
Knows, understands and respects prohibitions for disposal and/or 
discharge of garbage. Identifies MARPOL special areas. 

   

.3 SOPEP- Zna lokalizację i sposób użycia wyposażenia przeciw 
zanieczyszczeniom. Zna i wykonuje procedury awaryjne w przy-
padku  rozlewu olejowego albo chemicznego.  
SOPEP- Knows the location and use of anti pollution equipment. 
Knows and performs emergency duties in case of an oil or chemical 
spillage. 

   

.4 Asystował przy operacjach pompowania zenz, balastowania i bunkrowania. 
Assisted during carried out bilge, ballast and bunkering operations. 

   

.5 Zapobieganie zanieczyszczeniom: 
Pollution prevention:   
 potrafi upewnić się, czy wszystkie procedury zostały uzgodnione i po-

prawnie zaplanowane oraz, czy wszystkie szpigaty są uszczelnione przed 
czynnością bunkrowania (is able to ensure that procedures are agreed 
and properly planned and all scuppers are sealed before bunkering), 
 potrafi zainicjować natychmiastową kontrolę w celu wykrycia źródła 

zagrożenia i wykryć każdy rozlew wokół statku (is able to initiate im-
mediate investigation to detect the source of the pollution  and to dis-
cover any spillage around the ship), 
 potrafi powstrzymać i zapobiec każdemu wyciekowi i rozlewowi  szko-

dliwych płynów oraz rozsypowi substancji stałych (is able to stop or 
prevent leakages and spills of harmful liquids and solid substances). 

   

 
5. 

 
ZAZNAJOMIENIE Z SIŁOWNIĄ 

  Engine-room familiarization  
 

.1 Rozumie plan ogólny urządzenia maszynowni na statku,  identyfikuje 
główne i pomocnicze mechanizmy; elektryczną tablicę rozdzielczą; pracę 
głównych systemów rurociągów  i zawory zamykające wody morskiej. 
Understands  the general arrangement of the engine room in the ship, 
and identifies the main and auxiliary machinery; electrical switch-
boards; main pipe work systems and sea water shut-off valves. 

   

.2 Rozumie zasady bezpiecznej pracy  stosowane przy obsłudze urzą-
dzeń maszynowni .  

   



 
 

55 

  Zadanie wykonane (Assignment completed)) 
 
Nr 
No 
  

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties 

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzorują-
cego        
Supervising 
off. initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

Understands the safe working practices as related to engine room 
operations. 

.3 Rozumie procedury pełnienia wachty w maszynowni.  
Understands the engine room watch keeping procedures.  
 

   

.4 Zna awaryjne drogi ewakuacyjne z przedziału maszynowni.  
Has an knowledge of machinery space emergency escape routes. 

   

.5 Rozumie bunkrowanie i procedury pobierania paliwa w relacji 
ochrony środowiska morskiego.  
Understands bunkering and refuelling procedures with regards to 
protection of the marine environment.  

   

.6 Rozumie plan pompowania zenz.  
Understands bilge pumping arrangements. 

   

.7 Zna  system rurociągów pompy zenzowej i plan pompowania 
(ustawienie ssania) na statku, dla wszystkich przedziałów, w tym 
maszynowni, koferdamów, magazynów, pomieszczeń sterowni  
i górnych przestrzeni, a także  plan pompowania ręcznego.  
Describes the bilge pump piping and suction arrangements in the 
ship for all spaces including engine room, void spaces, storerooms, 
steering flat and peak spaces including any hand pumping ar-
rangements. 

   

 
6. 

 
MONITOROWANIE I KONTROLOWANIE BEZPIECZEŃSTWA WACHTY  

Contribute to monitoring and controlling a safe watch 
 

.1 Potrafi użyć odpowiednie wyposażenie do wewnętrznej łączności  
i alarmów.  
Is able to use of appropriate internal communications equipment 
and alarms. 

   

.2 Wykazuje zrozumienie  zwykłych rozkazów i poleceń oficera wachtowego  w 
sprawach związanych z obowiązkami pełniącego wachtę.  
Demonstrates the ability to understand common orders and com-
mands from the OOW in matters relevant to watch keeping duties.  

   

.3 Demonstruje  umiejętność odpowiadania na rozkazy i polecenia  
oraz  komunikowania się z OOW w jasny i krótki sposób.  
Demonstrates  the ability to respond to orders and commands, and 
communicate with the OOW in a clear and concise fashion.  

   

.4 Zna, rozumie i stosuje procedury przekazania wachty nawigacyjnej 
zgodnie z przyjętymi zasadami.   
Knows, understands and performs the procedures for the relief and 
handover of the navigational watch in accordance with accepted 
principles. 

   

.5 Wykazuje umiejętność  utrzymania skutecznej komunikacji pod-
czas operacji załadunkowo-rozładunkowych z oficerem odpowie-
dzialnym za wachtę.  
Demonstrates ability to maintain effective communication during 
loading and unloading operations with the officer in charge of the 
watch.  

   

.6 Rozumie aspekty ISPS w odniesieniu do wachty w morzu. 
Understands the ISPS aspect of watch at sea. 

   

.7 Rozumie ogólne procedury pełnienia wachty pokładowej w nocy, w 
porcie, w tym obowiązki wynikające z Kodeksu ISPS.  
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Understands the general procedures for carrying out a deck watch 
in port at night including with respect to the ISPS Code. 

.8 Zna obszary szczególnego zainteresowania biorąc pod  uwagę ro-
dzaj  statku i miejsce cumowania.  
Knows the areas of special concern given the particular nature of 
the  ship and where lying. 

   

.9 Zna obowiązek  regularnych kontroli  i  identyfikuje okoliczności, 
w których należy wezwać pomoc.  
Knows the duty of regular checks and identifies circumstances, in 
which the assistance would be summoned. 

   

.10 Uczestniczył w przeszukaniu statku na okoliczność nielegalnego 
pasażera. 
Carried out a stowaway search. 

   

 
7. 

 
PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ OBSERWACJI WZROKOWEJ I SŁUCHOWEJ   

OBOWIĄZKI OBSERWATORA  
Keeping a proper look-out by sight and hearing. Look- out duties. 

 
.1 Prezentuje umiejętność meldowania o statkach, światłach, znakach 

nawigacyjnych i innych obiektach pływających i stałych. 
Demonstrates ability to report ships, lights, navigation mark and 
other floating and fixed object. 

   

.2 Światła i inne obiekty są właściwie wykrywane i ich odpowiednie 
namiary w stopniach albo rumbach przekazywane oficerowi wach-
towemu.  
Lights and other objects are properly detected and their appropriate 
bearing in degrees or points is reported to the officer of the watch. 

   

.3 Prezentuje umiejętność informowania o  sygnałach dźwiękowych. Sy-
gnały dźwiękowe są odpowiednio wykryte, ich odpowiednie namiary w 
stopniach albo rumbach przekazane oficerowi wachtowemu. 
Demonstrates ability to report sound signals; sound signals are 
properly detected and their appropriate bearing in degrees or 
points is reported to the officer of the watch. 

   

 
8. 

 
STEROWANIE I KOMENDY NA STER 

Steering & helm orders 
 

.1 Prezentuje wiedzę o róży kompasowej w 360° notacji. Rozumie 
kierunki i tendencje ich zmian.  
Demonstrates knowledge of the compass card in 360° notation. 
Understands directions and tendencies of their changes. 

   

.2 Steruje statkiem i stosuje się do komend na ster w języku angielskim.  
Steers the ship and complies  with helm orders in the English. 

   

.3 Komunikowanie się  jest jasne i krótkie przez cały czas i polecenia 
są potwierdzane w marynarski sposób.  
Communication is clear and concise all the time and orders are 
confirmed  in a seamanlike manner. 

   

.4 Prezentuje umiejętność sterowania przy użyciu kompasu magne-
tycznego i żyrokompasu, na otwartych wodach.  
Demonstrates ability to steer using magnetic and gyro-compass in 
open waters. 
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.5 Prezentuje umiejętność sterowania w czasie żeglugi z pilotem. 
Demonstrates ability to steer in pilotage waters. 

   

.6 Zna procedury włączania auto-pilota i przechodzenia na sterowanie 
ręczne.  
Demonstrates change over procedures from helm to auto steering 
and vice-versa.  

   

.7 Zna procedury awaryjne w przypadku awarii urządzenia sterowego. 
Knows emergency steering procedures. 

   

.8 Brał udział w ćwiczeniach sterowania awaryjnego. Potrafi sterować 
ze stanowiska awaryjnego. 
Participated in exercises of emergency steering. Is able to steer on 
the emergency steering position. 

   

.9 Asystował przy próbach urządzeń sterowych przed wyjściem w 
morze. 
Assisted with testing steering gear prior to sailing. 

   

.10 Identyfikuje i rozumie alarm pompy sterowej. 
Distinguishes and understands  the alarm of the steering pump.  

   

 
9. 

 
PROCEDURY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA, RATOWANIA ŻYCIA, POSZUKIWANIA 

 I RATOWANIA 
Emergency procedures, life saving, search and rescue 

 
 Ratowanie życia - zadania i obowiązki  dla poziomu pomocniczego i operacyjnego  

 Life saving- tasks and duties at the support and  operational level 
.1 Potrafi interpretować oznakowanie środków ratunkowych. 

Is able to interpret the markings on survival craft. 
   

.2 Potrafi zlokalizować i użyć statkowych środków  pirotechnicznych. 
Is able to locate and use the ship’s distress pyrotechnics. 

   

.3 Wie gdzie się znajduje i potrafi użyć wyrzutni linki ratowniczej. 
Knows location and is able to use throwing apparatus. 

   

.4 Wie gdzie się znajduje i potrafi opisać zasady  użycia radiopławy EPIRB. 
Knows location and is able to describe how to use a EPIRB. 

   

.5 Wie gdzie się znajdują i zna zasady  użycia i  testowania transpon-
derów radarowych SART. 
Knows location and procedures for using and testing radar tran-
sponders SART. 

   

.6 Potrafi przygotować i opuścić łódź ratunkową oraz odbić od statku, 
pod kontrolą. 
Is able to prepare and launch a lifeboat and clear the ships side, 
under supervision. 

   

.7 Potrafi przygotować i opuścić łódź ratowniczą (jeżeli jej nie ma, to 
łódź ratunkową, która jest łodzią ratowniczą), odbić od burty  
i dopłynąć do burty, pod kontrolą. 
Is able to prepare and launch a rescue boat (if not, the lifeboat 
which is also a rescue boat) and clear and return to the ship’s side 
under supervision. 

   

.8 Potrafi prowadzić łódź: 
Is able to cruise a boat under: 
– wiosłową (oars), 
– motorową (motor), 
– pod żaglami, jeżeli jest wyposażona (sail, if fitted).  
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.9 Zna wymagane wyposażenie łodzi ratunkowej i ratowniczej. 
Knows the required equipment in lifeboat and rescue boats. 

   

.10 Potrafi uzbroić antenę i zademonstrować uruchomienie i działanie 
przenośnej radiostacji szalupowej. 
Is able to rig an aerial and demonstrate the use of lifeboat portable 
radio equipment. 

   

.11 Potrafi uruchomić i operować szalupowym silnikiem spalinowym. 
Is able to start and operate a survival craft engine. 

   

.12 Asystował przy obsłudze i wykonywał konserwację: 
Assisted during operations with and performed maintenance of: 
– łodzi ratunkowych i ratowniczych  (lifeboats and rescue boats),  
– żurawików, urządzeń do opuszczania łodzi i ich osprzętu 

(davits, falls and associated gear),  
– kół ratunkowych i pasów ratunkowych (lifebuoys and lifejac-

kets),  
– innych środków ratunkowych, wymienić (other survival craft, 

specify type).  

   

 
10. 

 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I SPRZĘT POŻARNICZY   

Fire-fighting and fire-fighting equipment 
 

 Ochrona przeciwpożarowa-  zadania i obowiązki  dla poziomu pomocniczego i operacyjnego  
 Fire fighting - tasks and duties at the support and  operational level 

.1 Zna i rozumie plan ochrony przeciwpożarowej. 
Knows and understands the Fire Control  Plan. 

   

.2 Zna statkowe systemy ochrony przeciwpożarowej i instalacje gaśnicze: 
Knows ship’s fire protection and fire-fighting installations and 
systems: 
 wodną (sea water), 
 CO2  (CO2), 
 wykrywaczy pożaru i dymu  (fire and smoke detection), 
 alarmowania o pożarze (fire alarms),  
 drzwi pożarowych (fire doors), 
 pożarowych zamknięć otworów wentylacyjnych  (fire dampers), 
 automatycznych spryskiwaczy (automatic sprinklers), 
 zraszaczy (sprinklers), 
 innych, znajdujących się na statku (other if fitted). 

   

.3 Zna wyposażenie sekcji przeciwpożarowej. 
Knows the ship’s fire-fighting team appliances.  

   

.4 Zna metody użycia różnych typów gaśnic przenośnych. 
Knows the method of use of different type of portable extinguishers.   

   

.5 Wie, jak używać i opiekować się aparatem oddechowym. 
Knows how to use and maintain of breathing apparatus. 

   

.6 Wie, gdzie się znajduje i potrafi włączyć awaryjną pompę przeciw-
pożarową. 
Knows the location of, and how to start, the emergency fire pump. 

   

.7 Zna środki ochrony przeciwpożarowej podejmowane przy pracach 
spawalniczych, bunkrowaniu paliwa i załadunku/wyładunku towa-
rów niebezpiecznych. 
Knows the fire – prevention measures necessary to be taken during 
the welding, taking fuel and loading / unloading dangerous cargo. 
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.8 Pełnił funkcję członka sekcji przeciwpożarowej w czasie alarmu 
ćwiczebnego. 
Performed the duty of a member of the fire-fighting team during the 
drill. 

   

.9 Wykonywał obchody przeciwpożarowe. 
Performed fire-patrol duties.  

   

.10 Przeprowadził pełną inspekcję sprzętu przeciwpożarowego oraz 
zgłosił jej wyniki st. oficerowi. 
Carried out a full inspection of fire-fighting equipment and report-
ed its  results to the chief officer. 
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Część 6. Zestawienie zadań szkoleniowych na poziomie operacyjnym i potwierdzenie 
osiągniętych kompetencji   
W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki, które powinny być wypełnione w ra-
mach zatwierdzonego programu szkolenia praktycznego na statku. Zadania i obowiązki dotyczą następujących 
obszarów: pełnienie wacht, kierowanie obsadą wachtową mostka, zrozumienie i stosowanie prawideł COLREG, 
nawigacja,  nawigacja radarowa i elektroniczna, meteorologia i oceanografia, łączność, budowa i stateczność 
statku, przewóz i sztauowanie ładunku, manewrowanie statkiem,   procedury w sytuacjach zagrożenia, ratowania 
życia, poszukiwania i ratowania, ochrona przeciwpożarowa i sprzęt pożarniczy, stosowanie standardowych 
zwrotów porozumiewania się na morzu oraz wykorzystanie języka angielskiego w pisemnej i ustnej formie.  
Potwierdzenie wykonania- każde zadanie i obowiązek wyszczególnione w książce praktyk powinny zostać para-
fowane przez oficera szkoleniowego na statku, wówczas, gdy oficer jest przekonany, że praktykant wykonując 
zadania osiągnął wystarczający poziom kompetencji. 
 
Section 6. Shipboard programme of training at the operational level and record of com-
petence achieved 
This section contain training tasks or duties which should be undertaken as part of the approved programme of 
onboard training. Tasks and duties relate to the following areas: watchkeeping, bridge resources management, 
uunderstanding of applying the COLREG  rules,  navigation, radar and electronic navigation, meteorology and 
oceanography, communication, ship’s construction and stability, cargo handling and stowage, ship manoeu-
vring, emergency procedures, life saving, search and rescue,  fire-fighting and fire-fighting equipment, use the 
IMO Standard Marine Communication Phrases and use English in written and oral form. 
Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by 
a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a deck cadet has achieved a satisfac-
tory standard of competence. 
 
  Zadanie wykonane (Assignment completed) 
 
Nr 
No 
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1. 

 
PEŁNIENIE WACHT   

Watchkeeping 
 

.1 Pełnił obowiązki wachtowe w morzu i w porcie pod nadzorem wy-
kwalifikowanego oficera przez co najmniej 6 miesięcy. Wpisać datę 
spełnienia tych wymagań. 
Performed watchkeeping duties at sea and at port under the supervi-
sion of a qualified officer for a minimum 6 months. Enter the comple-
tation date. 

   

.2 Asystował (jeśli to możliwe) w siłowni w czasie, kiedy statek opusz-
czał port lub wpływał do niego. 
Assisted (if possible in the engine-room when ship was entering or 
leaving port. 

   

.3 Asystował bosmanowi i oficerowi wachtowemu w obchodzie statku: 
Accompanied the bosun and  officer of the watch on rounds:  
– w morzu  (at sea), 
– na kotwicy (at anchor), 
– w porcie (at port). 

   

.4 Towarzyszył starszemu oficerowi w kontroli statku przed wypłynię-
ciem i wypełniał  stosowną listę kontrolną.  
Assisted ch/off on the check of the ship before sailing and completed 
a pre - sailing checklist. 

   

.5 Wypełniał pod nadzorem wykwalifikowanego oficera listę kontrolną 
przed wejściem do portu.  
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Completed a pre–arrival checklist under the supervision of qualified 
officer. 

.6 Przygotowywał pod nadzorem wykwalifikowanego oficera mostek 
nawigacyjny przed wypłynięciem z portu.  
Prepared under the supervision of qualified officer nav. bridge be-
fore leaving port. 

   

.7 Sprawdzał przygotowanie trapu pilotowego i przyjmował pilota pod 
nadzorem wykwalifikowanego oficera.  
Checked rigging the pilot ladder incl. pilot hoists under the supervi-
sion of qualified officer. 

   

.8 Odczytywał  zanurzenie i sprawdzał wartość wolnej burty i zapasu 
wody pod stępką. 
Read draughts and checked freeboard and underkeel clearance. 

   

.9 Określał gęstość wody w basenie portowym i obliczał poprawkę 
zanurzenia na gęstość. 
Took dock water density and calculated dock water allowance. 

   

.10 Sprawdzał i kalibrował miernik zanurzenia, jeżeli jest na statku. 
Checked and calibrated draft gauge, when fitted.  

   

.11 Demonstrował znajomość i zrozumienie zasad bezpiecznego pełnie-
nia wacht, poprawne procedury obejmowania i przekazywania wach-
ty: w morzu, na kotwicy, w porcie. 
Demonstrated the correct procedures for handing over a watch,  
knowledge and understanding of the principle of safe watchkeeping:  
at sea, at anchor, at port. 

   

.12 Zna zalecane procedury postępowania przy pogarszaniu się widzialności. 
 Knows the recommended procedures when visibility decreases. 

   

.13 Zna okoliczności, w  których oficer wachtowy powinien zawiadomić kapitana.  
Knows the circumstances in which the officer of the watch should 
notify the master. 

   

.14 Zna obowiązki oficera wachtowego w czasie żeglugi z pilotem. 
Knows  duties of the officer of the watch when pilot is on board. 

   

.15 Wie jak sporządzać wpisy do dzienników i rozumie znaczenie doko-
nanego wpisu. 
Knows how to make entries into the log books and understands the 
importance of it. 

   

2. 

 
KIEROWANIE OBSADĄ WACHTOWĄ MOSTKA 

Bridge resources management 
 

.1 Zna zasady kierowania obsadą wachtową mostka i potrafi określić i 
przydzielić obowiązki z uwzględnieniem właściwych priorytetów dla 
wykonania niezbędnych zadań. 
Knows the principles of bridge resource management and is able to 
allocate and assign proper duties, as needed in correct priority to 
perform necessary task. 

   

.2 Wykonując przydzielone zadania, jako członek obsady mostka, po-
trafi porozumieć się w sposób wyraźny i jednoznaczny. 
Performing assigned task as the bridge team member is able to com-
municate clearly and unambiguously.  

   

.3 Rozumie, że wątpliwe decyzje i /lub działania powinny wywołać 
sprzeciw i właściwą reakcję. 
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Understands that questionable decisions and/or actions should result 
in appropriate challenge and response.. 

.4 Przejawia właściwą stanowczość i umiejętność przewodzenia grupie. 
Manifests the proper assertiveness and leadership ability.  

   

.5 Jako członek obsady mostka uczestniczy w dokładnym  rozpoznaniu 
aktualnej i przewidywanej sytuacji statku na zadanej trasie oraz 
wpływu środowiska zewnętrznego. 
As the bridge team member shares accurate understanding of current 
and predicted vessel state on required route and influence of external 
environment.    

   

3. 

 
ZROZUMIENIE I STOSOWANIE PRAWIDEŁ COLREG 

Understanding of applying the COLREG  rules 
 

.1 Część A- Zna znaczenie konwencji COLREG i rozumie jej postano-
wienia ogólne  zawarte w  prawidłach 1-3. 
Part A- Knows importance of the COLREG  and understands general 
provisions  included in rules 1-3. 

   

.2 Część B- Prawidła wymijania.  
Rozdział 1. Zachowanie się statków we wszelkich warunkach wi-
dzialności. Zna gruntownie  i umie stosować prawidła 4-10. 
Part B- Steering and sailing rules.  
Section 1.Conduct of vessels in any condition of visibility. Demon-
strates a thorough knowledge of the rules  4-10 and their application. 

   

.3 Część B- Prawidła wymijania.  
Rozdział 2. Zachowanie się statków widzących się wzajemnie.  Zna 
gruntownie i umie stosować prawidła 11-18. 
Part B - Steering and Sailing  
Section 2 - Conduct of vessels in sight of one another.  Demonstrates 
a thorough knowledge of the rules  11-18 and their application. 

   

.4 Część B- Prawidła wymijania.  
Rozdział 3. Zachowanie się statków podczas ograniczonej widzialno-
ści. Zna gruntownie i umie stosować prawidło 19. 
Part B - Steering and Sailing. 
Section 3 - Conduct of vessels in restricted visibility. Demonstrates a 
thorough knowledge of the rule 19 and his application. 

   

.5 Część C- Światła i znaki.  Zna gruntownie prawidła 20-31, umie 
rozpoznawać światła i znaki. 
Part C – Lights and shapes. Demonstrates a thorough knowledge of the 
rules 20-31, their application and is able to distinguish lights and 
shapes. 

   

.6 Część D -  Sygnały dźwiękowe i świetlne. Zna gruntownie prawidła 
32-37, umie je stosować.  
Part D – Sound and light signals. Demonstrates a thorough 
knowledge of the rules 32-37 and their application. 

   

.7 Część E – Zwolnienia. Rozumie prawidło 38. 
Part E – Exemptions. Understand the rule 38.  

   

.8 Załącznik I - Zna przepisy dotyczące rozmieszczenia i szczegółów 
technicznych świateł i znaków . 
Annex I – Demonstrates a thorough knowledge of Lights and shapes. 
Technical details. 

   

http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=649&topic_id=257#8
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=649&topic_id=257#8
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=649&topic_id=257#13
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.9 Załącznik II - Zna i umie rozpoznawać dodatkowe światła statków 
rybackich łowiących blisko siebie. 
Annex II - Demonstrates a thorough knowledge of the Additional 
signals for fishing vessels. 

   

.10 Załącznik III - Szczegóły techniczne  środków do sygnalizacji 
dźwiękowej. Wykazuje się znajomością przepisów. 
Annex III - Demonstrates a thorough knowledge of  Sound signal 
appliance. Technical details. 

   

.11 Załącznik IV – Sygnały wzywania pomocy. Zna i umie zastosować 
sygnały wzywania pomocy . 
Annex IV – Demonstrates a thorough knowledge of  Distress signals, 
understands and is able to apply. 

   

4. 

 
NAWIGACJA   

 Navigation 
 

.1 Zna i prawidłowo interpretuje symbole i skróty stosowane na  mapach.  
Knows and correctly interprets  symbols and abbreviations used on charts. 

   

.2 Zna system oznakowania nawigacyjnego IALA w regionie A i B. 
Knows the IALA System of Buoyancy in Region A and B. 

   

.3 Identyfikuje pomoce nawigacyjne, w tym latarnie morskie, stawy 
 i pławy. 
Identifies  the aids to navigations including lighthouses, beacons and 
buoys.  

   

.4 Poprawia  mapy i wydawnictwa nawigacyjne. 
Updates charts and navigational publications. 

   

.5 Wybiera mapy i pomoce nawigacyjne na trasę rejsu. Asystował przy 
planowaniu podróży. 
Selects charts and nav. publications for the route to be followed. 
Assisted in voyage planning. 

   

.6 Rozumie zawartość i zna zasady stosowania: 
Understands the contents and knows the principle of the use of:  
– Rocznego Zestawienia Wiadomości Żeglarskich (Annual Summary 

of Notices to Mariners),   
– Wiadomości Żeglarskich  (Notices to Mariners),  
– Katalogu  map (Charts catalogue), 
– Locji  (Sailing Directions & Ocean Passages for the World),   
– Spisu świateł i sygnałów mgłowych  (List of Lights & Fog Signals),  
– Tablic pływów, Atlasu pływów i prądów pływowych (Tide Tables, 

Tidal Stream and Current Atlas),   
– Spisu sygnałów radiowych  (List of Radio Signals),  
– Ostrzeżeń nawigacyjnych (Navigational Warnings),   
– Tras żeglugowych (Ships’ routeing) 
– innych wydawnictw nawigacyjnych  (other nav. publications). 

   

.7 Wykreśla i sprawdza kursy na mapach.  
Lays off and checks courses on charts. 

   

.8 Prowadzi obliczenia dla żeglugi po loksodromie i ortodromie.  
Calculates the rhumb line and  great circle sailing. 

   

.9 Ocenia i stosuje poprawki na dryf i znos. 
Estimates and makes allowance for leeway, set and drift (tidal 
stream, current, surface current). 
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.10 Oblicza:   
Calculates: 
– prędkość średnią (average speed), 
– znos całkowity (set and drift),  
– kąt drogi nad dnem (course made good),  
– ETA  (ETA). 

   

.11 Stosuje deklinację, dewiację  i poprawkę żyrokompasu. 
Applies variation, deviation and gyro error. 

   

.12  Kontroluje i zgrywa repetytory żyrokompasu. 
Checks and aligns the gyro repeaters. 

   

.13 Określa błąd kompasu za pomocą namiaru na słońce i gwiazdy. 
Determines the compass error by azimuth of the sun and stars. 

   

.14 Określa dewiację kompasu magnetycznego i sporządza wpisy do 
książki kompasu.  
Determines the magnetic compass deviation and makes entries in the 
compass error book. 

   

.15 Dokonuje praktycznych obliczeń pływów dla portu i wód przybrzeż-
nych.  
Performs practical tidal calculation for port areas and coastal waters. 

   

.16 Określa wartości prądów pływowych.  
Estimates the  tidal stream direction and rate.  

   

.17 Określa pozycję zliczoną i skalkulowaną. 
Calculates the dead reckoning position (DR) and estimated position 
(EP).  

   

.18 Określa namiary optyczne i wykreśla z nich pozycję. 
Obtains visual bearings and fixes the ship. 

   

.19 Wykreśla pozycję z kątów poziomych, używa protraktor. 
Fixes position by horizontal angles, uses protractor. 

   

.20 Oblicza pozycję prawdopodobną statku dla danych otrzymanych z 
różnych źródeł i ocenia jej dokładność. 
Determines ship’s MPP (most probable position) derived from avail-
able navigational aids and estimates its accuracy. 

   

.21 Prowadzi prawidłowe zapisy dotyczące nawigacji statku.  
The proper record is maintained of the movements and activities 
relating to the navigation of the ship. 

   

.22 Potrafi przygotować meldunek określony i wymagany przez VTS 
oraz umie nawiązać stosowna komunikację.  
Is able to prepare the report determined and required by VTS as well 
as can establish appropriate communication. 

   

.23 Zapoznał się ze sposobem wykorzystania ECDIS do zapewnienia 
bezpieczeństwa nawigacji.  
Got acquainted  with  making use of ECDIS to maintain the safety of 
navigation.    

   

.24 Zna ograniczenia i błędy informacji uzyskiwanej z ECDIS. 
Knows limitations and errors of information received from ECDIS.. 

   

.25 Używa i rozumie wydawnictwa astronawigacyjne. 
Uses and understands astronomical publications. 

   

.26 Identyfikuje konstelacje,  gwiazdy i planety, poznaje użycie identyfi-
katora  gwiazdowego. 
Identifies star constellations, stars and planets and learn to use star 
chart (star finder and identifier). 
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.27 Określa błąd chronometru i dokonuje wpisów do jego dziennika. 
Determines the chronometer error and makes entries in the Rate 
Book. 

   

.28 Określa błędy sekstantu i dokonuje niezbędnych korekt. 
Determines the sextant errors and makes the necessary adjustments. 

   

.29 Uzyskuje linie pozycyjne z obserwacji:  
Obtains position lines from observation of the:  
– słońca (sun), 
– Gwiazdy Polarnej (Polar Star),  
– innych gwiazd (other stars). 

   

.30 Wykreśla linie pozycyjne z obserwacji astronomicznych. 
Plots position lines from astronomical observations. 
 

   

.31 Określa pozycję w południe z obserwacji słońca i oblicza drogę stat-
ku przebytą w ciągu doby, odległość do przebycia i ETA. 
Obtains the noon position from sun and performs calculations for 
day’s run, distance to go and ETA. 

   

 
5. 

 
NAWIGACJA RADAROWA I ELEKTRONICZNA  

Radar and electronic navigation 
 

.1 Włącza i zadaje parametry pracy: 
Switches on and sets up:  
– żyrokompasu i jego repetytorów (gyrocompass and its repeaters),  
– autopilota (autopilot),  
– rejestratora kursu (course recorder), 
– logu (log),  
– echosondy (echo sounder),  
– odbiorników systemów satelitarnych GNSS (GPS i/lub 

GALILEO, Glonass (GPS and/or GALILEO, Glonass receiver),  
– odbiorników róznicowych systemów satelitarnych DGNSS 

(DGPS i/lub DGALILEO, DGlonass (DGPS and/or DGALILEO,  
DGlonass receiver),  

– radaru  (radar),  
– ARPA  (ARPA), 
– AIS (AIS receiver,) 
– innego dostępnego elektronicznego wyposażenia nawigacyjnego 

mostka (other available bridge electronic equipment). 

   

.2 Zna zasady użycia i ograniczenia: 
Knows principle of use and limitations of:  
– logów różnych typów (log of various types) 
– autopilota (autopilot),  
– satelitarnych systemów nawigacyjnych  (satellite nav. systems), 
– różnicowych satelitarnych systemów nawigacyjnych (differential 

satellite nav. systems),  
– radaru  (radar), 
– ARPA lub innych urządzeń radarowych z możliwością śledzenia 

obiektów (ARPA or other radar equipment with target cracking 
facility), 

– innych elektronicznych urządzeń nawigacyjnych na statku, jeżeli 
są zainstalowane (other electronic nav. equipment, when fitted). 
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.3 Używa radaru do unikania zderzeń i nawigacji oraz potrafi: 
Uses radar for avoiding collision and for navigation and is able to: 
– sporządzić meldunek radarowy z obserwacji radarowej (make 

radar report from observation), 
– wykonać nakres radarowy w ruchu rzeczywistym i względnym 

(make radar plotting on the true and relative motion), 
– posługiwać się techniką linii równoległych (use parallel indexing 

technique), 
– określić pozycje z namiarów i odległości (obtain position by ran-

ges and bearings), 
– zastosować techniki „ślepego pilotażu” w prowadzeniu statku 

(apply blind pilotage techniques) 

   

.4 Używa praktycznie ARPA do unikania zderzeń i nawigacji. 
Uses in practise ARPA  for collision avoiding and navigation.  

   

.5 Zna ograniczenia i błędy informacji uzyskiwanej z ARPA. 
Knows limitations and errors of information received from ARPA.  

   

.6 Wie, w jaki sposób uaktualnić i sprawdzić „Informacje statyczne” 
statku zapisane w transmiterze AIS: nazwę statku, typ, wielkość, 
numery IMO statku i MMSI, status jednostki oraz prawidłowo uaktu-
alnia „Informacje o  podróży” tj. port przeznaczenia, ETA, zanurze-
nie przed każdym rozpoczęciem podróży. 
Knows how to update and check of the 'Static Information'  recorded 
in the AIS unit: vessel's name, vessel's type, vessel's dimensions, IMO 
and MMSI numbers, relative position of AIS unit and correct  updat-
ing of the 'Voyage Information', i.e. the destination, ETA and 
draught, before each departure.  

   

.7 Wykorzystuje informacje z AIS w celu uzgodnienia i wykonania 
manewru antykolizyjnego. 
Uses the information from AIS in order to agree and execute a anti-
collision manoeuvre.   

   

.8 Określa pozycję statku  za pomocą innych dostępnych pomocy elek-
tronicznych.  
Fixes the ship’s position by any other available electronic aids. 

   

.9 Potrafi obsługiwać echosondę, poprawnie zastosować jej wskazania 
oraz zna ograniczenia wskazań przyrządu. 
Is able to operate the echo sounder and apply obtained information 
correctly; knows limitations of readings of device.  

   

.10 Zna automatyczne systemy sterowania, procedury obsługi oraz potra-
fi przełączać sterowanie z ręcznego na automatyczne i odwrotnie. 
Dokonuje właściwego wyboru trybu sterowania w zależności od 
panujących warunków hydrometeorologicznych, warunków ruchu, 
jak i zamierzonych manewrów. 
Knows the steering control systems, operational procedures and 
change over from manual to automatic control and inversely.  Is able 
to select proper mode of steering depending on prevailing weather, 
sea and traffic  conditions, as well as intended manoeuvres. 

   

6. 

 
METEOROLOGIA I OCEANOGRAFIA 

Meteorology and oceanography 
 

.1 Określa:     
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Determines:  
– temperaturę i gęstość wody morskiej (temperature and density of 

sea water), 
– temperaturę powietrza (air temperature), 
– kierunek, wysokość i długość fal wiatrowych i martwych (direc-

tion, height and length of the wind waves and swell),  
– kierunek i prędkość wiatru (direction and speed of the wind), 
– stan morza (sea state),  
– widzialność (visibility),  
– wilgotność powietrza względną i bezwzględną (relative and abso-

lute atmospheric humidity), 
poprawioną wartość ciśnienia atmosferycznego i jego tendencję (cor-
rected air pressure and barometric tendency).   

.2 Identyfikuje główne rodzaje chmur i łączy je z rodzajem pogody. 
Identifies main types of the clouds and connects them with the type of 
the weather. 

   

.3 Potrafi sporządzić morską depeszę SHIP w oparciu o klucz meteoro-
logiczny (kodowanie, dekodowanie). 
Knows how to use in practice meteorological code book to code and 
decode observations. 

   

.4 Zna źródła informacji pogodowej dostępnej na statku i potrafi obsłu-
giwać urządzenia do tego celu: Navtex, INMARSAT C - EGC, fak-
symile. 
Knows sources of weather information available on board and is 
able to operate devices at this target, Navtex, INMARSAT C - EGC, 
Weather Fax. 

   

.5 Potrafi analizować informacje pogodowe odbierane na statku w po-
staci komunikatów tekstowych i graficznych. 
Is able to analyse the weather forecast received on board  in the form 
of text and graphical announcements.  

   

.6 Potrafi określać stan morza i siłę wiatru. Stosuje  skale Douglasa i  
Beauforta.  
Is able to describe the sea state and wind  force. Applies scales of 
Douglas and Beaufort. 

   

.7  Potrafi przewidzieć krótkookresowe zmiany pogody na podstawie 
własnych obserwacji dokonanych na statku. 
Is able to predict short-term changes of weather on the basis of own 
observation made on the ship.  

   

.8 Zna terminologię związaną z lodem i potrafi rozpoznać sytuację 
lodową na morzu. 
Has knowledge of ice terms and is able to recognize the ice situation 
at sea. 

   

.9 Posiada wiedzę o oblodzeniu statku. 
Has knowledge about ship’s icing. 

   

.10 Potrafi korzystać z map pilotowych i innych sezonowych map pogo-
dy. 
Is able to use Routeing charts and other seasonal weather charts. 

   

.11 Cyklony tropikalne. Analizował nakres omijania cyklonu, wybór 
bezpiecznych kursów sztormowania w cyklonie.  
Tropical cyclones. Analyzed tropical storm plotting, avoiding, weath-
ering and obtaining safe courses.   
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7. 

 
ŁĄCZNOŚĆ  

Communication 
 

.1 Wie, jak opiekować się lampami sygnałowymi i ich akumulatorami. 
Knows how to maintain the daylight signalling lamps and batteries. 

   

.2 Wykazał praktyczną znajomość sygnalizacji alfabetem Morse’a. 
Demonstrated the practical knowledge of signalling by the Morse 
Code. 

   

.3 Umie używać:( (Is able to use:) 
– flagi sygnałowe( signalling flags),  
– MKS do kodowania i dekodowania sygnałów (ICS for coding and 

decoding signals). 

   

.4 Jeżeli jest to możliwe wykonał na statku następujące czynności: 
If possible performed onboard following actions: 
 

   

.5 Zapoznał się z dokumentami dotyczącymi wyposażenia radiowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
statku.  
Got acquainted  with the publications concerning ship’s radio 
equipment. 

   

.6 Przeprowadził  inwentaryzację wymaganych przepisami Konwencji 
SOLAS urządzeń radiokomunikacyjnych z uwzględnieniem ich prze-
znaczenia. 
Carried out stocktaking of the required by the SOLAS Convention 
radio equipment taking into account their use. 

   

.7 Zapoznał się z zastosowanymi na statku metodami zapewnienia go-
towości eksploatacyjnej urządzeń radiowych.  
Got acquainted  with the onboard ship methods of ensuring  the radio 
equipment  operational readiness.. 

   

.8 Zapoznał się ze źródłami zasilania  urządzeń radiowych, w tym zasa-
dami ich eksploatacji, konserwacji i testowania. 
Got acquainted  with the radio equipment power supply sources 
including their utilization,  maintenance and testing principles.  

   

.9 Zapoznał się z instalacją antenową, potrafi określić typy i przezna-
czenie poszczególnych anten. 
Got acquainted  with an antenna  installation, is able to define the 
types and their use. 

   

.10 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności alarmowej stosowa-
nymi na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS. 
Got acquainted  with ship’s  distress communication procedures  
using the  GMDSS equipment. 

   

.11 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności pilnej stosowanymi 
na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS, w szczególności 
dotyczącymi porady i pomocy medycznej. 
Got acquainted  with  ship’s  urgency communication procedures 
using the GMDSS equipment, in particular concerning the medical 
advice and assistance. 

   

.12 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności ostrzegawczej stoso-
wanymi na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS. 
Got acquainted  with ship’s  safety communication procedures  using 
the  GMDSS equipment. 
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.13 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności publicznej stosowa-
nymi na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS, w szczególno-
ści łączności radiotelefonicznej VHF. 
Got acquainted  with ship’s  public communication procedures using 
the  GMDSS equipment, in particular the VHF radiotelephone com-
munication. 

   

.14 Zapoznał się z zasadami prowadzenia nasłuch radiowego.  
Got acquainted  with the radio watch keeping principles. 

   

.15 Zapoznał się ze statkowymi procedurami postępowania po odebraniu 
alarmowania w niebezpieczeństwie DSC. 
Got acquainted  with ship’s procedures after receiving DSC alarm 
signal. 

   

.16 Zapoznał się z dokumentami służbowymi dotyczącymi radiostacji 
statkowej. 
Got acquainted  with the official documents regarding ship’s radio 
station. 

   

.17 Zapoznał się z dostępnymi  na statku publikacjami służbowymi doty-
czącymi radiokomunikacji morskiej. 
Got acquainted with ship’s official publications concerning the mari-
time radiocommunication. 

   

.18 Zapoznał się z obsługą urządzeń radiowych do odbioru morskich 
informacji bezpieczeństwa (MSI).  
Got acquainted  with the operation of the radio equipment designed 
for receiving  Maritime Safety Information (MSI). 

   

.19 Na podstawie publikacji potrafi ustalić możliwości pozyskania MSI 
niezbędnych do bezpiecznej żeglugi statku. 
Basing on the publications knows how to get MSI essential for ship 
safe navigation. 

   

.20 Zapoznał się z zasadami testowania będących na wyposażeniu statku 
urządzeń radiowych: DSC, EPIRB, SART i terminali satelitarnych 
systemu Inmarsat.  
Got acquainted  with the test principles of the onboard radio equip-
ment: DSC, EPIRB, SART and Inmarsat terminals. 

   

.21 Zapoznał się ze statkowymi procedurami odwoływania fałszywych 
alarmów. 
Got acquainted  with ship’s procedures for false alert canceling. 

   

.22 Zapoznał się z zasadami prowadzenia dziennika radiowego. 
Got acquainted  with the principles of a radio-log running.  

   

.23 Zapoznał się z przebiegiem inspekcji statku w zakresie odnoszącym 
się do wyposażenia radiowego.  
Got acquainted  with a course of a ship radio equipment inspection . 

   

.24 Przeprowadził łączność radiotelefoniczną VHF z innymi statkami, 
centrum VTS i/lub Kapitanatem Portu, wykorzystując Morski słow-
nik frazeologiczny (pod nadzorem uprawnionego oficera). 
Carried out communication by the VHF radiotelephone with other 
vessels, VTS station and / or Harbour Master Office using IMO 
Standard Marine Communication Phrases (under the supervision of 
a qualified officer). 
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8. 

 
STOSOWANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MOWIE I PIŚMIE 

Use English in written and oral form 
 

.1 Demonstruje odpowiednią znajomość języka angielskiego pozwalającą : 
-wykorzystywać mapy i inne   publikacje nautyczne,   
-zrozumieć informacje  meteorologiczne i wiadomości dotyczące -
bezpieczeństwa statku i jego  eksploatacji,   
-komunikować  się z innymi statkami, stacjami brzegowymi i cen-
trami VTS,  
-pełnić obowiązki oficera wachtowego współpracując z międzynaro-
dową (wielojęzyczną) załogą,  
-wykorzystywać i rozumieć  IMO -Standardowe zwroty porozumie-
wania się na morzu.  
Demonstrates adequate knowledge of the English language to enable: 
- to use charts and other nautical publications,  
-to understand meteorological information and messages concerning 
ship’s safety and operation,  
-to communicate with other ships, coast stations and VTS centres, 
- to perform the officer’s duties also with a multilingual crew,  
-to use and understand the IMO Standard Marine Communication 
Phrases (IMO SMCP.) 

   

.2 Potrafi  korzystać ze zrozumieniem z dokumentacji technicznej stat-
ku . 
Is able to use the engineering publications (technical documentation)  
with understanding. 

   

.3 Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu w języku angielskim róż-
nych dokumentów, takich jak raporty z wykonanych prac, zapisy 
dotyczące pełnienia obowiązków wachtowych, zamówienia materia-
łów i części zamiennych, stoczniowe specyfikacje remontowe itp. 
Actively participated in the preparation of the English version of 
documents such as reports of works carried out, watchkeeping rec-
ords, orders of materials and spare parts, shipyard works  specifica-
tions, etc. 

   

.4 Pogłębia wiedzę w zakresie technicznego słownictwa zawodowego. 
Deepens the knowledge in the marine technical vocabulary. 

   

 
9. 

 
MANEWROWANIE STATKIEM     

Ship manoeuvring 
 

.1 Rozumie działanie urządzenia sterowego i związanego z nim systemu 
alarmowego. 
Understands the operation of the steering gear and associated 
alarms. 

   

.2 Potrafi ocenić ograniczenia różnych metod systemów sterowania. 
Is able to estimate the limitations of different methods of steering. 

   

.3 Potrafi wskazać, gdzie można znaleźć informacje o zdolności ma-
newrowej statku. 
Is able to demonstrate where to find ship’s manoeuvring information. 

   

.4 Zapoznał się, rozumie i zna odnośne wartości  dotyczące:  
Got acquainted, understands and knows relevant concerning values:  
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- cyrkulacji statku pod balastem, z ładunkiem  (the ship’s turning 
circles), 

- zatrzymania statku inercyjnego i wymuszonego (stopping charac-
teristics and emergency manoeuvres). 

.5 Umie przeprowadzić manewry statku sterem i SG (pod nadzorem). 
Is able to carry out the manoeuvres of the vessel using the rudder and 
engine (under supervision). 

   

.6 Potrafi przedstawić poprawne procedury cumowania i kotwiczenia 
statku. 
Is able to demonstrate proper berthing and anchoring procedures. 

   

.7 Asystował na mostku podczas cumowania. 
Assisted during berthing / unberthing operations on the bridge. 

   

.8 Zna manewry ratownicze dla alarmu „Człowiek za burtą”. 
Knows mmanoeuvre to rescue „Man Overboard”. 

   

.9 Uczestniczył w ćwiczeniu: „Człowiek za burtą”. 
Participated in a „Man Overboard” exercise. 

   

.10 Pod nadzorem oficera wykonał manewry ratownicze celem podjęcia 
człowieka z wody (pętlą Wiliamsona lub inną metodą). 
Under supervision, practiced the „Wiliamson’s turn” or other meth-
od for positioning the vessel to recover a man overboard. 

   

10. 

 
BUDOWA I STATECZNOŚĆ STATKU 

Ship’s construction and stability 
 

.1 Zapoznał się z: 
Got acquainted with: 
– schematami  (drawings of): 
 systemu balastowego (ballast system), 
 systemu wentylacyjnego (vent. system), 
 systemów wody pitnej i sanitarnej (drinking and sanitary water 

systems), 
 zbiorników dna podwójnego, burtowych i szczytowych (D.B., 

side and top tanks), 
 ładowni (holds), 
 systemu przeciwprzechyłowego, jeżeli jest (antiheeling system, 

when fitted), 
 planu ogólnego statku (general arrangement), 
– informacją o stateczności i dokumentacją statecznościową (stabi-

lity booklets and documentation), 
użyciem kalkulatora  „Load master” i/lub komputera, jeżeli jest na 
statku, do obliczeń statecznościowych (use of „Load master” and / 
or computer, when fitted, for stability calculations). 

   

.2 Zna kryteria stateczności statku oraz potrafi ocenić wpływ sposobu 
organizacji prac przeładunkowych na stateczność statku i wytrzyma-
łość jego konstrukcji.  
Knows criteria of ship’s stability and is able to estimate the influence 
of organisation of the cargo handling operations on the ship’s stabil-
ity and structural strength. 

   



 
 

72 

  Zadanie wykonane (Assignment completed) 
 
Nr 
No 
  

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties  

Data 
Date 
 

Podpis  
of. nad-
zorującego        
Supervis-
ing off. 
initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)  
Confirmed  
by Ch.Off. 
(signature and stamp) 

11. 

 
PRZEWÓZ I SZTAUOWANIE ŁADUNKU 

Cargo handling and stowage 
 

.1 Asystował oficerowi wachtowemu w trakcie załadunku/wyładunku 
statku. 
Assisted OOW in loading/ discharging the ship. 

   

.2 Potrafi odczytywać zanurzenie statku i zastosować odpowiednie 
poprawki. 
Is able to read the ship’s draught and apply the necessary correc-
tions. 

   

.3 Potrafi obliczyć wygięcie i ugięcie statku. 
Is able to  calculate hogging and sagging. 

   

.4 Poznał, rozumie i stosuje w praktyce zasady prowadzenia sprawnej  
i bezpiecznej wachty ładunkowej. 
Got to know, understands and applies principles of keeping an effi-
cient and safe cargo watch in practice. 

   

.5 Uczestniczył w załadunku ładunków suchych takich jak:  
Involved in a loading of dry cargoes such as:  
ładunki masowe (bulk cargoes), 
ładunki masowe –zboże (bulk cargoes- grain) 
drobnica (general cargoes) 
drewno (timber deck cargo) 
kontenery, (container cargoes) 
ładunki ro-ro (ro-ro vessels stowage & securing) 
chłodzone (reefer cargoes) 

   

.6 Uczestniczył w załadunku ładunków płynnych i gazów takich jak:  
Involved in a loading of liquid and gas cargoes such as:  
ropa naftowa & produkty (crude oil & product cargoes) 
ładunki chemiczne (chemical cargoes) 
gaz płynny (liquefied gas cargoes) 

   

.7 Rozmawiał z C/O na temat niebezpieczeństw związanych z przewo-
zem ładunków masowych: upłynnienia, ryzyka przesunięcia ładunku, 
zniszczenia z powodu nieprawidłowej dystrybucji, innych zagrożeń 
chemicznych i zagrożeń dla zdrowia. 
Talked to C/O about the hazards associated with the transport of bulk 
cargoes: liquefaction, risk of cargo shift, structural damage due to 
improper distribution, chemical and other health  hazards. 

   

.8 Zapoznał się z planowaniem ładunku. Rozumie plan ładunkowy 
(stowage plan) pokazujący rozkład ładunku z przeznaczeniem dla 
różnych portów, podaną masę /objętość/ ilość ładunku, umiejscowie-
nie ładunków niebezpiecznych lub specjalnych. 
Got acquainted with cargo planning. Understand cargo plan show-
ing: location of cargo for different ports, cargo quantities, location of 
any dangerous or special cargo. 

   

.9 Potrafi wykorzystywać w praktyce kodeks IMDG, kodeks stałych ładun-
ków masowych, listę zgodności ładunków oraz Poradnik bezpieczeństwa 
dla zbiornikowców i terminali (w szczególności listy kontrolne). 
Is able to use in practice: the IMGD Code, solid bulk code, compati-
bility list, the oil tankers and terminals safety guide (in particular the 
check list). 
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.10 Potrafi zapewnić odpowiedni trym i stateczność przez cały czas. 
Is able to ensure satisfactory trim and stability all the time. 
 

   

.11 Sprawdzał prawidłowość oznakowania ładunków niebezpiecznych 
(np. oznakowanie kontenerów).  
Checked proper labelled of dangerous cargo ex.  on  containers. 

   

.12 Kontrole przed rozpoczęciem załadunku. Uczestniczył w przygoto-
waniu i kontroli ładowni, zbiorników, urządzeń przeładunkowych, 
urządzeń i materiałów sztauerskich oraz mocujących.  
Checks to be made prior to the cargo being loaded. Participated in 
the preparation and the inspection of the cargo hold, tanks, lifting 
plants, dunnage materials and lashing gear. 

   

.13 Przeprowadzał kontrole w trakcie operacji ładunkowych w celu 
upewnienia się, że ładunek nie jest uszkodzony.  
Performed checks during loading to ensure that the cargo is not 
damaged. 

   

.14 Zna procedury postępowania w przypadku ładunku uszkodzonego.  
Knows procedures for dealing with damage cargo. 

   

.15 Potrafi opisać i zgłosić każde uszkodzenie  ładunku i statku oraz 
ustalić ich ewentualne przyczyny. 
Is able to notice and report any damage to cargo and ship and estab-
lish possible causes. 

   

.16. Potrafi nadzorować operacje załadunkowe biorąc pod uwagę wpływ 
ładunku, włączając sztuki ciężkie, na stateczność statku oraz zasady 
sztauowania, separacji ładunku i balastowania statku.  
Is able to supervise the loading operations taking into account the 
effect of cargo, including heavy lifts, on the seaworthiness and stabil-
ity of the ship, the stowage, dunnaging and ballasting.  
 

   

.17 Potrafi ocenić czy operacje ładunkowe są prowadzone poprawnie. 
Is able to judge that all cargo operations are carried out properly. 
 

   

.18 Potrafi użyć dane odnośnie maksymalnych wartości obciążenia pod-
łogi ładowni, pokładu.   
Is able to use data concerning max. stackload (hold, deck) 

   

.19 Potrafi nadzorować separację pomiędzy ładunkami  masowymi lub 
drobnicowymi, jeżeli jest taka potrzeba.  
Is able to supervise separation between bulk cargoes or packaged 
goods if required. 

   

.20 Jest zapoznany z pobieraniem próbek, użyciem identyfikatora wody i 
pomiarem ulażu.  
Is familiar with taking samples, use of the waterfinder and taking 
ullages. 

   

.21 Rozumie, jak ładunek powinien być mocowany podczas operacji 
ładunkowych i jest zaznajomiony z konstrukcją, zasadą pracy oraz 
zastosowaniem właściwych urządzeń przeładunkowych. 
Has an understanding of the correct slinging of loads and is familiar 
with construction, operation and use of the proper lifting gear 

   

.22 Posiada praktyczną wiedzę o systemie bezpieczeństwa zbiorników. 
Has working knowledge of tank safety system. 
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.23 Jest zaznajomiony z rozmieszczeniem urządzeń w pomieszczeniach 
przepompowni ładunku, z działaniem oraz możliwościami zastoso-
wania środków bezpieczeństwa i alarmów urządzeń w przepompowni 
oraz z działaniem i kontrolą instalacji gazu obojętnego. 
Is familiar with the arrangement of the cargo pumproom, with the 
operation and purpose of the available safety devices and alarms of 
the cargo pump installation and the operation and control of the inert 
gas plant. 

   

.24 Potrafi nadzorować sztauowanie i mocowanie ładunków stałych  
w różnych formach opakowania (łącznie z kontenerami itp.). Zapo-
znał się z Kodeksem sztauowania i mocowania ładunków. 
Is able to supervise stowing and securing of all solid cargoes in 
packaged form (inc. cont. etc.). Got acquainted with   Cargo Stowage 
& Securing Code. 

   

.25 Wie, jak sztauować i mocować ładunki niebezpieczne i szkodliwe 
 i zna ich wpływ na bezpieczeństwo życia i statku. 
Knows how to stow and secure dangerous, hazardous and harmful 
cargoes and  their effect on the safety of life and of ship. 

   

.26 Zna zasady opieki nad ładunkiem w trakcie przelotu morskiego. 
Knows the rules for the  care of cargo during the voyage. 

   

.27 Potrafi ocenić, czy odpowiednie środki ostrożności są podjęte dla za-
pewnienia wentylacji i umożliwienia inspekcji ładunku podczas rejsu. 
Is able to supervise that the adequate precautions are taken to ensure 
ventilation and facilitate inspections during the voyage. 

   

.28 Potrafi wykonać draft survey, aby obliczyć ilość ładunku. 
Is able to make draft survey calculations to find the quantity of cargo. 

   

 
12. 

 
PROCEDURY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

Emergency procedures 
 

.1 Zna i rozumie przepisy armatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. 
Knows and understands the  provisions of ship owner safety management. 

   

.2 Zapoznał się z określonymi procedurami w sytuacjach zagrożenia. 
Got acquainted with established emergency procedures. 

   

.3 Zna i rozumie wydawnictwa ILO Zapobieganie wypadkom na statku 
w morzu i w porcie i krajowe przepisy bezpieczeństwa pracy. 
Knows and understands the ILO booklet „Accident prevention on 
board ship at sea and in port” and the national code of safety work-
ing practice. 

   

.4 Zna i rozumie przepisy, kodeksy bezpiecznego postępowania  
i przewodniki bezpieczeństwa dotyczące statku i ładunku: 
Knows and understands the regulations, codes of safe practice and 
safety guides appropriate to the ship and cargo: 
– tankowców (tanker),  
– chemikaliowców  (chemical tanker),  
– gazowców (gas carrier), 
– masowców (bulk carrier), 
– przepisów dotyczących przewozu zboża (grain regulations),  
– Kodeksu IMDG (IMDG Code),  
– przewozu ładunków drewna na pokładzie ( timber deck cargo),  
– innych, wyszczególnić (other, specify). 
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13. 

 
ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

 Prevention of pollution of the marine environment 
 

 Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery 
 i kompanijnymi, dokumentacją i planami.  
Got  acquainted with international, flag State and company regula-
tions, documentation and plans. 

   

 Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszczeniom 
olejowym SOPEP. 
Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and control 
plan. 

   

 Prezentuje praktyczną wiedzę o zapobieganiu zanieczyszczenia śro-
dowiska morskiego.  
Demonstrates the working knowledge of the precautions to be taken 
to prevent pollution of the marine environment. 

   

 Posiada praktyczną wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia 
zapobiegającego zanieczyszczeniom. 
 Has the working knowledge about operation of the pollution-
prevention systems and equipment. 

   

 Rozumie znaczenie aktywnego działania na rzecz ochrony środowi-
ska morskiego. 
Understands importance of proactive measures to protect the marine 
environment. 

   

 Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska morskiego- pozostałe zadania szkoleniowe i obowiązki zostały 
ujęte w części 5 książki praktyk, jako wspólne dla poziomu pomocniczego i operacyjnego.  
Prevention of pollution of the marine environment -remaining training tasks and duties have been laid down 
in section 5 of  the record book and are common for the support and  operational level. 
 

14. 

 
RATOWANIA ŻYCIA, POSZUKIWANIE  I RATOWANIE 

Life saving, search and rescue 
 

.1 Ratowanie życia – zadania szkoleniowe i obowiązki zostały ujęte w części 5 książki praktyk, jako wspólne dla 
poziomu pomocniczego i operacyjnego.  
Life saving- training tasks and duties have been laid down in section 5 of  the record book and are common for 
the support and  operational level. 

 
15. 

 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I SPRZĘT POŻARNICZY   

Fire-fighting and fire-fighting equipment 
 

.1 Ochrona przeciwpożarowa i sprzęt pożarniczy  – zadania i obowiązki szkoleniowe zostały ujęte w części 5 
książki praktyk, jako wspólne dla poziomu pomocniczego i operacyjnego.  
Fire-fighting and fire-fighting equipment - training tasks and duties have been laid down in Section 5 of  the 
record book and are common for the support and  operational level. 

 
16. 

 
ZASTOSOWANIE PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ NA STATKACH 

Apply medical first aid on board ship 
 

.1 Uczestniczył w morzu w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy. 
Participated in an emergency first aid drill at sea. 
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.2 Rozumie potrzebę przekazania informacji o wypadku innym  człon-
kom  załogi. 
Understands the need of handing over the information about the 
accident to other crew members.  

   

.3 Wie gdzie znajduje się i umie natychmiast wykorzystać zestaw 
pierwszej pomocy, gdy zdarzy się wypadek bądź choroba.  
Knows location and  is able to apply immediate first aid in the event 
of accident or illness on board. 

   

.4 Zna i rozumie toksykologiczne zagrożenia na burcie statku. 
 Has knowledge and understands  toxicological hazards on board. 

   

.5 Zna zawartość i umie wykorzystać poradnik pierwszej pomocy me-
dycznej w wypadkach związanych z ładunkami niebezpiecznymi. 
Knows the content and is able to use  the Medical First Aid Guide for 
Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG).  

   

.6 Demonstruje zrozumienie zasad pierwszej pomocy : przy  powstrzy-
maniu krwawienia, w przypadku duszenia się, układania chorego w 
pozycji bezpiecznej.  
Demonstrates a basic understanding of first aid principles: stopping 
bleeding, treatment of suffocation/drowning, placing casualty in 
recovery position. 

   

.7 Ma wiedzę na temat sposobu korzystania z porady medycznej drogą 
radiową.  
Has knowledge how to request Radio Medical for ad vice.  

   

.8 Wie jak rozpoznać symptomy szoku, udaru cieplnego - odpowiednio 
działa udzielając pomocy.  
Knows how to detect signs of shock and heat stroke and act accordingly. 

   

.9 Zna procedurę dla zajmowania się ofiarą wstrząsu elektrycznego.  
Knows procedure for dealing with a casualty of electric shock. 

   

.10 Zna procedury odnoszące się do udzielania pomocy przy oparze-
niach, złamaniach i  hipotermii.  
Knows  procedures for treating burns, minor fractures, casualty with 
hypothermia. 

   

17. 

 
KIEROWANIE I UMIEJĘTNOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ 

Application of leadership and teamworking skills 
 

.1 Zapoznał się z systemami szkoleń i kierowania załogą.  
Got acquainted with the systems of shipboard personnel management 
and training. 

   

.2 Rozumie znaczenie  i potrzebę kształcenia umiejętności pracy zespo-
łowej i kierowania zespołem. 
Understands the importance and  need for  training a leadership and 
teamwork skills.  

   

.3 Demonstruje zdolność do skutecznej komunikacji na statku  i na 
lądzie. 
Demonstrates ability to effective communication onboard and 
ashore. 

   

.4 Rozumie potrzebę planowania przydziału zadań, w tym ustalenia 
priorytetów (priorytetyzowania zadań).   
Understands the need for planning the allocation of tasks including 
prioritization. 
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.5 Obserwował wyniki efektywnego zarządzania doświadczeniem i 
umiejętnościami załogi.  
He observed results of effective management experience and skills  of 
the crew.  

   

.6 Realizując zadania nabywa  pewności siebie i kształtuje umiejętności  
przywódcze.   
In carrying out the tasks acquires self-confidence and develops lead-
ership skills.  
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Część 7. Szkolenie podstawowe dla wszystkich członków załogi tankowca i potwier-
dzenie wykonania  
 
W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki dla wszystkich członków załogi, które po-
winny być wypełnione w ramach zatwierdzonego programu szkolenia podstawowego, przed objęciem obowiązków  
na burcie. Zadania i obowiązki dotyczą następujących obszarów: znajomość norm i przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa załogi na tankowcu, w porcie i na morzu; ryzyka zdrowotne i stosowane środki ostrożności, w tym nie-
bezpieczeństwa kontaktu przez skórę, wdychania i przypadkowego połknięcia ładunku; szkodliwe właściwości 
przewożonego ładunku i związana z tym pierwsza pomoc, lista nakazów i zakazów; zapobieganie i walka z poża-
rem-kontrola palenia papierosów  i ograniczenia gotowania posiłków, źródła zapłonów, ognia i zapobieganie eks-
plozjom; metody walki z pożarem; zapobieganie zanieczyszczeniom,- stosowane procedury zapobiegające zanie-
czyszczeniom powietrza i wody, podjęte postępowanie w przypadku rozlewu; wyposażenie bezpieczeństwa i jego 
użycie -właściwe użycie odzieży ochronnej i wyposażenia, sprzętu do reanimacji, wyposażenia ucieczkowego  
i ratunkowego; procedury awaryjne- zapoznanie się z procedurami planu awaryjnego. 
Praktykant powinien być zaokrętowany jako nadliczbowy, tzn. praktykant nie będzie miał innych obowiązków 
oprócz wynikających z programu szkolenia i awaryjnych. 
Potwierdzenie wykonania - każde zadanie i obowiązek wyszczególnione w książce praktyk powinny zostać parafo-
wane przez oficera szkoleniowego na statku, wówczas, gdy oficer jest przekonany, że praktykant wykonując zada-
nia osiągnął wystarczający poziom kompetencji. 
 
Section 7. Familiarization training for all tanker personnel and record of  achievement   
 
This section contains training tasks or duties for all  tanker personnel which should be undertaken as part of the 
approved programme of familiarization training before being assigned to shipboard duties.  Tasks and duties cover  
the following matters: regulations-knowledge of the ship’s rules and regulations governing the safety of personnel 
on board a tanker in port and at sea; health hazards and precautions to be taken -dangers of skin contact; inhala-
tion and accidental swallowing of cargo; the harmful  properties of the cargoes carried, personnel accidents and 
associated first aid; lists of do’s and don’ts; fire prevention and fire fighting- control of smoking and cooking re-
strictions; sources of ignition; fire and explosion prevention; methods of fire fighting; pollution prevention -
procedures to be followed to prevent air and water pollution and measures which will be taken in the event of spill-
age; safety equipment and its use - the proper use of protective clothing and equipment, resuscitators, escape and 
rescue equipment; emergency procedures - familiarization with the emergency plan procedures. 
The trainee should be carried in a supernumerary capacity (i.e. the trainee will have no other duties than that of 
undertaking the training programme and emergency duties). 
Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by 
 a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a trainee has achieved a satisfactory 
standard of competence. 
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Szkolenie na statku powinno zapewnić wiedzę i doświadczenie, właściwe dla danego typu tankowca, jak 
wskazano poniżej: 
The onboard training should at least provide knowledge and experience, relevant to the applicable tanker 
type, of the following: 

 
 

1. 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
Safety 

 
 Wszystkie typy tankowców (All tankers types) 

.1 Zapoznał się i rozumie statkowy systemem zarządzania bezpieczeństwem.  
Got acquainted and understands the Ship’s Safety-Management 
System. 
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.2 Zapoznał się z wyposażeniem przeciw pożarowym i procedurami 
właściwymi dla danego ładunku.  
Got acquainted with cargo-specific fire-fighting equipment and 
procedures.   

   

.3 Zna specyficzne dla danego ładunku procedury pierwszej pomocy, 
włączając MFAG  dla ładunków niebezpiecznych.  
Knows cargo-specific first-aid procedures, including the Medical 
First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods 
(MFAG).  

   

.4 Wykazuje wiedzę na temat zagrożeń specyficznych dla statku i 
ładunku, z uwzględnieniem przepisów dotyczących palenia (tyto-
niu), atmosfery z obniżoną zawartością tlenu, narkozy spowodowa-
nej węglowodorami pochodzącymi z ładunku, toksyczności ładun-
ku. 
Demonstrates knowledge of  ship-/cargo-specific hazards, includ-
ing smoking regulations, oxygen-depleted atmospheres, cargo hy-
drocarbon narcosis and toxicity. 

   

.5 Zapoznał się i rozumie system oceny ryzyka. 
Got acquainted and understands the risk assessment system. 
 

   

.6 Zna procedury wydawania zezwoleń na pracę, włączając procedury 
dla prac z otwartym ogniem i wchodzeniem do przestrzeni za-
mkniętych.  
Knows procedures of issuing permits to work, including hot works 
and enclosed spaces entry procedures. 

   

.7 Potrafi poprawnie używać wyposażenia ochrony osobistej.   
Demonstrates safe working practices as related to use of personal 
protective equipment . 

   

 Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers) 
.8 Zna i rozumie niebezpieczeństwa i środki ostrożności związane z 

obsługą i magazynowaniem ładunku w niskich temperaturach. 
 Knows and understands dangers and precautions related to han-
dling and storage of cargoes at cryogenic temperatures. 

   

 
2. 

 
KONSTRUKCJA, ŁADUNEK, ZBIORNIKI ŁADUNKOWE I RUROCIĄGI 

Construction, cargo, cargo tanks and pipelines 
 

 Wszystkie typy tankowców  (All tanker types) 
.1 Wykazuje znajomość konstrukcji kadłuba/zbiorników i ich ograni-

czeń.  
Demonstrates knowledge of hull/tank construction and limitations. 
 

   

.2 Rozróżnia i lokalizuje podłączenia rurociągów ładunkowych.  
Distinguishes and locates  cargo connections /manifolds. 
 

   

.3 Zapoznał się z właściwościami i niebezpieczeństwami związanymi  
z rodzajem przewożonego ładunku, włączając w  to użycie arkusza  
z  informacjami bezpieczeństwa ładunku –MSDS. 
Got acquainted with properties and hazards associated with the 
types of cargo being carried, including use of Material Safety Data 
Sheets. 

   



 
 

80 

  Zadanie wykonane (Assignment completed) 
 
Nr 
No 

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties  

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzoru-
jące-go        
Supervis-
ing off. 
initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

.4 Rozumie zagrożenia, jakie mogą stwarzać operacje ładunkowe  
(takie, jak czyszczenie/odgazowywanie/mycie zbiorników) dla  
systemu wentylacji pomieszczeń, zna działania zmniejszające te 
ryzyka. 
Understands the risks that cargo operations (such as purging/gas-
freeing/tank cleaning) may have on the accommodation ventilation 
systems and knows actions to mitigate these risks. 

   

.5 Zapoznał się z konstrukcją i elementami systemu ładunkowego  
i balastowego.  
Got acquainted with configuration of cargo and ballast system.  

   

.6 Zapoznał się z pompami i  ich osprzętem. 
Got acquainted with pumps and associated equipment . 

   

.7 Rozróżnia i nazywa wyposażenie specjalistyczne związane z opera-
cjami ładunkowymi.  
Distinguishes and names the specialist equipment associated with 
the cargo operations.  

   

.8 Wykazuje wiedzę na temat szczegółów konstrukcji tankowca i ich  
wpływu na operacje ładunkowe.  
Demonstrates knowledge of particulars of the tanker’s construction 
and how this affects the cargo operations.  

   

 Dodatkowo dla gazowców (Additional for liquefied gas tankers) 
.9 Rozumie i zna sposób zastosowania podziału, oddzielenia i śluz 

powietrznych do otrzymania obszarów wolnych od gazu.  
Understands and knows how to use of segregation, separation and 
airlocks to maintain gas-safe areas.  

   

.10 Zna i rozróżnia zbiorniki ładunkowe, przegrody wewnętrzne, prze-
strzenie izolacyjne, zawory odciążeniowe/bezpieczeństwa rurocią-
gu i systemy wentylacji oparów.  
Knows and distinguishes cargo tanks, inter-barriers, insulation 
spaces, and pipeline relief valves and vapour venting systems. 

   

.11 Zapoznał się z kompresorami oparów ładunku  i ich osprzętem.  
Got acquainted with cargo vapour compressors and associated 
equipment.  

   

3. 

 
TRYM I STATECZNOŚĆ 

Trim and stability 
 

 Wszystkie typy tankowców  (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z informacją o stateczności tankowca i kalkulatorem 

statecznościowym. 
Got acquainted with tanker’s stability information and calculating 
equipment. 

   

.2 Zna znaczenie utrzymania poziomu naprężeń kadłuba w dozwolo-
nych granicach.  
Understands importance of maintaining stress levels within ac-
ceptable limits. 

   

.3 Rozumie niebezpieczeństwa swobodnej powierzchni cieczy i ruchu 
cieczy wewnątrz poruszającego się, nie całkowicie zapełnionego 
zbiornika- zjawisko „sloshingu”.  
Understands dangers of free surface effect and “sloshing” effect. 
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  Zadanie wykonane (Assignment completed) 
 
Nr 
No 

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties  

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzoru-
jące-go        
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ing off. 
initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

4. 

 
OPERACJE ŁADUNKOWE  

Cargo operations 
 

  
Wszystkie typy tankowców  (All tanker types) 

 
.1 Asystował przy planowaniu załadunku/opieki w czasie transpor-

tu/wyładunku / balastowania. 
 Assisted in pre-planning of loading/in-transit care, discharge 
/ballast operations. 

   

.2  Zapoznał się z prowadzeniem zapisów. 
Got acquainted with keeping records. 

   

.3 Zna procedury startowania/zatrzymania, włączając procedurę awa-
ryjnego zatrzymania urządzeń ładunkowych. 
Knows start up/stopping procedures, including emergency shut-
down.  

   

.4 Rozumie potrzebę kontroli stanu zacumowania statku w czasie 
operacji ładunkowych. 
Understands that attention is required for mooring arrangements 
during cargo operations. 

   

.5 Zna i rozumie wymagania dotyczące zubożania i zobojętniania 
atmosfery zbiornika oraz niebezpieczeństwa temu towarzyszące. 
 Knows and understands purging and inerting requirements and 
associated hazards.  

   

.6  Asystował podczas załadunku statku, włączając operację dopełnia-
nia zbiorników. 
Assisted in loading cargo, including topping-off operations. 

   

.7  Asystował podczas wyładunku, włączając operacje resztkowania  
i osuszania. 
Assisted in discharging cargo, including draining and stripping 
operations. 

   

.8 Zna procedury dotyczące kontroli ładunku w czasie operacji za- i 
wyładunku, włączając pobieranie próbek, kiedy jest to stosowane. 
Has working knowledge of procedures for monitoring of cargo 
during loading/discharging operations, including sampling where 
applicable.  

   

.9 Zapoznał się ze sposobem mierzenia ilości ładunku i obsługi sys-
temów alarmowych. 
Got  acquainted with tank gauging and alarm systems.  

   

.10 Zna i rozumie niebezpieczeństwa wyładowań elektrostatycznych  
oraz  związaną z tym prewencję.  
Knows and understands dangers from electrostatic discharge and 
its prevention. 

   

.11  Asystował podczas operacji balastowania i wybalastowania. 
Assisted in ballasting and de-ballasting operations. 
 

   

.12 Zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi konserwacji, włączając 
inspekcje powłok ochronnych.  
Got  acquainted with maintenance requirements, including coating 
inspections.  
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  Zadanie wykonane (Assignment completed) 
 
Nr 
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Zadania i obowiązki szkoleniowe  
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Podpis of.       
Nadzoru-
jące-go        
Supervis-
ing off. 
initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
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 Dodatkowo dla chemikaliowców (Additional for chemical tankers ) 
.13 Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności 

powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji. 
Understands issues of the polymerization , cargo compatibility, 
tank coating compatibility and other reactions.  

   

.14 Rozumie działanie inhibitora i katalizatora. 
Understands functions of inhibitors and catalysts.  

   

.15 Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu.  
Understands issue of the vapour/gas dispersion.  

   

 Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers) 
.16 Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności 

powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji. 
Understands issues of the polymerization , cargo compatibility, 
tank coating compatibility and other reactions. 

   

.17  Rozumie działanie inhibitora i katalizatora. 
Understands functions of inhibitors and catalysts. 

   

.18 Rozumie przyczyny ciśnienia zwrotnego/przeciwciśnienia i efekt 
nagłego wzrostu ciśnienia.  
Understands causes of backpressure and pressure surge effects.  

   

.19  Posiada wiedzę  na temat użycia wyparowanego gazu jako paliwa.  
Has knowledge about the use of boil-off gas as a fuel. 

   

.20 Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu.  
Understands issue of the vapour/gas dispersion.   

   

.21 Asystował podczas operacji zubożania i schładzania. 
Assisted in purging and cool-down operations.  

   

.22 Zapoznał się z obsługą i konserwacją wyposażenia do skraplania gazu. 
Got  acquainted with operation and maintenance of re-liquefaction 
equipment. 

   

.23 Rozumie i zapoznał się z systemem kontroli ładunku CTS. 
Demonstrates understanding and use of the custody transfer system.   

   

  Dodatkowo dla tankowców przewożących produkty naftowe (Additional for oil tankers) 
.24 Zapoznał się z systemami mycia ropą naftową. 

Got  acquainted with crude oil washing systems.  
   

5. 

 
MYCIE / CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW  

Tank washing / cleaning  
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Rozróżnia i nazywa systemy czyszczenia zbiorników i wyposażenie 

montowane na tankowcu. 
Distinguishes  and names tank cleaning systems and equipment 
fitted on the tanker.  

   

.2 Asystował podczas planowanie operacji mycia/czyszczenia zbior-
nika. 
Assisted in pre-planning of tank washing/cleaning operations. 

   

.3 Posiada znajomość procedur mycia zbiornika, włączając zubożanie  
i zobojętnianie. 
Has working knowledge of tank washing procedures, including 
purging and inerting. 

   

.4 Posiada wiedzę na temat kontrolowania resztek olejowych pozosta-
łych po myciu. 
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Has the working knowledge about controlling of slops/waste product.  
.5 Wykazuje wiedzę i rozumie zagrożenia elektrostatyczne. 

Knows and understands electro-static hazards.  
   

.6 Zapoznał się z wymaganiami odnośnie stopnia czystości. 
Got  acquainted with cleanliness requirements.  

   

.7 Zapoznał się z wymaganiami w zakresie konserwacji.  
Got acquainted with maintenance requirements.  

   

 Dodatkowo dla chemikaliowców (Additional for chemical tankers ) 
.8  Posiada praktyczną wiedzę na temat usuwania inhibitorów i osadów. 

 Has working knowledge about removal of inhibitors and residues. 
   

.9 Zna użycie absorbentów, środków czyszczących i detergentów. 
Demonstrates the working knowledge about applying absorbents, 
cleaning agents and detergents.  

   

 Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers) 
.10 Posiada wiedzę o procesach odparowywania płynnych pozostałości 

i re-gazyfikacji.  
Has a knowledge of hot-gassing/boil-off of liquid residues and 
regassification process.  

   

6. 

  
SYSTEMY GAZU OBOJĘTNEGO 

 Inert gas systems 
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zna systemy gazu obojętnego i jego wyposażenie montowane na 

tankowcu (linie, zawory, zabezpieczenia). 
Knows inerting system(s) and equipment fitted to the tanker . 

   

.2 Rozumie niebezpieczeństwa związane z inertowaniem zbiorników, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wejścia do zbiorników. 
Knows and understands hazards associated with inerting spaces, 
with particular reference to safe entry into tanks.  

   

.3 Asystował podczas operacji zubożania, utrzymania obojętnej at-
mosfery i operacjach odgazowywania.  
Assisted in purging, maintaining inert atmosphere and gas-freeing 
operations . 

   

.4 Zapoznał się z wymaganiami odnośnie utrzymania/konserwacji systemu. 
Got  acquainted with maintenance requirements.  

   

7. 

 
ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM I KONTROLA 

Pollution prevention and control 
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery 

 i kompanijnymi, dokumentacją i planami.  
Got  acquainted with international, Flag State and company regu-
lations, documentation and plans. 

   

.2 Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszcze-
niom olejowym SOPEP i statkowym planem działania na wypadek 
rozlewu olejowego na wodach amerykańskich VRP.  
Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and con-
trol plan and VRP- Vessel Response Plan in the case of oil spill in 
U.S. waters. 
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.3 Posiada wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia zapobie-
gającego zanieczyszczeniom, włączając monitorowanie wypompo-
wywania resztek olejowych.  
Has the working knowledge about operation of the tanker’s pollution-
prevention systems and equipment, including discharge monitoring.  

   

.4 Potrafi użyć środki do zabezpieczania-usuwania rozlewów olejo-
wych na statku. 
Knows and understands an application and ooperation of the tank-
er’s pollution-containment equipment.  

   

8. 

 
WYPOSAŻENIE WYKRYWANIA GAZU I PRZYRZĄDY  

Gas-detection equipment and instruments  
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z użyciem i kalibracją osobistych analizatorów gazu, 

przenośnych i stałych, ze szczególnym odniesieniem do wyposaże-
nia monitorującego zawartość tlenu i węglowodoru. 
Got  acquainted with the use and the calibration of personal, port-
able and fixed gas analysers, with particular reference to oxygen 
and hydrocarbon monitoring equipment. 

   

.2  Zapoznał się z działaniem, konserwacją i ograniczeniami pomiaru 
poziomu napełnienia zbiornika, systemami alarmowymi i pomiaru 
temperatury 
Got acquainted with operation, maintenance and limitation of cargo 
tank level measuring, level alarm and temperature measuring systems. 

   

 Dodatkowo dla gazowców (Additional for liquefied gas tankers ) 
.3 Zapoznał się obsługą i utrzymaniem (wyposażenia) mierzącego 

temperaturę kadłuba. 
Got acquainted with operation and maintenance of hull tempera-
ture measurement. 

   

9. 

 
PUBLIKACJE  

Publications 
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z publikacjami międzynarodowymi, państwa bandery  

i kompanijnymi dotyczącymi operacji tankowcem, włączając 
SOLAS, MARPOL oraz obowiązujące poradniki  w tym ISGOTT. 
Got acquainted with the international, flag State and company 
publications relevant to the operation of the tanker, including 
SOLAS, MARPOL and applicable guidance manuals inc. ISGOTT 
(International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals).  

   

.2 Zapoznał się z instrukcjami dotyczącymi obsługi i konserwacji 
poszczególnych elementów wyposażenia statku.  
Got acquainted with the ooperating and maintenance manuals 
specific to the equipment on board. 

   

.3 Zapoznał się z ustalonymi standardami przemysłowymi i kodem  
bezpieczeństwa pracy (np. ICS, OCIMF, SIGTTO). 
Got  acquainted with established industrial standards and code of 
safe working practice (e.g., ICS, OCIMF, SIGTTO).  
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Część 8. Prace projektowe 
 
Celem przygotowania szkiców planów konstrukcyjnych, wyposażenia   systemów i urządzeń statkowych jest 
umocnienie wiedzy zdobytej na burcie statku w trakcie realizowanej praktyki.  
Wykonać odręcznie w odpowiedniej skali rysunki techniczne: 
 

1. W rzucie podłużnym statku ukazać podział przestrzeni ładunkowych, zbiorników balastowych, innych 
przedziałów (np. tuneli).   

2. Przedstawić z wymiarami koło Plimsola i linie ładunkowe.  
3. Diagram zenz,   zbiorników dennych, skrajników dziobowego i rufowego i innych w systemie balasto-

wym  statku, zaznaczając położenie zaworów (dla praktykantów pokładowych na innych statkach niż 
zbiornikowce). 

4. Diagram systemu rurociągów ładunkowych (z wyłączeniem pompowni) wskazując położenie zaworów 
kolorowymi oznaczeniami lub w inny sposób, by ukazać ich funkcje (dla praktykantów pokładowych 
na tankowcach). 

5. Schemat urządzeń cumowniczych dla stacji manewrowej na dziobie i rufie. Przygotować plan ze wska-
zaniem urządzeń cumowniczych. Zaznaczyć kierunek prowadzenia lin cumowniczych i stalówek. 

6. Plan mostka nawigacyjnego ukazujący pozycję i nazwę urządzeń 
 

 
 
Section 8. Project work 
 
The object in carrying out projects during on board training is to ensure to gain progressively a knowledge of 
the ship.  
Prepare scale drawings: 
 

1. A longitudinal section through the centre line of ship showing and naming cargo holds (tanks, bunker, 
ballast and other compartments/spaces.  

2. Load Line Disc and Load Lines (Plimsol marks). 
3. Draw a diagram of the bilge, double bottom,  fore and after peak, and other water ballast pipeline sys-

tems, indicating the positions off all valves. (for cadets serving in ships other than tankers). 
4. Draw a diagram of the cargo pipeline system (excluding the pumproom), indicating the position of all 

valves by colour code or other means to indicate their function (for cadets serving in tankers).  
5. Mooring arrangement- for forward and aft station. Prepare a deck plan showing the position of fair-

leads, winches/capstans, windlass. On this plan show the leads of mooring ropes and wires. 
6. Draw a plan of the navigation bridge showing the position and name of equipment. 
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Część 9. Przeglądy Książki praktyk morskich  i ocena realizowanej praktyki  
Section 9. The On Board Training Record Book review and training assessment  

 
 
 

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
 

    

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
 

    

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
 

    

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
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Zaliczenie realizowanej praktyki morskiej zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW   
On board training acceptance as required by IMO STCW Convention 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko praktykanta pokładowego 
Deck Cadet full name 
 

 

 
Morska jednostka edukacyjna     
Maritime University/ College / Training Centre 
 
 

 

 
Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of authorized training supervisor 
 

 
Praktykę zaliczono z  wynikiem 
On board training accepted with the following result 

 
…………………………………………. 
 

 
…………………………………………… 

 
Data: 
Date: 
 

 
Podpis: 
Signature: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/44rch 
 



 
 

KSIĄŻKA PRAKTYK MORSKICH 
DLA PRAKTYKANTÓW POKŁADOWYCH 
ZGODNIE Z KONWENCJĄ STCW  
 

ON BOARD TRAINING  
RECORD BOOK  
FOR DECK CADETS 
AS REQUIRED BY THE STCW CONVENTION  
 

 
 

Fotografia 
Photo 

 
Imię i nazwisko praktykanta pokładowego 
Deck cadet full name 

 
 
 

Adres zamieszkania 
Home address  

 
Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University / College / Training Centre 

 
 
 

Adres: 
Address:  

Tel.: / Fax: 
E-mail: 

 
 
 

Książka praktyk - Egzemplarz Nr 
Record book - Copy No 

 
 
 

Data rozpoczęcia szkolenia 
Date training started 

 
 
 

 

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University / College / Training Centre 

 
 
 

Adres: 
Address:  

Tel.: / Fax: 
E-mail 

 
 
 

Książka praktyk - Egzemplarz Nr 
Record book - Copy No 

 
 
 

Data rozpoczęcia szkolenia 
Date training started 

 
 
 

Niniejsza Książka praktyk morskich jest własnością praktykanta pokładowego, którego dane osobowe podane są powyżej.  
W przypadku znalezienia, proszę zwrócić pod  wskazany adres.  
This  Onboard Training Record Book  is the property of the deck cadet  whose details appear above. If found, please return it to 
the address shown. 

Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 



2 
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This page is intentionally left blank 
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Część 1. Informacje ogólne           Section 1. General information 
 
 
1.1   Wprowadzenie             1.1   Introduction 
      
Szkolenie praktyczne kandydatów na przyszłych 
oficerów wachtowych powinno odbywać  się zgod-
nie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji 
o wymaganiach w zakresie szkolenia marynarzy, 
wydawania świadectw i pełnienia wacht z 1978 roku, 
poprawionej w 2010 roku (z zaimplementowanymi 
poprawkami z Manili 2010). Książka praktyk mor-
skich (KPM) zawiera zadania dotyczące szkolenia 
praktycznego praktykantów pokładowych.  
 
Praktykant podczas takiego szkolenia nabywa umie-
jętności i nawyki zawodowe niezbędne w pracy na 
stanowisku oficera wachtowego. Umiejętności zdo-
byte podczas praktyki prowadzonej zgodnie z pro-
gramem określonym w niniejszej książce są spełnie-
niem minimum wymagań do nadania dyplomu ofice-
ra wachtowego. Praktykant nauczy się przy tym 
łączyć teorię nabytą w uczelni morskiej lub innym 
ośrodku szkoleniowym z praktyką. Pozwala to przy-
szłemu oficerowi wachtowemu nauczyć się pracy na 
nowoczesnych i zautomatyzowanych morskich stat-
kach handlowych. 
 
Niezwykle ważne jest,  aby przyszły oficer  miał 
stworzoną odpowiednią możliwość zdobycia do-
świadczeń , w pełnieniu  pod nadzorem  obowiązków 
wachtowych,  szczególnie w późniejszym  etapie  
realizowanej praktyki morskiej.  
 
Zintegrowanie szkolenia praktycznego z dogłębnym 
przygotowaniem teoretycznym jest niezbędne dla 
oficera współczesnego statku. Szkolenie powinno się 
odbywać pod nadzorem kapitana, starszego oficera  
i wyznaczonych oficerów szkoleniowych nadzorują-
cych praktykę. Właściwie wypełniona KPM jest 
dowodem, że kandydat na oficera wachtowego nabył 
umiejętności wymagane przez IMO- Konwencję 
STCW. Dlatego też dokładne prowadzenie książki 
jest bardzo istotne. KPM podlega zaliczeniu. 
 
 
Niniejsza KPM została przygotowana, uwzględniając 
standardy kompetencji określone w sekcji A-II/1, 
paragraf 1do 7, sekcji A-II/3, paragraf 1do 6, sekcji 
A-II/4, paragraf 1do 4,  sekcji A-II/5, paragraf 1do 3, 
sekcji A-VI/1, paragraf 2, sekcji A-VI/2, paragraf 1 
do 4, sekcji A-VI/3, paragraf 1 do 4, sekcji A-VI/4, 
paragraf 1 do 3 oraz standardy procedur wachtowych  
podane w sekcji  A-VIII/2, część 4-1 i zalecenia 
odnośnie programu praktyki określone w sekcji  
B-II/1 Kodeksu STCW. 
 

 Onboard training of the prospective watchkeeping 
officers should be done according to the require-
ments of the International Convention on Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers, 1978, as amended in 2010. This On Board 
Training Record Book (TRB) includes onboard train-
ing tasks and duties for deck cadets.  
 
 
 
During this training cadet gains professional skills 
and experience necessary in the work as 
a watchkeeping officer. Onboard  training skills 
gained according to the programme laid  down  in 
the TRB fulfil the minimum requirements for certifi-
cation of officer in charge of navigational watch. 
 During onboard training the cadet learns to com-
bine theoretical knowledge from Maritime Academy 
or other training centre and practice. It allows the 
prospective watchkeeping officer to learn the job on 
modern and automated seagoing ships.  
 
 
It is extremely important that the prospective officer 
is given adequate opportunity for supervised bridge 
watchkeeping experience, particularly in the later 
stages of the onboard training programme. 
 
 
Onboard training properly integrated with theoreti-
cal education is necessary for an officer of 
a contemporary ship. Practical training should be 
completed under supervision of the master, chief 
officer and designated shipboard training officers. 
Duly completed TRB is an evidence that the trainee 
has achieved professional skills and experience re-
quired in the standards of competence according to 
the IMO STCW  Convention. That is why the TRB 
should be precisely completed. The TRB will be un-
der supervision. 
 
This TRB has been prepared to meet:  the standards 
of competence specified in section A-II/1, para-
graphs 1to 7, section A-II/3, paragraphs 1to 6, sec-
tion A-II/4, paragraphs 1to 4, section A-II/5, para-
graphs 1to 3, section A-VI/1, paragraph 2, section  
A-VI/2, paragraphs 1 to 4, section A-VI/3, para-
graphs 1 to 4, section A-VI/4, paragraphs 1 to 3and  
standards regarding watchkeeping specified in sec-
tion A-VIII/2, part 4-1  and  the guidance regarding 
the training programme stated in section B-II/1 of  
the STCW Code. 
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1.2    Instrukcja wypełniania    1.2    Guidance for completing 
         Książki  Praktyk  Morskich              Training Record Book 

     
     
1. Praktykant podlega podczas praktyki morskiej 

kapitanowi statku i zobowiązany jest do sumien-
nego realizowania programu zawartego w Książ-
ce praktyk morskich oraz przestrzegania przyjęte-
go na statku porządku i trybu pracy. 
 

1. During the seagoing service, the deck cadet is 
under supervision of ship’s master and is obliged 
to follow diligently the programme of training as 
laid down in the On Board Training Record 
Book and to fulfil ship’s regulations and work 
directions.  
 

2. Praktykant pobiera Książkę praktyk morskich za 
pokwitowaniem w morskiej jednostce edukacyj-
nej, w której odbywa szkolenie. Morska jednost-
ka edukacyjna nadaje numer kolejny każdej 
książce i prowadzi rejestr wydanych egzempla-
rzy. 
 

2. The deck cadet receives his On Board Training 
Record Book in return for a receipt, in the Mari-
time University/ College/ Training centre, which 
is responsible for his education. Each book has 
its own number given and registered by Mari-
time University/ College/ Training centre. 
 

3. Praktykant osobiście odpowiada za prowadzenie 
Książki praktyk morskich podczas całej swojej 
praktyki morskiej na różnych statkach. 
 

3. The deck cadet is personally responsible for 
completion of the On Board Training Record 
Book during his whole sea service on different 
ships. 
 

4. Po zaokrętowaniu na każdy statek praktykant  
w pierwszej kolejności: 
 zapoznaje się ze statkiem oraz z procedurami 

i urządzeniami wykorzystywanymi w wypad-
ku zagrożenia życia, 

 wypełnia dane dotyczące statku. 
Następnie praktykant wykonuje zadania podane 
w Książce praktyk morskich i uzyskuje podpis 
potwierdzenia u oficera nadzorującego praktykę. 
 

4. Immediately after joining each ship, the deck 
cadet should: 
 start with ship’s familiarization and safety 

tasks, 
 record the particulars of the ship. 
Next, the cadet should complete the tasks laid 
down in the On Board Training Record Book 
and obtain the shipboard training officer’s sig-
nature. 
 

5. Oficerów nadzorujących praktykę wyznacza 
kapitan spośród zaokrętowanych oficerów. 
 

5. The shipboard training officers are designated 
by master from on board officers. 

6. Niektóre zadania podane w Książce praktyk mor-
skich mogą być niemożliwe do wykonania przez 
praktykanta ze względu na typ statku, na którym 
odbywa praktykę. W takim wypadku należy 
umieścić przy zadaniu informację, dlaczego to 
zadanie nie zostało wykonane. 
 

6. It may be not possible for the cadet to completed 
some tasks laid down in the On Board Training 
Record Book due to the kind of joined ship. In 
this case, an appropriate information should be 
written at the task which was not completed. 
 

7. Nie wymaga się wykonania wszystkich zadań na 
jednym statku, można tego dokonać na kilku 
statkach. 
 

7. It is not necessary to complete all tasks on one 
ship. It can be done on subsequent ships. 

8. Praktykant powinien wykonywać zadania  
w taki sposób, aby nadzorujący praktykę oficer 
był całkowicie przekonany, że praktykant osią-
gnął wystarczający poziom umiejętności. 
 

8. Deck cadet should complete the tasks in such  
a manner, that the shipboard training officer is 
absolutely sure of satisfactory performance of 
trainee’s competence. 

9. Praktykant może wielokrotnie zaliczać to samo 
zadanie, a decyzja o jego powtarzaniu zależy od 
oficera nadzorującego praktykę. 
 

9. Deck cadet has a right to fulfil the tasks more 
than once. The decision to repeat the task de-
pends on  the shipboard training officer.  
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10. Zaliczenie praktykantowi zadania jest równo-
znaczne z potwierdzeniem, że nabył on wymaga-
ną umiejętność. Potwierdza to swoim podpisem 
oficer szkoleniowy nadzorujący praktykę w od-
powiedniej rubryce danego zadania. 
 

10. When the deck cadet completes the task, it is 
understood that he is considered competent in 
this task. The shipboard training officer confirms 
it with his signature in the appropriate space of 
a given task. 

11. Zaliczenie każdego zadania przez oficera szkole-
niowego nadzorującego praktykę powinno być 
potwierdzone przez starszego oficera. 
 

11. The confirmation of each task done by the ship-
board training officer should be additionally 
confirmed by the chief officer.  

    
12. Książkę praktyk morskich należy przedłożyć: 

 kapitanowi po zaokrętowaniu, na koniec każ-
dego miesiąca oraz przed wyokrętowaniem, 

 starszemu oficerowi i oficerowi nadzorujące-
mu praktykę, na każde ich żądanie w czasie 
trwania praktyki. 

 

12. The On Board Training Record Book should be 
submitted to the: 
 master, after joining the ship, at the end of 

each month and before leaving the ship, 
 chief officer and shipboard training officer, 

on each their request, during service on 
board. 

 
13. Morska jednostka edukacyjna kontroluje  Książkę 

praktyk morskich w celu stwierdzenia, czy poten-
cjalny oficer wachtowy nabył już wymagane 
umiejętności. 
 

13. Maritime University/ College/ Training centre 
shall examine the On Board Training Record 
Book to ensure that the prospective watchkeep-
ing officer is considered competent. 

14. 
 
 
 
 
15. 

Morskie jednostki edukacyjne mogą rozszerzyć 
wymagania zawarte w Książce praktyk morskich 
(np. o raporty i opisy). 
 
 
Właściwie wypełniona i podpisana przez kapita-
na, uznana książka praktyk staje się ważnym 
dokumentem potwierdzającym, że założony pro-
gram  praktyki morskiej  został zakończony,  
umożliwiając tym samym wydanie odpowiednie-
go  certyfikatu.  
 

14. 
 
 
 
 

15. 

Maritime University/ College/ Training centre  
can extend requirements included in the On 
Board Training Record Book (e.g. reports, de-
scriptions). 
 
Duly completed and countersigned by the mas-
ter, the approved record book will provide 
unique evidence that a structured programme of 
onboard training has been completed leading 
towards the issue of a relevant Certificate. 
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Część 2. Zapis przebiegu praktyki morskiej 
Section 2. Summary record of on board training 
 
 
1.   Dane osobowe praktykanta pokładowego (Deck Cadet personal details) 
Imię i nazwisko   
Full name 
 

 

Adres zamieszkania  
Home address 
 

 

Data urodzenia  
Date of birth 

 

Numer książeczki żeglarskiej  
Number of the Seaman’s Discharge Book  

 

Tel*:  Mobile*: 

E-mail*:  

* informacje nieobowiązkowe / optional information 
 
 

2.   Uzyskane świadectwa szkoleń (Certificates achieved) 
 
 

Rodzaj świadectwa przeszkolenia 
Type of Certificate of Proficiency 

Numer (Number)/ 
Termin ważności (Date of expiry) 

 
Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa: indywidualnych technik 
ratunkowych; ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego; elementarnych 
zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; bezpieczeństwa własnego i od-
powiedzialności wspólnej  
Certificate of Proficiency in Basic Safety Training : Personal Survival Tech-
niques; Fire Prevention and Firefighting; Medical First Aid;  Personal Safety 
and  Social Responsibility 
 

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa problematyki ochrony na 
statku lub świadectwo przeszkolenia w  zakresie ochrony dla osób z przydzielo-
nymi obowiązkami w zakresie ochrony Certificate of Proficiency - Security 
awareness training or security training for seafarers with designated security 
duties 
 

 

Świadectwo marynarza wachtowego 
Certificate of  Proficiency – for ratings duly certified to be a part of  a naviga-
tional watch 

 

Świadectwo ratownika  
Certificate of Proficiency in Survival Craft and  Rescue Boats other than Fast 
Rescue Boat 

 

Świadectwo starszego marynarza 
Certificate of  Proficiency – for ratings duly certified as able seafarer deck 
 

 

Świadectwo starszego ratownika  
Certificate of Proficiency in  Fast Rescue Boats 
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Świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad cho-
rym   
Certificate of Proficiency in  Medical Care 
 

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom 
operacyjny 
Certificate of Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational level 
 

 

Świadectwo ogólne operatora GMDSS 
Certificate of  Competency – for GMDSS radio operator, General Operator’s 
Certificate 
 

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych 
Certificate of Training in Hazardous Cargo Carriage on Vessels 

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu 
produktów naftowych stopień podstawowy 
Certificate of Training in Oil Tanker Familiarization 
 

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu 
chemikaliów stopień podstawowy 
Certificate of Training in Chemical Tanker Familiarization 
 

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu 
gazów skroplonych stopień podstawowy 
Certificate of Training in Liquefied Gas Tanker Familiarization 
 

 

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa 
pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w 
pomieszczeniach pasażerskich na statku pasażerskim ro-ro 
Certificate of Training in Crowd management, Passenger safety and safety for 
personnel Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces on ro-ro 
passenger ships 
 

 

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa 
pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w 
pomieszczeniach pasażerskich na statku pasażerskim innym niż ro-ro 
Certificate of Training in Crowd management, Passenger safety and safety for 
personnel Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces on 
passenger ships other than ro-ro passenger ships 
 

 

Inne  
Others 
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3.   Wyciąg pływania (Shipboard service record) 
 

 
 

Nazwa statku,  
numer identyfikacyjny IMO 

 

 
Okres pływania  

Voyage total- Seagoing service 

 
Podpis  

kapitana 

   Daty Czas pływania  
Ship name, IMO number Dates Service Signature of  

 Zaokrę-
towanie  

Wyokrę-
towanie 

m-ce dni Master 

 Joined Left Months Days  
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4.   Rejestr pełnienia wachty na mostku (Bridge watchkeeping record) 
 

 
 

Nazwa statku,  
numer identyfikacyjny IMO 

 

Wachty na mostku  

Time spent on bridge watchkeeping duties 

 
Podpis  

kapitana 

   Daty pełnienia wachty Liczba dni   
Ship name, IMO number Dates Days of service Signature of  

 Od  
From 

Do  
To 

Liczba dni 
Days 

 

      Master 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



12 
 

5.   Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s 
 review of training progress) 

 
     

Statek Uwagi Stanowisko 
i nazwisko oficera 

Podpis Data 

Ship Comments szkoleniowego na 
statku 

Signature Date 

  Rank and name  
of the shipboard 

  

  training officer   
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cd. – Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s 
 review of training progress) 

 
     

Statek Uwagi Stanowisko 
i nazwisko oficera 

Podpis Data 

Ship Comments szkoleniowego  na 
statku 

Signature Date 

  Rank and name  
of the shipboard 

  

  training officer   
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6.   Kontrola książki praktyk przez Kapitana i oficera szkoleniowego armatora (Master’s and  company 
 training officer’s  inspection of Record Book) 

 
 

 
Pieczęć statku 
Ship’s official 

stemp 
 
 
 

 
Uwagi 

Comments 

 
Nazwisko kapitana/ 

oficera szkoleniowego 
armatora  

Master’s/ company 
training officer’s name 

 
Podpis 

Signature  

 
Data 
Date 
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cd. Kontrola książki praktyk przez Kapitana i oficera szkoleniowego armatora (Master’s and  company 
training officer’s  inspection of Record Book) 

 
 

 
Pieczęć statku 
Ship’s official 

stemp 
 
 
 

 
Uwagi 

Comments 

 
Nazwisko kapitana/ 

oficera szkoleniowego 
armatora  

Master’s/ company 
training officer’s name 

 
Podpis 

Signature  

 
Data 
Date 
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7.   Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(1) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(2) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
      
 
(3) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(4) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(5) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(6) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(7) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(8) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee ) 
 
 
(9) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 

 
 
 
(10) 
Pieczęć statku  
Ship’s official  stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta/ stanowisko  
Seafarer’s  full name/  rank 
 
 

Charakterystyka  
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków Per-
formance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
Data  
Date 
 
 

Starszy oficer  
Chief Officer 

Kapitan  
Master 
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Część 3.  Obowiązkowe zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa oraz ze statkiem 
Section 3. Mandatory safety and shipboard familiarization 
 
1.   Zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z sekcją A-VI /1 &1 Kodeksu STCW 
      (Safety familiarization as required by section A-VI /1paragraph 1 of the STCW Code) 
 
Każdy członek załogi, przed objęciem obowiązków na statku, musi zostać zaznajomiony w zakresie bezpieczeństwa 
oraz jak postępować w razie niebezpieczeństwa. Kapitan lub odpowiedzialny oficer musi poniżej potwierdzić odby-
cie takiego przeszkolenia na każdym statku. 
Every crewmember before being assigned to shipboard duties must receive safety familiarization to know what to do 
in emergency. The master or responsible officer must confirm the completion of following  training on each ship.  
 

 Nazwa statku  (Ship’s name) 
 1. 2. 3. 4. 5. 

Zadania i obowiązki 
Tasks and  duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Umie porozumiewać się z innymi osobami odnośnie 
elementarnych spraw bezpieczeństwa.  
Is able to communicate with other person on board on 
elementary safety matter. 

   
 

     

Rozumie symbole bezpieczeństwa, znaki i sygnały alarmowe.  
Understands safety information symbols, signs and alarm signals. 

 
 

     

Wie, co robić, gdy: 
Człowiek wypadnie za burtę 
Został wykryty ogień lub dym 
Usłyszy sygnał alarmu pożarowego lub opuszczenia statku 
 Knows what to do if: 
A person falls overboard 
Fire or smoke is detected 
The fire or abandon ship alarm is sounded 

 
 

     

Umie rozpoznać miejsca zbiórek alarmowych,  drogi 
ewakuacyjne i ewakuacyjne wyjścia. 
 Is able to identify muster and embarkation station,  
emergency escape routes and emergency exits. 

 
 

     

Umie zlokalizować i ubrać pas ratunkowy.  
Is able to locate and don life jacket. 

 
 

     

Umie ogłosić alarm  pożarowy oraz posiada podstawową 
wiedzę o zasadach użycia gaśnic p. pożarowych. 
Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge 
of the use of portable fire-extinguishers. 

 
 

     

Umie podjąć natychmiastową akcję po stwierdzeniu 
wypadku lub innej sytuacji zagrożenia zdrowia przed 
przybyciem wykwalifikowanej pomocy na statek. 
Is able to  take immediate action upon encountering an 
accident or other medical emergency before seeking 
further medical assistance on board. 

 
 

     

Potrafi zamykać i otwierać drzwi pożarowe, wodosz-
czelne i strugoszczelne, w które wyposażony jest statek, 
inne niż zamknięcia otworów w kadłubie.  
Is able to close and open the fire, weathertight and wa-
tertight doors fitted in the particular ship, other than 
those for hull openings. 
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 Nazwa statku  (Ship’s name) 
 6. 

 
7. 8. 9. 10. 

Zadania i obowiązki 
Tasks and  duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Umie porozumiewać się z innymi osobami odnośnie 
elementarnych spraw bezpieczeństwa.  
Is able to communicate with other person on board on 
elementary safety matter. 

   
 

     

Rozumie symbole bezpieczeństwa, znaki i sygnały alar-
mowe.  
Understands safety information symbols, signs and 
alarm signals. 

 
 

     

Wie, co robić, gdy: 
Człowiek wypadnie za burtę 
Został wykryty ogień lub dym 
Usłyszy sygnał alarmu pożarowego lub opuszczenia 
statku 
 Knows what to do if: 
A person falls overboard 
Fire or smoke is detected 
The fire or abandon ship alarm is sounded 

 
 

     

Umie rozpoznać miejsca zbiórek alarmowych,  drogi 
ewakuacyjne i ewakuacyjne wyjścia. 
 Is able to identify muster and embarkation station,  
emergency escape routes and emergency exits. 

 
 

     

Umie zlokalizować i ubrać pas ratunkowy.  
Is able to locate and don life jacket. 

 
 

     

Umie ogłosić alarm  pożarowy oraz posiada podstawową 
wiedzę o zasadach użycia gaśnic p. pożarowych. 
Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge 
of the use of portable fire-extinguishers. 

 
 

     

Umie podjąć natychmiastową akcję po stwierdzeniu 
wypadku lub innej sytuacji zagrożenia zdrowia przed 
przybyciem wykwalifikowanej pomocy na statek. 
Is able to  take immediate action upon encountering an 
accident or other medical emergency before seeking 
further medical assistance on board. 

 
 

     

Potrafi zamykać i otwierać drzwi pożarowe, wodosz-
czelne i strugoszczelne, w które wyposażony jest statek, 
inne niż zamknięcia otworów w kadłubie.  
Is able to close and open the fire, weathertight and wa-
tertight doors fitted in the particular ship, other than 
those for hull openings. 
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Miejsca zbiórki w czasie alarmów  opuszczenia statku i pożarowego oraz pozostałe dane – wpisać w niżej 
podanej tabeli  (Boat and Fire Muster Station and other details- insert in the appropriate space) 
 

Nazwa statku  
Ship’s name 

 

Miejsce zbiórki 
dla alarmu 
opuszczenia 

statku 
 Boat 

Muster Station 

Miejsca zbiórki 
dla alarmu po-

żarowego 
Fire 

Muster Station 

Nazwisko  
kapitana  

Master’s name 
BLOCK  CAPITALS 

Podpis kapitana 
Master’s 
signature 

Data 
Date 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 
 
 
 

     

4. 

 

     

5. 

 

     

6. 

 

     

7. 

 

     

8. 

 

     

9. 

 

     

10. 

 

     

 
Uwagi: 
Remarks: 
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2.   Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 konwencji 
STCW  (Shipboard  familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention) 
 

 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Zapoznał się z miejscem pełnienia służby „na oku” 
oraz z wyposażeniem mostka, pokładu dziobowego, 
rufowego i głównego oraz innych miejsc pracy.  
Visited bridge, lookout post,  forecastle, poopdeck, 
main deck and other work areas. 

 
 

     

Jest zaznajomiony z kontrolą sterowania, telefonami, 
telegrafami i innymi urządzeniami i wskaźnikami na 
mostku.  
Is familiar with steering controls, telephones, tele-
graphs, and other bridge equipment and displays. 

       

Uruchamiał pod kontrolą sprzęt, który używa się w 
czasie pełnienia rutynowych obowiązków. 
Activated, under supervision, equipment to be used in 
routine duties. 

 
     

Wykazał się znajomością przepisów armatora dotyczą-
cych bezpieczeństwa , w tym p.poż.  
Read and demonstrated an understanding of  Compa-
ny’s Fire and Safety Regulation. 

      

Rozpoznał sygnały alarmowe dla: POŻARU, ALARMU 
OGÓLNEGO, OPUSZCZENIA STATKU  
Demonstrated recognition of the alarm signals for:  
FIRE, GENERAL EMERGENCY ALARM, ABANDON SHIP 

 
 

     

Wie, gdzie się znajdują:  
Sprzęt medyczny i pierwszej pomocy. 
Knows location of: 
Medical and first aid equipment. 

 
 

     

Rakiety do wzywania pomocy, flary i inne środki  
pirotechniczne. 
 Distress rockets, flares and other pyrotechnics. 

 
 

     

Aparaty do strzelania rzutek. 
 Rocket line throwing apparatus. 

 
 

     

Sprzęt do walki z pożarem, punkty aktywacji alarmu, 
dzwonki alarmowe, gaśnice,  hydranty, topory i węże 
pożarowe.  
Fire-fighting equipment, alarm activating points, alarm 
bells, extinguishers, hydrants, fire-axes and hoses. 

 
 

     

Aparaty oddechowe  i inny sprzęt do  walki z pożarem itp.  
Breathing apparatus and other fire-f.  equipment. 

 
 

     

Pokładowe urządzenia do zatrzymania silnika główne-
go i inne  zawory odcinające  oraz rozumie zasadę ich 
stosowania w sytuacji zagrożenia.  
Deck stop mechanism for main engines including other emer-
gency stop valves and understands its operation in emergency. 
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 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Pomieszczenia z butlami  CO2, zawory urządzeń tłu-
miących w pomieszczeniach pomp, zbiornikach ładun-
kowych i ładowniach. 
CO2  bottle room, and control valves for smothering 
apparatus in pump rooms, cargo tanks and holds. 
 

 
 

     

Pompa awaryjna i potrafi ją obsłużyć.  
Emergency pump and understands the operation of it.  
 
 
 

 
 

     

Jest zaznajomiony z: 
Procedurami zdawania odpadów, śmieci i innych za-
nieczyszczeń. 
Is familiar with: 
The procedures for garbage management, rubbish and 
other wastes. 
 

      

Zasadą używania zagęszczacza śmieci lub innego 
sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
The use of garbage compactor or other equipment as ap-
propriate. 
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cd. 2.   Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 konwencji 
STCW  (Shipboard  familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention) 

 
 

 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Zapoznał się z miejscem pełnienia służby „na oku” 
oraz z wyposażeniem mostka, pokładu dziobowego, 
rufowego i głównego oraz innych miejsc pracy.  
Visited bridge, lookout post,  forecastle, poopdeck, 
main deck and other work areas. 
 

 
 

     

Jest zaznajomiony z kontrolą sterowania, telefonami, 
telegrafami i innymi urządzeniami i wskaźnikami na 
mostku.  
Is familiar with steering controls, telephones, tele-
graphs, and other bridge equipment and displays. 
 

       

Uruchamiał pod kontrolą sprzęt, który używa się w 
czasie pełnienia rutynowych obowiązków. 
Activated, under supervision, equipment to be used in 
routine duties. 
 

 
     

Wykazał się znajomością przepisów armatora dotyczą-
cych bezpieczeństwa , w tym p.poż.  
Read and demonstrated an understanding of  Compa-
ny’s Fire and Safety Regulation. 
 

      

Rozpoznał sygnały alarmowe dla: POŻARU, ALARMU 
OGÓLNEGO, OPUSZCZENIA STATKU  
Demonstrated recognition of the alarm signals for:  
FIRE, GENERAL EMERGENCY ALARM, ABANDON SHIP 
 

 
 

     

Wie, gdzie się znajdują:  
Sprzęt medyczny i pierwszej pomocy. 
Knows location of: 
Medical and first aid equipment. 
 

 
 

     

Rakiety do wzywania pomocy, flary i inne środki  
pirotechniczne. 
 Distress rockets, flares and other pyrotechnics. 
 

 
 

     

Aparaty do strzelania rzutek. 
 Rocket line throwing apparatus. 
 

 
 

     

Sprzęt do walki z pożarem, punkty aktywacji alarmu, dzwon-
ki alarmowe, gaśnice,  hydranty, topory i węże pożarowe.  
Fire-fighting equipment, alarm activating points, alarm 
bells, extinguishers, hydrants, fire-axes and hoses. 
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 Nazwa statku (Ship’s name) 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 
 
 
 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
 Officer’s 

initials,  
date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 

Officer’s 
initials,  

date 
Aparaty oddechowe  i inny sprzęt do  walki z pożarem 
itp.  
Breathing apparatus and other fire-f.  equipment. 
 
 

 
 

     

Pokładowe urządzenia do zatrzymania silnika główne-
go i inne  zawory odcinające  oraz rozumie zasadę ich 
stosowania w sytuacji zagrożenia.  
Deck stop mechanism for main engines including other 
emergency stop valves and understands its operation in 
emergency. 
 

 
 

     

Pomieszczenia z butlami  CO2, zawory urządzeń tłu-
miących w pomieszczeniach pomp, zbiornikach ładun-
kowych i ładowniach. 
CO2  bottle room, and control valves for smothering 
apparatus in pump rooms, cargo tanks and holds. 
 

 
 

     

Pompa awaryjna i potrafi ją obsłużyć.  
Emergency pump and understands the operation of it.  
 
 
 

 
 

     

Jest zaznajomiony z: 
Procedurami zdawania odpadów, śmieci i innych za-
nieczyszczeń. 
Is familiar with: 
The procedures for garbage management, rubbish and 
other wastes. 
 

      

Zasadą używania zagęszczacza śmieci lub innego 
sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
The use of garbage compactor or other equipment as ap-
propriate. 
 

      

 
  



28 
 

Część 4. Informacje o statkach  (Section 4.    Particulars of ships)     
 
1.   Informacje o statku pierwszym (Particulars of first ship) 
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
    

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 



29 
 

5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment  type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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2.    Informacje o statku drugim (Particulars of second ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign) 
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr./min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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3.   Informacje o statku trzecim  (Particulars of third ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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4.   Informacje o statku czwartym (Particulars of fourth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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5.   Informacje o statku piątym  (Particulars of fifth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 



 
 

37 

5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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6.   Informacje o statku szóstym  (Particulars of sixth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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7.   Informacje o statku siódmym  (Particulars of seventh ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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8.   Informacje o statku ósmym  (Particulars of eighth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear   no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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9.   Informacje o statku dziewiątym  (Particulars of ninth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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10.   Informacje o statku dziesiątym  (Particulars of tenth ship)  
 
Nazwa i typ statku (Ship’s name and type )  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction )  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość   breadth 
 wysokość   depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej   summer draught 
 wolna burta   summer freeboard 
 nośność   deadweight 
 wyporność statku pustego   light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych   total ballast capacity 
  

 
  

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna   service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA   V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
  

 
  

3. Kotwice  typ i masa   Anchors  type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
  

 
  

4. Systemy cumowania  średnica   Moorings  size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  no and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
  

 
   

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids  type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności   typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemn., typ   Safety equipment  No, cap.  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Firefighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały  system p.pożarowy-  hydranty    firefighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p.pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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Część 5.  Zestawienie zadań szkoleniowych na poziomie pomocniczym i potwierdzenie 
ich wykonania 
W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki, które powinny być wypełnione w ra-
mach zatwierdzonego programu szkolenia praktycznego na statku. Zadania i obowiązki dotyczą następujących 
obszarów: zasady bezpieczeństwa pracy,  ogólna wiedza okrętowa,  systemy i wyposażenie, prace pokładowe, 
systemy sterowania(maszyna sterowa), operacje cumownicze, kotwiczenie, operacje portowe,   operacje ładun-
kowe, ochrona środowiska morskiego, zaznajomienie z siłownią, praca na mostku i procedury wachtowe, urzą-
dzenia i sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy.  
Potwierdzenie wykonania- każde zadanie i obowiązek wyszczególnione w książce praktyk powinny zostać para-
fowane przez oficera szkoleniowego na statku, wówczas, gdy oficer jest przekonany, że praktykant wykonując 
zadania osiągnął wystarczający poziom umiejętności. 
 
Section 5. Shipboard programme of training at the support level and record of achievements 

 
This section contain training tasks or duties which should be undertaken as part of the approved programme of 
onboard training. Tasks and duties relate to the following areas: safe working practices, general seamanship, 
systems and equipment, deck maintenance, steering systems, mooring, anchoring and port operations, cargo 
work,  protection of the marine environment,  engine-room familiarization,  bridge work and watchkeeping, life-
saving and fire-fighting appliances. 
Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by 
a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a deck cadet has achieved a satisfac-
tory standard of proficiency. 
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1. 

 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA STATKU 

Code of safe working practice 
 

.1 W odniesieniu do obowiązków marynarza posiada praktyczną wie-
dzę z zakresu bezpieczeństwa pracy.  
Has a working knowledge of following CoSWP relevant to a sea-
man’s duties.   

   

.2 Zna, rozumie, stosuje w pracy:  
Knows, understands, applies at the work:  
− środki ochrony osobistej. Personal protective equipment.  
− znaki bezpieczeństwa. Safety signs.  
− instrukcje bezpieczeństwa.  Safety induction. 
− środki zapobiegawcze na wypadek pożaru.  Fire precautions. 

   

.3 Potrafi właściwie używać ubrań ochronnych, kasków bezpieczeń-
stwa, lin bezpieczeństwa i uprzęży. 
Is able to correctly use protective clothing, safety helmet, safety line 
and harness. 

   

.4 Zna, rozumie, wykonuje procedury awaryjne.  
Knows, understands, performs the emergency procedures.  

   

.5 Rozumie przyczyny, potrzeby i procedury ochrony statku.  
Understands reasons, needs and procedures of the security on 
board. 

   

.6 Demonstruje bezpieczne poruszanie się na burcie statku, w tym na 
trapach zejściówkach, schodniach.  
Demonstrates  safe movement onboard ship including boarding 
arrangements, companionways, gangways. 
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.7 Zna, rozumie, stosuje bezpieczne zasady pracy, w tym pracy na 
wysokości, za burtą w i pomieszczeniach urządzeń mechanicznych.  
Knows, understands, applies safe systems of the work including 
work aloft, outboard and in machinery spaces. 

   

.8 Zna i rozumie zagrożenia związane z wejściem do zamkniętego 
albo ograniczonego przedziału.  
Knows and understands hazards resulting  from entry into enclosed 
or confined spaces. 

   

.9 Jest zaznajomiony z procedurami wejścia do pomieszczeń (prze-
strzeni) statkowych, gdzie może wystąpić poważne ryzyko.  
Is familiar with the procedures for entering spaces where serious 
risk may be expected.   

   

.10 Wykonuje procedury i środki ostrożności przed wejściem do prze-
strzeni zamkniętych. 
Performs  the procedures and precautions for entry into enclosed spaces. 

   

.11 Potrafi kalibrować i używać miernika tlenu. 
Is able to calibrate and use an oxygen meter. 

   

.12 Potrafi obsługiwać posiadane wykrywacze stężenia wybuchowego 
gazów (jeżeli dotyczy).  
Is able to work with the available explosive concentration detectors 
(if applicable). 

   

.13 Zna zasady postępowania, udzielania pierwszej pomocy w przy-
padku znalezienia nieprzytomnego załoganta w zbiorniku lub innej 
przestrzeni zamkniętej.  
Knows proceeding and first aid rules in the case of  a man found 
unconscious in a tank or other enclosed spaces. 

   

.14 Rozumie i stosuje zasady dotyczące pracy przy podnoszeniu i prze-
noszeniu ciężarów.  
Understands and applies safe system of work at the manual lifting 
and carrying weights. 

   

.15 Umie obsługiwać podnośniki.  
Is able to operate lifting plant. 

   

.16 Zna rozumie i stosuje zasady bezpieczeństwa w trakcie kotwicze-
nia, cumowania i holowania.  
Knows, understands, applies safe systems of the work during an-
choring, mooring and towing the operation. 

   

.17 Identyfikuje potencjalne niebezpieczne warunki pracy na pokładzie.  
Identifies potentially hazardous working conditions on board. 

   

.18 Rozumie bezpieczne wykorzystanie, działanie i konieczne zabez-
pieczenia przy pracy z narzędziami ręcznymi takimi jak: młotek, 
dłuto, nóż, kilof, piła, śrubokręt, kombinerki, szczypce robić cięcia 
drutu, pilnik albo raszpla, rożek takielarski, klucze nasadowe, klu-
cze maszynowe, klucze oczkowe, wiertarka elektryczna, wiertarka 
akumulatorowa, szlifierka kątowa, piła mechaniczna. Zna odpo-
wiednie środki ochrony osobistej, które należy zakładać przy pracy 
z tymi narzędziami.  
Understands the safe use, operation, and precautions to be taken 
when working with hand tools such as hammer, chisel, knife, hack, 
saw, screwdriver, pliers, wire cutters, file or rasp, fid, socket set, 
open ended spanners, ring spanners, electric drill, battery drill, 
grinder, power saw. Describes the appropriate personal protective 
equipment to be worn when using this various equipment. 

   



 
 

50 

  Zadanie wykonane (Assignment completed)) 
 
Nr 
No 
  

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties 

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzorują-
cego        
Supervising 
off. initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

.19 Zgłasza rozpoznanie niesprawnego albo niebezpiecznego urządze-
nia.  
Reports recognition of worn out or dangerous equipment. 

   

.20 Definiuje warunki, które mogą przyczynić się do urazów bądź 
utraty życia.  
Defines conditions that would lead to injury or loss of life. 

   

.21 Sztauowanie i bezpieczne użytkowanie olejów i  środków chemicz-
nych.  
Rozumie konieczną ostrożność, jaką  należy stosować  w trakcie 
używania związków chemicznych, takich  jak płyny  czyszczące, 
odrdzewiacze, rozpuszczalniki itp. 
Wie, gdzie podane są szczegółowe informacje o danym związku 
chemicznym w zakresie jego przechowywania, użycia lub pomocy 
medycznej,  jaka może być  konieczna w przypadku, fizycznego 
kontaktu ze związkiem, jego inhalacji lub spożycia.  
Stowage and safe handling of oils and chemical.  
Understands the precautions to be observed when handling chemi-
cal agents such as cleaning fluids, rust remover, thinners etc.  
Knows where details of precautions, storage, handling, use, and 
any medical treatment that may be required following contact, 
inhalation or ingestion may be found. 

   

2. 

 
WIEDZA OKRĘTOWA 

General seamanship 
 

.1 Wykazuje wiedzę dotyczącą zagadnień pokładowych  i definicji 
oraz zrozumienie nazw i funkcji  różnych części statku (budowa  
i wyposażenie).  
Demonstrates knowledge of shipboard terms and definitions and 
understanding the names and functions of various parts of a ship 
(construction and equipment). 

   

.2 Przedstawia umiejętność wyrażenia się używając morskiej termino-
logii.  
Presents ability to express oneself using nautical terminology. 

   

.3 Rozróżnia i nazywa różne typy lin statkowych.  
Distinguishes and  names of various types of rope. 

   

.4 Wykonuje roboty linowe: węzły, opaski  
Demonstrates capacity of making knots, hitches, bends and whip-
pings: 
refowy, płaski - reef knot; 
węzeł wyblinkowy - clove hitch 
węzeł bosmański, bezpieczny- bowline  
flagowy pojedynczy, szotowy - sheet bend 
chwyt stoperowy - rolling hitch,  
cumowniczy - round turn and two half hitches 
ósemkowy - figure of eight knot 

   

.5 Zapoznał się ze zróżnicowanym splotem  lin stalowych, ich prze-
znaczeniem. Umie łączyć liny stalowe za pomocą zacisków. 
Got acquainted  of the different make-up of wire rope and an ap-
preciation of its uses. Use of bulldog clips to join wire. 

   

.6 Rozróżnia łańcuchy, szakle,  ściągacze . 
Distinguishes of chains, shackles and turnbuckles. 
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.7 
 

Zapoznał się z charakterystycznym dla danego statku osprzętem do 
mocowania ładunków.  
Got acquainted with the accessories characteristic of the given ship 
for securing cargoes. 

   

.8 Asystował przy przygotowaniu do cumowania: cum, stoperów lin 
stalowych, świateł, środków łączności, znaków sygnałowych, odbi-
jaczy, etc.  
Assisted in preparing for mooring: ropes, wires stoppers, lights, 
telephones, signals, fenders etc. 

   

.9 Zna zasady obsługi oraz procedury uruchomiania i odstawiania 
wciągarek cumowniczych i cumowniczo-kotwicznych z napędem 
elektrycznym i hydraulicznym. Pod nadzorem  potrafi w bezpiecz-
ny i prawidłowy sposób obsługiwać wciągarki kotwiczne i urzą-
dzenia cumownicze.  
Demonstrates knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for electric and hydraulic mooring winches, 
windlasses and capstans. Under supervision is able to operate for 
windlasses and  mooring gears with the safe and proper manners. 

   

.10 Potrafi obsługiwać liny cumownicze i stalówki. Podawał, wybierał, 
stopował i obkładał liny cumownicze. 
Is able to handle mooring ropes and wires. Ran, heaved, stopped 
and turned up mooring lines. 

   

.11 Zakładał osłony przeciw szczurom. 
Installed rat guards. 

   

.12 Potrafi zabezpieczyć  i przechowywać liny i stalówki.  
Is able to care and storage of ropes and wires. 

   

.13 Asystował przy rzucaniu i podnoszeniu kotwicy. 
Assisted in dropping and heaving up anchor. 

   

.14 Rozumie łączenie szakli łańcucha kotwicznego i ich oznakowanie. 
Understands joining shackles and markings of anchor cable.   

   

.15 Zna znaki dzienne, światła i  sygnały stosowane przy kotwicy.  
Demonstrates knowledge of the signals required in anchor work 
(bell  and anchor ball or light). 

   

.16 Potrafi bezpiecznie i prawidłowo: 
Demonstrates the safe and proper procedures for: 
- zawieszać ławkę i krzesło bosmańskie (slinging a stage and bo-
sunchair). 
- wyrzucać,  mocować zaburtowe drabinki, trapy, trapy burtowe 
(rigging overside ladders, gangways and accommodation ladder). 
- mocować zwalniaki hydrostatyczne (rigging of hydrostatic re-
leases). 

   

.17 Wykazuje znajomość zasad obsługi wciągarek szalupowych i tra-
powych.  
Demonstrates knowledge of the operating principles for life boats 
and gangway winches. 

   

.18 Potrafi prawidłowo: 
Demonstrates the proper procedures for: 
- zabezpieczać pokład przed sztormem (securing the deck for heavy weather), 
-  zabezpieczać zejściówki, drzwi wodoszczelne, w tym furtę rufową, 
burtową, i inne otwory burtowe (securing hatches and watertight doors 
including, stern, side and other shell openings), 
-  zabezpieczać kotwicę na wyjście w morze (securing of anchors for sea). 
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.19 Zna oznakowanie sondy ręcznej, potrafi prawidłowo pomierzać i 
odczytywać wskazania. 
 Knows the way of  markings on the hand lead and demonstrate 
ability to cast and get the readings correctly. 

   

.20 Zna system sondażowy ładowni, zbiorników  i  zenz. Potrafi son-
dować zenzy i balasty. 
Knows internal sounding of holds, tanks and bilges. Is able to take 
bilge and ballast soundings. 

   

.21 Potrafi odczytać  znaki zanurzenia.  
Demonstrates ability to read draft markings. 

   

.22 Pod nadzorem dokonał inspekcji komory łańcuchowej, magazynku 
bosmańskiego i innych pomieszczeń na dziobie. 
Under supervision inspected chain locker, boatswain’s locker and 
other forward compartments. 

   

3. 

 
PRZEGLĄDY, KONSERWACJA URZĄDZEŃ I MECHANIZMÓW POKŁADOWYCH,  

PRACE POKŁADOWE 
Maintenance of deck machinery and outfit, deck maintenance works 

 
.1 Zna i rozumie plany utrzymania i konserwacji urządzeń pokłado-

wych, a szczególnie wind kotwicznych, cumowniczych, dźwigów 
pokładowych, systemów otwierania pokryw ładowni.  
Understands a maintenance plans of deck machinery and outfit, 
particularly windlasses, mooring winches, deck cranes and hatch 
covers opening systems. 

   

.2 Brał udział w przeglądach i pracach konserwacyjnych, poprawnie 
wykonywał zlecone prace. 
Participated inspections and maintenance, correctly performed 
ordered works. 

   

.3 Zna i rozumie konieczność sprawdzania stanu urządzeń bezpośred-
nio przed ich użyciem, szczególnie olinowania (sprawdzanie wzro-
kowe i szczegółowe). Sprawdza, czy operowanie urządzeniami 
statkowymi nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i in-
nych urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie (brzeg).  
Knows and understands  requirements for check of machinery prior 
its use, especially wires rigging (visual and detailed). Checks if 
handling of vessel’s equipment is not creating dangers for person-
nel and other equipment in vicinity (at shore). 

   

.4 Zna zasady identyfikacji użytych lin z ich certyfikatami ważności, zasa-
dy wymiany zużytych/uszkodzonych lin, obchodzenia się z nowymi 
linami, magazynowanymi na bębnach, ich rozwijanie i techniczne wa-
runki wymiany. Smarowanie nowych lin i  aktualnie eksploatowanych. 
Understands principles of identification of wire/ropes in use, with their 
certificates, procedures of replacement of worn out/damaged wires, 
handling of new wires, their storage on drums and unreeling, technical 
conditions for replacement. Greasing new and directly used wires. 

   

.5 Zna plany smarowania albo systemy dla całego wyposażenia pokładu. 
Rozpoznaje stosowane smary i smarowniczki. Używał ręczne i/lub 
ciśnieniowe pistolety smarne.  
Know s the lubricant plans or systems for all deck equipment. Distin-
guishes applied greases and grease nipples. Used hand and/ or pres-
sure lubricant guns. 
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.6 Jest zaznajomiony z zasadami przygotowania urządzeń przeładun-
kowych i z ich użyciem. 
Is familiar with rigging the cargo gear and its use. 

   

.7 Potrafi skontrolować pokrywy ładowni, urządzenia przeładunkowe 
przed za/wyładunkiem, w czasie oraz przed jego zakończeniem. 
Umie identyfikować uszkodzenia. 
Is able to inspect hatch covers, cargo gears  before, during and 
before the end of loading/discharging. Is able to identifies damages. 

   

.8 Pod nadzorem obsługiwał mechanizmy zewnętrznego otwarcia 
kadłuba, w tym furty boczne i rufową i pokryw ładowni.  
Under supervision operated, external hull opening, including side 
and stern doors, and hatches.  

   

.9 Rozumie niebezpieczeństwa i przedsięwzięte środki ostrożności 
przy obsłudze mechanicznie sterowanych drzwi i pokryw.  
Understands the hazards and precautions to be taken when operat-
ing power operated doors and hatches. 

   

.10 Zna systemy hotelowej obsługi na statku, w tym ogrzewanie i sys-
temy wentylacyjne, systemy odsalania i przygotowywania wody 
pitnej, drenaż i plany pompowania, windy towarowe i windy oso-
bowe.  
Knows the hotel service systems in the ship including heating and 
ventilation systems, water making systems, domestic pumping and 
piping arrangements, service lifts and elevators. 

   

.11 Rozumie procedury postępowania i stosowane środki ostrożności 
przy zmywaniu  pokładów statku i nadbudówki.  
Potrafi zastosować środki ostrożności, by wyeliminować ryzyko dla 
personelu, unikać zanieczyszczenia i minimalizować skutki (dzia-
łań) dla pobliskich statków.  
Understands the procedures to be followed and precautions to be 
observed when carrying out a full wash down of the ship's decks 
and superstructure. 
 Is able to use precautions to eliminate risk to personnel, avoid 
pollution, and to minimize effect to adjacent ships. 

   

.12 Farbiarnia (Paint locker). 
Zna zawartość magazynu farb, przeznaczenie różnych produktów.  
Sprawdzał oznakowanie czasu składowania.  
Czytał dane techniczne produktu dotyczące warunków przechowy-
wania, bezpiecznego użytkowania i  stosowania.  
Knows the contents of the paint locker, and use of the different 
products.  
Understands the significance of product shelf life.  
Read product data sheets for details of storage, safe handling and 
application. 

   

.13 Zapoznał się , umie wskazać i stosować:   
Got acquainted, can point and apply:  
-  produkty dla ochrony drewna, stali, aluminium, GRP itd. ( prod-
ucts for wood, steel, aluminium, GRP etc.), 
-  różne rodzaje powłok gruntowych, wypełniaczy, podkładów i 
wierzchnich warstw (types of primers, fillers, undercoats and topcoats), 
 - identyfikuje farby i lakiery z rozcieńczalnikami, które mogą być z 
nimi użyte (which paints and varnishes are to be used with which 
thinners) 

   



 
 

54 

  Zadanie wykonane (Assignment completed)) 
 
Nr 
No 
  

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties 

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzorują-
cego        
Supervising 
off. initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

 - identyfikuje produkty, które mogą być użyte samoistnie, albo z 
ich rozcieńczalnikami , produkty jednoskładnikowe ( which pro-
ducts are used by themselves or with their thinners, single part 
products), 
- identyfikuje produkty, dwu-składnikowe, oparte na epoksydach,  
które wymagają katalizatora (which are twin pack epoxy based 
products which require a catalyst). 

 
4. 

 
PODSTAWOWE PROCEDURY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Basic environmental protection procedures 
 

.1 Zna, rozumie i respektuje  zakazy dla emisji olejów, ścieków i 
osadów do morza.  
Knows, understands and respects prohibitions for discharge of oils, 
sewage and residues overside.  

   

.2 Zna, rozumie i respektuje zakazy usuwania i/lub wyrzucania śmie-
ci. Identyfikuje obszary specjalne wg MARPOL. 
Knows, understands and respects prohibitions for disposal and/or 
discharge of garbage. Identifies MARPOL special areas. 

   

.3 SOPEP- Zna lokalizację i sposób użycia wyposażenia przeciw 
zanieczyszczeniom. Zna i wykonuje procedury awaryjne w przy-
padku  rozlewu olejowego albo chemicznego.  
SOPEP- Knows the location and use of anti pollution equipment. 
Knows and performs emergency duties in case of an oil or chemical 
spillage. 

   

.4 Asystował przy operacjach pompowania zenz, balastowania i bunkrowania. 
Assisted during carried out bilge, ballast and bunkering operations. 

   

.5 Zapobieganie zanieczyszczeniom: 
Pollution prevention:   
 potrafi upewnić się, czy wszystkie procedury zostały uzgodnione i po-

prawnie zaplanowane oraz, czy wszystkie szpigaty są uszczelnione przed 
czynnością bunkrowania (is able to ensure that procedures are agreed 
and properly planned and all scuppers are sealed before bunkering), 
 potrafi zainicjować natychmiastową kontrolę w celu wykrycia źródła 

zagrożenia i wykryć każdy rozlew wokół statku (is able to initiate im-
mediate investigation to detect the source of the pollution  and to dis-
cover any spillage around the ship), 
 potrafi powstrzymać i zapobiec każdemu wyciekowi i rozlewowi  szko-

dliwych płynów oraz rozsypowi substancji stałych (is able to stop or 
prevent leakages and spills of harmful liquids and solid substances). 

   

 
5. 

 
ZAZNAJOMIENIE Z SIŁOWNIĄ 

  Engine-room familiarization  
 

.1 Rozumie plan ogólny urządzenia maszynowni na statku,  identyfikuje 
główne i pomocnicze mechanizmy; elektryczną tablicę rozdzielczą; pracę 
głównych systemów rurociągów  i zawory zamykające wody morskiej. 
Understands  the general arrangement of the engine room in the ship, 
and identifies the main and auxiliary machinery; electrical switch-
boards; main pipe work systems and sea water shut-off valves. 

   

.2 Rozumie zasady bezpiecznej pracy  stosowane przy obsłudze urzą-
dzeń maszynowni .  
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Understands the safe working practices as related to engine room 
operations. 

.3 Rozumie procedury pełnienia wachty w maszynowni.  
Understands the engine room watch keeping procedures.  
 

   

.4 Zna awaryjne drogi ewakuacyjne z przedziału maszynowni.  
Has an knowledge of machinery space emergency escape routes. 

   

.5 Rozumie bunkrowanie i procedury pobierania paliwa w relacji 
ochrony środowiska morskiego.  
Understands bunkering and refuelling procedures with regards to 
protection of the marine environment.  

   

.6 Rozumie plan pompowania zenz.  
Understands bilge pumping arrangements. 

   

.7 Zna  system rurociągów pompy zenzowej i plan pompowania 
(ustawienie ssania) na statku, dla wszystkich przedziałów, w tym 
maszynowni, koferdamów, magazynów, pomieszczeń sterowni  
i górnych przestrzeni, a także  plan pompowania ręcznego.  
Describes the bilge pump piping and suction arrangements in the 
ship for all spaces including engine room, void spaces, storerooms, 
steering flat and peak spaces including any hand pumping ar-
rangements. 

   

 
6. 

 
MONITOROWANIE I KONTROLOWANIE BEZPIECZEŃSTWA WACHTY  

Contribute to monitoring and controlling a safe watch 
 

.1 Potrafi użyć odpowiednie wyposażenie do wewnętrznej łączności  
i alarmów.  
Is able to use of appropriate internal communications equipment 
and alarms. 

   

.2 Wykazuje zrozumienie  zwykłych rozkazów i poleceń oficera wachtowego  w 
sprawach związanych z obowiązkami pełniącego wachtę.  
Demonstrates the ability to understand common orders and com-
mands from the OOW in matters relevant to watch keeping duties.  

   

.3 Demonstruje  umiejętność odpowiadania na rozkazy i polecenia  
oraz  komunikowania się z OOW w jasny i krótki sposób.  
Demonstrates  the ability to respond to orders and commands, and 
communicate with the OOW in a clear and concise fashion.  

   

.4 Zna, rozumie i stosuje procedury przekazania wachty nawigacyjnej 
zgodnie z przyjętymi zasadami.   
Knows, understands and performs the procedures for the relief and 
handover of the navigational watch in accordance with accepted 
principles. 

   

.5 Wykazuje umiejętność  utrzymania skutecznej komunikacji pod-
czas operacji załadunkowo-rozładunkowych z oficerem odpowie-
dzialnym za wachtę.  
Demonstrates ability to maintain effective communication during 
loading and unloading operations with the officer in charge of the 
watch.  

   

.6 Rozumie aspekty ISPS w odniesieniu do wachty w morzu. 
Understands the ISPS aspect of watch at sea. 

   

.7 Rozumie ogólne procedury pełnienia wachty pokładowej w nocy, w 
porcie, w tym obowiązki wynikające z Kodeksu ISPS.  
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Understands the general procedures for carrying out a deck watch 
in port at night including with respect to the ISPS Code. 

.8 Zna obszary szczególnego zainteresowania biorąc pod  uwagę ro-
dzaj  statku i miejsce cumowania.  
Knows the areas of special concern given the particular nature of 
the  ship and where lying. 

   

.9 Zna obowiązek  regularnych kontroli  i  identyfikuje okoliczności, 
w których należy wezwać pomoc.  
Knows the duty of regular checks and identifies circumstances, in 
which the assistance would be summoned. 

   

.10 Uczestniczył w przeszukaniu statku na okoliczność nielegalnego 
pasażera. 
Carried out a stowaway search. 

   

 
7. 

 
PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ OBSERWACJI WZROKOWEJ I SŁUCHOWEJ   

OBOWIĄZKI OBSERWATORA  
Keeping a proper look-out by sight and hearing. Look- out duties. 

 
.1 Prezentuje umiejętność meldowania o statkach, światłach, znakach 

nawigacyjnych i innych obiektach pływających i stałych. 
Demonstrates ability to report ships, lights, navigation mark and 
other floating and fixed object. 

   

.2 Światła i inne obiekty są właściwie wykrywane i ich odpowiednie 
namiary w stopniach albo rumbach przekazywane oficerowi wach-
towemu.  
Lights and other objects are properly detected and their appropriate 
bearing in degrees or points is reported to the officer of the watch. 

   

.3 Prezentuje umiejętność informowania o  sygnałach dźwiękowych. Sy-
gnały dźwiękowe są odpowiednio wykryte, ich odpowiednie namiary w 
stopniach albo rumbach przekazane oficerowi wachtowemu. 
Demonstrates ability to report sound signals; sound signals are 
properly detected and their appropriate bearing in degrees or 
points is reported to the officer of the watch. 

   

 
8. 

 
STEROWANIE I KOMENDY NA STER 

Steering & helm orders 
 

.1 Prezentuje wiedzę o róży kompasowej w 360° notacji. Rozumie 
kierunki i tendencje ich zmian.  
Demonstrates knowledge of the compass card in 360° notation. 
Understands directions and tendencies of their changes. 

   

.2 Steruje statkiem i stosuje się do komend na ster w języku angielskim.  
Steers the ship and complies  with helm orders in the English. 

   

.3 Komunikowanie się  jest jasne i krótkie przez cały czas i polecenia 
są potwierdzane w marynarski sposób.  
Communication is clear and concise all the time and orders are 
confirmed  in a seamanlike manner. 

   

.4 Prezentuje umiejętność sterowania przy użyciu kompasu magne-
tycznego i żyrokompasu, na otwartych wodach.  
Demonstrates ability to steer using magnetic and gyro-compass in 
open waters. 
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.5 Prezentuje umiejętność sterowania w czasie żeglugi z pilotem. 
Demonstrates ability to steer in pilotage waters. 

   

.6 Zna procedury włączania auto-pilota i przechodzenia na sterowanie 
ręczne.  
Demonstrates change over procedures from helm to auto steering 
and vice-versa.  

   

.7 Zna procedury awaryjne w przypadku awarii urządzenia sterowego. 
Knows emergency steering procedures. 

   

.8 Brał udział w ćwiczeniach sterowania awaryjnego. Potrafi sterować 
ze stanowiska awaryjnego. 
Participated in exercises of emergency steering. Is able to steer on 
the emergency steering position. 

   

.9 Asystował przy próbach urządzeń sterowych przed wyjściem w 
morze. 
Assisted with testing steering gear prior to sailing. 

   

.10 Identyfikuje i rozumie alarm pompy sterowej. 
Distinguishes and understands  the alarm of the steering pump.  

   

 
9. 

 
PROCEDURY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA, RATOWANIA ŻYCIA, POSZUKIWANIA 

 I RATOWANIA 
Emergency procedures, life saving, search and rescue 

 
 Ratowanie życia - zadania i obowiązki  dla poziomu pomocniczego i operacyjnego  

 Life saving- tasks and duties at the support and  operational level 
.1 Potrafi interpretować oznakowanie środków ratunkowych. 

Is able to interpret the markings on survival craft. 
   

.2 Potrafi zlokalizować i użyć statkowych środków  pirotechnicznych. 
Is able to locate and use the ship’s distress pyrotechnics. 

   

.3 Wie gdzie się znajduje i potrafi użyć wyrzutni linki ratowniczej. 
Knows location and is able to use throwing apparatus. 

   

.4 Wie gdzie się znajduje i potrafi opisać zasady  użycia radiopławy EPIRB. 
Knows location and is able to describe how to use a EPIRB. 

   

.5 Wie gdzie się znajdują i zna zasady  użycia i  testowania transpon-
derów radarowych SART. 
Knows location and procedures for using and testing radar tran-
sponders SART. 

   

.6 Potrafi przygotować i opuścić łódź ratunkową oraz odbić od statku, 
pod kontrolą. 
Is able to prepare and launch a lifeboat and clear the ships side, 
under supervision. 

   

.7 Potrafi przygotować i opuścić łódź ratowniczą (jeżeli jej nie ma, to 
łódź ratunkową, która jest łodzią ratowniczą), odbić od burty  
i dopłynąć do burty, pod kontrolą. 
Is able to prepare and launch a rescue boat (if not, the lifeboat 
which is also a rescue boat) and clear and return to the ship’s side 
under supervision. 

   

.8 Potrafi prowadzić łódź: 
Is able to cruise a boat under: 
– wiosłową (oars), 
– motorową (motor), 
– pod żaglami, jeżeli jest wyposażona (sail, if fitted).  
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.9 Zna wymagane wyposażenie łodzi ratunkowej i ratowniczej. 
Knows the required equipment in lifeboat and rescue boats. 

   

.10 Potrafi uzbroić antenę i zademonstrować uruchomienie i działanie 
przenośnej radiostacji szalupowej. 
Is able to rig an aerial and demonstrate the use of lifeboat portable 
radio equipment. 

   

.11 Potrafi uruchomić i operować szalupowym silnikiem spalinowym. 
Is able to start and operate a survival craft engine. 

   

.12 Asystował przy obsłudze i wykonywał konserwację: 
Assisted during operations with and performed maintenance of: 
– łodzi ratunkowych i ratowniczych  (lifeboats and rescue boats),  
– żurawików, urządzeń do opuszczania łodzi i ich osprzętu 

(davits, falls and associated gear),  
– kół ratunkowych i pasów ratunkowych (lifebuoys and lifejac-

kets),  
– innych środków ratunkowych, wymienić (other survival craft, 

specify type).  

   

 
10. 

 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I SPRZĘT POŻARNICZY   

Fire-fighting and fire-fighting equipment 
 

 Ochrona przeciwpożarowa-  zadania i obowiązki  dla poziomu pomocniczego i operacyjnego  
 Fire fighting - tasks and duties at the support and  operational level 

.1 Zna i rozumie plan ochrony przeciwpożarowej. 
Knows and understands the Fire Control  Plan. 

   

.2 Zna statkowe systemy ochrony przeciwpożarowej i instalacje gaśnicze: 
Knows ship’s fire protection and fire-fighting installations and 
systems: 
 wodną (sea water), 
 CO2  (CO2), 
 wykrywaczy pożaru i dymu  (fire and smoke detection), 
 alarmowania o pożarze (fire alarms),  
 drzwi pożarowych (fire doors), 
 pożarowych zamknięć otworów wentylacyjnych  (fire dampers), 
 automatycznych spryskiwaczy (automatic sprinklers), 
 zraszaczy (sprinklers), 
 innych, znajdujących się na statku (other if fitted). 

   

.3 Zna wyposażenie sekcji przeciwpożarowej. 
Knows the ship’s fire-fighting team appliances.  

   

.4 Zna metody użycia różnych typów gaśnic przenośnych. 
Knows the method of use of different type of portable extinguishers.   

   

.5 Wie, jak używać i opiekować się aparatem oddechowym. 
Knows how to use and maintain of breathing apparatus. 

   

.6 Wie, gdzie się znajduje i potrafi włączyć awaryjną pompę przeciw-
pożarową. 
Knows the location of, and how to start, the emergency fire pump. 

   

.7 Zna środki ochrony przeciwpożarowej podejmowane przy pracach 
spawalniczych, bunkrowaniu paliwa i załadunku/wyładunku towa-
rów niebezpiecznych. 
Knows the fire – prevention measures necessary to be taken during 
the welding, taking fuel and loading / unloading dangerous cargo. 
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.8 Pełnił funkcję członka sekcji przeciwpożarowej w czasie alarmu 
ćwiczebnego. 
Performed the duty of a member of the fire-fighting team during the 
drill. 

   

.9 Wykonywał obchody przeciwpożarowe. 
Performed fire-patrol duties.  

   

.10 Przeprowadził pełną inspekcję sprzętu przeciwpożarowego oraz 
zgłosił jej wyniki st. oficerowi. 
Carried out a full inspection of fire-fighting equipment and report-
ed its  results to the chief officer. 
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Część 6. Zestawienie zadań szkoleniowych na poziomie operacyjnym i potwierdzenie 
osiągniętych kompetencji   
W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki, które powinny być wypełnione w ra-
mach zatwierdzonego programu szkolenia praktycznego na statku. Zadania i obowiązki dotyczą następujących 
obszarów: pełnienie wacht, kierowanie obsadą wachtową mostka, zrozumienie i stosowanie prawideł COLREG, 
nawigacja,  nawigacja radarowa i elektroniczna, meteorologia i oceanografia, łączność, budowa i stateczność 
statku, przewóz i sztauowanie ładunku, manewrowanie statkiem,   procedury w sytuacjach zagrożenia, ratowania 
życia, poszukiwania i ratowania, ochrona przeciwpożarowa i sprzęt pożarniczy, stosowanie standardowych 
zwrotów porozumiewania się na morzu oraz wykorzystanie języka angielskiego w pisemnej i ustnej formie.  
Potwierdzenie wykonania- każde zadanie i obowiązek wyszczególnione w książce praktyk powinny zostać para-
fowane przez oficera szkoleniowego na statku, wówczas, gdy oficer jest przekonany, że praktykant wykonując 
zadania osiągnął wystarczający poziom kompetencji. 
 
Section 6. Shipboard programme of training at the operational level and record of com-
petence achieved 
This section contain training tasks or duties which should be undertaken as part of the approved programme of 
onboard training. Tasks and duties relate to the following areas: watchkeeping, bridge resources management, 
uunderstanding of applying the COLREG  rules,  navigation, radar and electronic navigation, meteorology and 
oceanography, communication, ship’s construction and stability, cargo handling and stowage, ship manoeu-
vring, emergency procedures, life saving, search and rescue,  fire-fighting and fire-fighting equipment, use the 
IMO Standard Marine Communication Phrases and use English in written and oral form. 
Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by 
a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a deck cadet has achieved a satisfac-
tory standard of competence. 
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1. 

 
PEŁNIENIE WACHT   

Watchkeeping 
 

.1 Pełnił obowiązki wachtowe w morzu i w porcie pod nadzorem wy-
kwalifikowanego oficera przez co najmniej 6 miesięcy. Wpisać datę 
spełnienia tych wymagań. 
Performed watchkeeping duties at sea and at port under the supervi-
sion of a qualified officer for a minimum 6 months. Enter the comple-
tation date. 

   

.2 Asystował (jeśli to możliwe) w siłowni w czasie, kiedy statek opusz-
czał port lub wpływał do niego. 
Assisted (if possible in the engine-room when ship was entering or 
leaving port. 

   

.3 Asystował bosmanowi i oficerowi wachtowemu w obchodzie statku: 
Accompanied the bosun and  officer of the watch on rounds:  
– w morzu  (at sea), 
– na kotwicy (at anchor), 
– w porcie (at port). 

   

.4 Towarzyszył starszemu oficerowi w kontroli statku przed wypłynię-
ciem i wypełniał  stosowną listę kontrolną.  
Assisted ch/off on the check of the ship before sailing and completed 
a pre - sailing checklist. 

   

.5 Wypełniał pod nadzorem wykwalifikowanego oficera listę kontrolną 
przed wejściem do portu.  
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Completed a pre–arrival checklist under the supervision of qualified 
officer. 

.6 Przygotowywał pod nadzorem wykwalifikowanego oficera mostek 
nawigacyjny przed wypłynięciem z portu.  
Prepared under the supervision of qualified officer nav. bridge be-
fore leaving port. 

   

.7 Sprawdzał przygotowanie trapu pilotowego i przyjmował pilota pod 
nadzorem wykwalifikowanego oficera.  
Checked rigging the pilot ladder incl. pilot hoists under the supervi-
sion of qualified officer. 

   

.8 Odczytywał  zanurzenie i sprawdzał wartość wolnej burty i zapasu 
wody pod stępką. 
Read draughts and checked freeboard and underkeel clearance. 

   

.9 Określał gęstość wody w basenie portowym i obliczał poprawkę 
zanurzenia na gęstość. 
Took dock water density and calculated dock water allowance. 

   

.10 Sprawdzał i kalibrował miernik zanurzenia, jeżeli jest na statku. 
Checked and calibrated draft gauge, when fitted.  

   

.11 Demonstrował znajomość i zrozumienie zasad bezpiecznego pełnie-
nia wacht, poprawne procedury obejmowania i przekazywania wach-
ty: w morzu, na kotwicy, w porcie. 
Demonstrated the correct procedures for handing over a watch,  
knowledge and understanding of the principle of safe watchkeeping:  
at sea, at anchor, at port. 

   

.12 Zna zalecane procedury postępowania przy pogarszaniu się widzialności. 
 Knows the recommended procedures when visibility decreases. 

   

.13 Zna okoliczności, w  których oficer wachtowy powinien zawiadomić kapitana.  
Knows the circumstances in which the officer of the watch should 
notify the master. 

   

.14 Zna obowiązki oficera wachtowego w czasie żeglugi z pilotem. 
Knows  duties of the officer of the watch when pilot is on board. 

   

.15 Wie jak sporządzać wpisy do dzienników i rozumie znaczenie doko-
nanego wpisu. 
Knows how to make entries into the log books and understands the 
importance of it. 

   

2. 

 
KIEROWANIE OBSADĄ WACHTOWĄ MOSTKA 

Bridge resources management 
 

.1 Zna zasady kierowania obsadą wachtową mostka i potrafi określić i 
przydzielić obowiązki z uwzględnieniem właściwych priorytetów dla 
wykonania niezbędnych zadań. 
Knows the principles of bridge resource management and is able to 
allocate and assign proper duties, as needed in correct priority to 
perform necessary task. 

   

.2 Wykonując przydzielone zadania, jako członek obsady mostka, po-
trafi porozumieć się w sposób wyraźny i jednoznaczny. 
Performing assigned task as the bridge team member is able to com-
municate clearly and unambiguously.  

   

.3 Rozumie, że wątpliwe decyzje i /lub działania powinny wywołać 
sprzeciw i właściwą reakcję. 
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Understands that questionable decisions and/or actions should result 
in appropriate challenge and response.. 

.4 Przejawia właściwą stanowczość i umiejętność przewodzenia grupie. 
Manifests the proper assertiveness and leadership ability.  

   

.5 Jako członek obsady mostka uczestniczy w dokładnym  rozpoznaniu 
aktualnej i przewidywanej sytuacji statku na zadanej trasie oraz 
wpływu środowiska zewnętrznego. 
As the bridge team member shares accurate understanding of current 
and predicted vessel state on required route and influence of external 
environment.    

   

3. 

 
ZROZUMIENIE I STOSOWANIE PRAWIDEŁ COLREG 

Understanding of applying the COLREG  rules 
 

.1 Część A- Zna znaczenie konwencji COLREG i rozumie jej postano-
wienia ogólne  zawarte w  prawidłach 1-3. 
Part A- Knows importance of the COLREG  and understands general 
provisions  included in rules 1-3. 

   

.2 Część B- Prawidła wymijania.  
Rozdział 1. Zachowanie się statków we wszelkich warunkach wi-
dzialności. Zna gruntownie  i umie stosować prawidła 4-10. 
Part B- Steering and sailing rules.  
Section 1.Conduct of vessels in any condition of visibility. Demon-
strates a thorough knowledge of the rules  4-10 and their application. 

   

.3 Część B- Prawidła wymijania.  
Rozdział 2. Zachowanie się statków widzących się wzajemnie.  Zna 
gruntownie i umie stosować prawidła 11-18. 
Part B - Steering and Sailing  
Section 2 - Conduct of vessels in sight of one another.  Demonstrates 
a thorough knowledge of the rules  11-18 and their application. 

   

.4 Część B- Prawidła wymijania.  
Rozdział 3. Zachowanie się statków podczas ograniczonej widzialno-
ści. Zna gruntownie i umie stosować prawidło 19. 
Part B - Steering and Sailing. 
Section 3 - Conduct of vessels in restricted visibility. Demonstrates a 
thorough knowledge of the rule 19 and his application. 

   

.5 Część C- Światła i znaki.  Zna gruntownie prawidła 20-31, umie 
rozpoznawać światła i znaki. 
Part C – Lights and shapes. Demonstrates a thorough knowledge of the 
rules 20-31, their application and is able to distinguish lights and 
shapes. 

   

.6 Część D -  Sygnały dźwiękowe i świetlne. Zna gruntownie prawidła 
32-37, umie je stosować.  
Part D – Sound and light signals. Demonstrates a thorough 
knowledge of the rules 32-37 and their application. 

   

.7 Część E – Zwolnienia. Rozumie prawidło 38. 
Part E – Exemptions. Understand the rule 38.  

   

.8 Załącznik I - Zna przepisy dotyczące rozmieszczenia i szczegółów 
technicznych świateł i znaków . 
Annex I – Demonstrates a thorough knowledge of Lights and shapes. 
Technical details. 

   

http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=649&topic_id=257#8
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=649&topic_id=257#8
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=649&topic_id=257#13
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.9 Załącznik II - Zna i umie rozpoznawać dodatkowe światła statków 
rybackich łowiących blisko siebie. 
Annex II - Demonstrates a thorough knowledge of the Additional 
signals for fishing vessels. 

   

.10 Załącznik III - Szczegóły techniczne  środków do sygnalizacji 
dźwiękowej. Wykazuje się znajomością przepisów. 
Annex III - Demonstrates a thorough knowledge of  Sound signal 
appliance. Technical details. 

   

.11 Załącznik IV – Sygnały wzywania pomocy. Zna i umie zastosować 
sygnały wzywania pomocy . 
Annex IV – Demonstrates a thorough knowledge of  Distress signals, 
understands and is able to apply. 

   

4. 

 
NAWIGACJA   

 Navigation 
 

.1 Zna i prawidłowo interpretuje symbole i skróty stosowane na  mapach.  
Knows and correctly interprets  symbols and abbreviations used on charts. 

   

.2 Zna system oznakowania nawigacyjnego IALA w regionie A i B. 
Knows the IALA System of Buoyancy in Region A and B. 

   

.3 Identyfikuje pomoce nawigacyjne, w tym latarnie morskie, stawy 
 i pławy. 
Identifies  the aids to navigations including lighthouses, beacons and 
buoys.  

   

.4 Poprawia  mapy i wydawnictwa nawigacyjne. 
Updates charts and navigational publications. 

   

.5 Wybiera mapy i pomoce nawigacyjne na trasę rejsu. Asystował przy 
planowaniu podróży. 
Selects charts and nav. publications for the route to be followed. 
Assisted in voyage planning. 

   

.6 Rozumie zawartość i zna zasady stosowania: 
Understands the contents and knows the principle of the use of:  
– Rocznego Zestawienia Wiadomości Żeglarskich (Annual Summary 

of Notices to Mariners),   
– Wiadomości Żeglarskich  (Notices to Mariners),  
– Katalogu  map (Charts catalogue), 
– Locji  (Sailing Directions & Ocean Passages for the World),   
– Spisu świateł i sygnałów mgłowych  (List of Lights & Fog Signals),  
– Tablic pływów, Atlasu pływów i prądów pływowych (Tide Tables, 

Tidal Stream and Current Atlas),   
– Spisu sygnałów radiowych  (List of Radio Signals),  
– Ostrzeżeń nawigacyjnych (Navigational Warnings),   
– Tras żeglugowych (Ships’ routeing) 
– innych wydawnictw nawigacyjnych  (other nav. publications). 

   

.7 Wykreśla i sprawdza kursy na mapach.  
Lays off and checks courses on charts. 

   

.8 Prowadzi obliczenia dla żeglugi po loksodromie i ortodromie.  
Calculates the rhumb line and  great circle sailing. 

   

.9 Ocenia i stosuje poprawki na dryf i znos. 
Estimates and makes allowance for leeway, set and drift (tidal 
stream, current, surface current). 
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.10 Oblicza:   
Calculates: 
– prędkość średnią (average speed), 
– znos całkowity (set and drift),  
– kąt drogi nad dnem (course made good),  
– ETA  (ETA). 

   

.11 Stosuje deklinację, dewiację  i poprawkę żyrokompasu. 
Applies variation, deviation and gyro error. 

   

.12  Kontroluje i zgrywa repetytory żyrokompasu. 
Checks and aligns the gyro repeaters. 

   

.13 Określa błąd kompasu za pomocą namiaru na słońce i gwiazdy. 
Determines the compass error by azimuth of the sun and stars. 

   

.14 Określa dewiację kompasu magnetycznego i sporządza wpisy do 
książki kompasu.  
Determines the magnetic compass deviation and makes entries in the 
compass error book. 

   

.15 Dokonuje praktycznych obliczeń pływów dla portu i wód przybrzeż-
nych.  
Performs practical tidal calculation for port areas and coastal waters. 

   

.16 Określa wartości prądów pływowych.  
Estimates the  tidal stream direction and rate.  

   

.17 Określa pozycję zliczoną i skalkulowaną. 
Calculates the dead reckoning position (DR) and estimated position 
(EP).  

   

.18 Określa namiary optyczne i wykreśla z nich pozycję. 
Obtains visual bearings and fixes the ship. 

   

.19 Wykreśla pozycję z kątów poziomych, używa protraktor. 
Fixes position by horizontal angles, uses protractor. 

   

.20 Oblicza pozycję prawdopodobną statku dla danych otrzymanych z 
różnych źródeł i ocenia jej dokładność. 
Determines ship’s MPP (most probable position) derived from avail-
able navigational aids and estimates its accuracy. 

   

.21 Prowadzi prawidłowe zapisy dotyczące nawigacji statku.  
The proper record is maintained of the movements and activities 
relating to the navigation of the ship. 

   

.22 Potrafi przygotować meldunek określony i wymagany przez VTS 
oraz umie nawiązać stosowna komunikację.  
Is able to prepare the report determined and required by VTS as well 
as can establish appropriate communication. 

   

.23 Zapoznał się ze sposobem wykorzystania ECDIS do zapewnienia 
bezpieczeństwa nawigacji.  
Got acquainted  with  making use of ECDIS to maintain the safety of 
navigation.    

   

.24 Zna ograniczenia i błędy informacji uzyskiwanej z ECDIS. 
Knows limitations and errors of information received from ECDIS.. 

   

.25 Używa i rozumie wydawnictwa astronawigacyjne. 
Uses and understands astronomical publications. 

   

.26 Identyfikuje konstelacje,  gwiazdy i planety, poznaje użycie identyfi-
katora  gwiazdowego. 
Identifies star constellations, stars and planets and learn to use star 
chart (star finder and identifier). 
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.27 Określa błąd chronometru i dokonuje wpisów do jego dziennika. 
Determines the chronometer error and makes entries in the Rate 
Book. 

   

.28 Określa błędy sekstantu i dokonuje niezbędnych korekt. 
Determines the sextant errors and makes the necessary adjustments. 

   

.29 Uzyskuje linie pozycyjne z obserwacji:  
Obtains position lines from observation of the:  
– słońca (sun), 
– Gwiazdy Polarnej (Polar Star),  
– innych gwiazd (other stars). 

   

.30 Wykreśla linie pozycyjne z obserwacji astronomicznych. 
Plots position lines from astronomical observations. 
 

   

.31 Określa pozycję w południe z obserwacji słońca i oblicza drogę stat-
ku przebytą w ciągu doby, odległość do przebycia i ETA. 
Obtains the noon position from sun and performs calculations for 
day’s run, distance to go and ETA. 

   

 
5. 

 
NAWIGACJA RADAROWA I ELEKTRONICZNA  

Radar and electronic navigation 
 

.1 Włącza i zadaje parametry pracy: 
Switches on and sets up:  
– żyrokompasu i jego repetytorów (gyrocompass and its repeaters),  
– autopilota (autopilot),  
– rejestratora kursu (course recorder), 
– logu (log),  
– echosondy (echo sounder),  
– odbiorników systemów satelitarnych GNSS (GPS i/lub 

GALILEO, Glonass (GPS and/or GALILEO, Glonass receiver),  
– odbiorników róznicowych systemów satelitarnych DGNSS 

(DGPS i/lub DGALILEO, DGlonass (DGPS and/or DGALILEO,  
DGlonass receiver),  

– radaru  (radar),  
– ARPA  (ARPA), 
– AIS (AIS receiver,) 
– innego dostępnego elektronicznego wyposażenia nawigacyjnego 

mostka (other available bridge electronic equipment). 

   

.2 Zna zasady użycia i ograniczenia: 
Knows principle of use and limitations of:  
– logów różnych typów (log of various types) 
– autopilota (autopilot),  
– satelitarnych systemów nawigacyjnych  (satellite nav. systems), 
– różnicowych satelitarnych systemów nawigacyjnych (differential 

satellite nav. systems),  
– radaru  (radar), 
– ARPA lub innych urządzeń radarowych z możliwością śledzenia 

obiektów (ARPA or other radar equipment with target cracking 
facility), 

– innych elektronicznych urządzeń nawigacyjnych na statku, jeżeli 
są zainstalowane (other electronic nav. equipment, when fitted). 
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.3 Używa radaru do unikania zderzeń i nawigacji oraz potrafi: 
Uses radar for avoiding collision and for navigation and is able to: 
– sporządzić meldunek radarowy z obserwacji radarowej (make 

radar report from observation), 
– wykonać nakres radarowy w ruchu rzeczywistym i względnym 

(make radar plotting on the true and relative motion), 
– posługiwać się techniką linii równoległych (use parallel indexing 

technique), 
– określić pozycje z namiarów i odległości (obtain position by ran-

ges and bearings), 
– zastosować techniki „ślepego pilotażu” w prowadzeniu statku 

(apply blind pilotage techniques) 

   

.4 Używa praktycznie ARPA do unikania zderzeń i nawigacji. 
Uses in practise ARPA  for collision avoiding and navigation.  

   

.5 Zna ograniczenia i błędy informacji uzyskiwanej z ARPA. 
Knows limitations and errors of information received from ARPA.  

   

.6 Wie, w jaki sposób uaktualnić i sprawdzić „Informacje statyczne” 
statku zapisane w transmiterze AIS: nazwę statku, typ, wielkość, 
numery IMO statku i MMSI, status jednostki oraz prawidłowo uaktu-
alnia „Informacje o  podróży” tj. port przeznaczenia, ETA, zanurze-
nie przed każdym rozpoczęciem podróży. 
Knows how to update and check of the 'Static Information'  recorded 
in the AIS unit: vessel's name, vessel's type, vessel's dimensions, IMO 
and MMSI numbers, relative position of AIS unit and correct  updat-
ing of the 'Voyage Information', i.e. the destination, ETA and 
draught, before each departure.  

   

.7 Wykorzystuje informacje z AIS w celu uzgodnienia i wykonania 
manewru antykolizyjnego. 
Uses the information from AIS in order to agree and execute a anti-
collision manoeuvre.   

   

.8 Określa pozycję statku  za pomocą innych dostępnych pomocy elek-
tronicznych.  
Fixes the ship’s position by any other available electronic aids. 

   

.9 Potrafi obsługiwać echosondę, poprawnie zastosować jej wskazania 
oraz zna ograniczenia wskazań przyrządu. 
Is able to operate the echo sounder and apply obtained information 
correctly; knows limitations of readings of device.  

   

.10 Zna automatyczne systemy sterowania, procedury obsługi oraz potra-
fi przełączać sterowanie z ręcznego na automatyczne i odwrotnie. 
Dokonuje właściwego wyboru trybu sterowania w zależności od 
panujących warunków hydrometeorologicznych, warunków ruchu, 
jak i zamierzonych manewrów. 
Knows the steering control systems, operational procedures and 
change over from manual to automatic control and inversely.  Is able 
to select proper mode of steering depending on prevailing weather, 
sea and traffic  conditions, as well as intended manoeuvres. 

   

6. 

 
METEOROLOGIA I OCEANOGRAFIA 

Meteorology and oceanography 
 

.1 Określa:     
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Determines:  
– temperaturę i gęstość wody morskiej (temperature and density of 

sea water), 
– temperaturę powietrza (air temperature), 
– kierunek, wysokość i długość fal wiatrowych i martwych (direc-

tion, height and length of the wind waves and swell),  
– kierunek i prędkość wiatru (direction and speed of the wind), 
– stan morza (sea state),  
– widzialność (visibility),  
– wilgotność powietrza względną i bezwzględną (relative and abso-

lute atmospheric humidity), 
poprawioną wartość ciśnienia atmosferycznego i jego tendencję (cor-
rected air pressure and barometric tendency).   

.2 Identyfikuje główne rodzaje chmur i łączy je z rodzajem pogody. 
Identifies main types of the clouds and connects them with the type of 
the weather. 

   

.3 Potrafi sporządzić morską depeszę SHIP w oparciu o klucz meteoro-
logiczny (kodowanie, dekodowanie). 
Knows how to use in practice meteorological code book to code and 
decode observations. 

   

.4 Zna źródła informacji pogodowej dostępnej na statku i potrafi obsłu-
giwać urządzenia do tego celu: Navtex, INMARSAT C - EGC, fak-
symile. 
Knows sources of weather information available on board and is 
able to operate devices at this target, Navtex, INMARSAT C - EGC, 
Weather Fax. 

   

.5 Potrafi analizować informacje pogodowe odbierane na statku w po-
staci komunikatów tekstowych i graficznych. 
Is able to analyse the weather forecast received on board  in the form 
of text and graphical announcements.  

   

.6 Potrafi określać stan morza i siłę wiatru. Stosuje  skale Douglasa i  
Beauforta.  
Is able to describe the sea state and wind  force. Applies scales of 
Douglas and Beaufort. 

   

.7  Potrafi przewidzieć krótkookresowe zmiany pogody na podstawie 
własnych obserwacji dokonanych na statku. 
Is able to predict short-term changes of weather on the basis of own 
observation made on the ship.  

   

.8 Zna terminologię związaną z lodem i potrafi rozpoznać sytuację 
lodową na morzu. 
Has knowledge of ice terms and is able to recognize the ice situation 
at sea. 

   

.9 Posiada wiedzę o oblodzeniu statku. 
Has knowledge about ship’s icing. 

   

.10 Potrafi korzystać z map pilotowych i innych sezonowych map pogo-
dy. 
Is able to use Routeing charts and other seasonal weather charts. 

   

.11 Cyklony tropikalne. Analizował nakres omijania cyklonu, wybór 
bezpiecznych kursów sztormowania w cyklonie.  
Tropical cyclones. Analyzed tropical storm plotting, avoiding, weath-
ering and obtaining safe courses.   
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7. 

 
ŁĄCZNOŚĆ  

Communication 
 

.1 Wie, jak opiekować się lampami sygnałowymi i ich akumulatorami. 
Knows how to maintain the daylight signalling lamps and batteries. 

   

.2 Wykazał praktyczną znajomość sygnalizacji alfabetem Morse’a. 
Demonstrated the practical knowledge of signalling by the Morse 
Code. 

   

.3 Umie używać:( (Is able to use:) 
– flagi sygnałowe( signalling flags),  
– MKS do kodowania i dekodowania sygnałów (ICS for coding and 

decoding signals). 

   

.4 Jeżeli jest to możliwe wykonał na statku następujące czynności: 
If possible performed onboard following actions: 
 

   

.5 Zapoznał się z dokumentami dotyczącymi wyposażenia radiowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
statku.  
Got acquainted  with the publications concerning ship’s radio 
equipment. 

   

.6 Przeprowadził  inwentaryzację wymaganych przepisami Konwencji 
SOLAS urządzeń radiokomunikacyjnych z uwzględnieniem ich prze-
znaczenia. 
Carried out stocktaking of the required by the SOLAS Convention 
radio equipment taking into account their use. 

   

.7 Zapoznał się z zastosowanymi na statku metodami zapewnienia go-
towości eksploatacyjnej urządzeń radiowych.  
Got acquainted  with the onboard ship methods of ensuring  the radio 
equipment  operational readiness.. 

   

.8 Zapoznał się ze źródłami zasilania  urządzeń radiowych, w tym zasa-
dami ich eksploatacji, konserwacji i testowania. 
Got acquainted  with the radio equipment power supply sources 
including their utilization,  maintenance and testing principles.  

   

.9 Zapoznał się z instalacją antenową, potrafi określić typy i przezna-
czenie poszczególnych anten. 
Got acquainted  with an antenna  installation, is able to define the 
types and their use. 

   

.10 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności alarmowej stosowa-
nymi na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS. 
Got acquainted  with ship’s  distress communication procedures  
using the  GMDSS equipment. 

   

.11 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności pilnej stosowanymi 
na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS, w szczególności 
dotyczącymi porady i pomocy medycznej. 
Got acquainted  with  ship’s  urgency communication procedures 
using the GMDSS equipment, in particular concerning the medical 
advice and assistance. 

   

.12 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności ostrzegawczej stoso-
wanymi na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS. 
Got acquainted  with ship’s  safety communication procedures  using 
the  GMDSS equipment. 
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.13 Zapoznał się z procedurami realizacji łączności publicznej stosowa-
nymi na statku z wykorzystaniem urządzeń GMDSS, w szczególno-
ści łączności radiotelefonicznej VHF. 
Got acquainted  with ship’s  public communication procedures using 
the  GMDSS equipment, in particular the VHF radiotelephone com-
munication. 

   

.14 Zapoznał się z zasadami prowadzenia nasłuch radiowego.  
Got acquainted  with the radio watch keeping principles. 

   

.15 Zapoznał się ze statkowymi procedurami postępowania po odebraniu 
alarmowania w niebezpieczeństwie DSC. 
Got acquainted  with ship’s procedures after receiving DSC alarm 
signal. 

   

.16 Zapoznał się z dokumentami służbowymi dotyczącymi radiostacji 
statkowej. 
Got acquainted  with the official documents regarding ship’s radio 
station. 

   

.17 Zapoznał się z dostępnymi  na statku publikacjami służbowymi doty-
czącymi radiokomunikacji morskiej. 
Got acquainted with ship’s official publications concerning the mari-
time radiocommunication. 

   

.18 Zapoznał się z obsługą urządzeń radiowych do odbioru morskich 
informacji bezpieczeństwa (MSI).  
Got acquainted  with the operation of the radio equipment designed 
for receiving  Maritime Safety Information (MSI). 

   

.19 Na podstawie publikacji potrafi ustalić możliwości pozyskania MSI 
niezbędnych do bezpiecznej żeglugi statku. 
Basing on the publications knows how to get MSI essential for ship 
safe navigation. 

   

.20 Zapoznał się z zasadami testowania będących na wyposażeniu statku 
urządzeń radiowych: DSC, EPIRB, SART i terminali satelitarnych 
systemu Inmarsat.  
Got acquainted  with the test principles of the onboard radio equip-
ment: DSC, EPIRB, SART and Inmarsat terminals. 

   

.21 Zapoznał się ze statkowymi procedurami odwoływania fałszywych 
alarmów. 
Got acquainted  with ship’s procedures for false alert canceling. 

   

.22 Zapoznał się z zasadami prowadzenia dziennika radiowego. 
Got acquainted  with the principles of a radio-log running.  

   

.23 Zapoznał się z przebiegiem inspekcji statku w zakresie odnoszącym 
się do wyposażenia radiowego.  
Got acquainted  with a course of a ship radio equipment inspection . 

   

.24 Przeprowadził łączność radiotelefoniczną VHF z innymi statkami, 
centrum VTS i/lub Kapitanatem Portu, wykorzystując Morski słow-
nik frazeologiczny (pod nadzorem uprawnionego oficera). 
Carried out communication by the VHF radiotelephone with other 
vessels, VTS station and / or Harbour Master Office using IMO 
Standard Marine Communication Phrases (under the supervision of 
a qualified officer). 
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8. 

 
STOSOWANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MOWIE I PIŚMIE 

Use English in written and oral form 
 

.1 Demonstruje odpowiednią znajomość języka angielskiego pozwalającą : 
-wykorzystywać mapy i inne   publikacje nautyczne,   
-zrozumieć informacje  meteorologiczne i wiadomości dotyczące -
bezpieczeństwa statku i jego  eksploatacji,   
-komunikować  się z innymi statkami, stacjami brzegowymi i cen-
trami VTS,  
-pełnić obowiązki oficera wachtowego współpracując z międzynaro-
dową (wielojęzyczną) załogą,  
-wykorzystywać i rozumieć  IMO -Standardowe zwroty porozumie-
wania się na morzu.  
Demonstrates adequate knowledge of the English language to enable: 
- to use charts and other nautical publications,  
-to understand meteorological information and messages concerning 
ship’s safety and operation,  
-to communicate with other ships, coast stations and VTS centres, 
- to perform the officer’s duties also with a multilingual crew,  
-to use and understand the IMO Standard Marine Communication 
Phrases (IMO SMCP.) 

   

.2 Potrafi  korzystać ze zrozumieniem z dokumentacji technicznej stat-
ku . 
Is able to use the engineering publications (technical documentation)  
with understanding. 

   

.3 Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu w języku angielskim róż-
nych dokumentów, takich jak raporty z wykonanych prac, zapisy 
dotyczące pełnienia obowiązków wachtowych, zamówienia materia-
łów i części zamiennych, stoczniowe specyfikacje remontowe itp. 
Actively participated in the preparation of the English version of 
documents such as reports of works carried out, watchkeeping rec-
ords, orders of materials and spare parts, shipyard works  specifica-
tions, etc. 

   

.4 Pogłębia wiedzę w zakresie technicznego słownictwa zawodowego. 
Deepens the knowledge in the marine technical vocabulary. 

   

 
9. 

 
MANEWROWANIE STATKIEM     

Ship manoeuvring 
 

.1 Rozumie działanie urządzenia sterowego i związanego z nim systemu 
alarmowego. 
Understands the operation of the steering gear and associated 
alarms. 

   

.2 Potrafi ocenić ograniczenia różnych metod systemów sterowania. 
Is able to estimate the limitations of different methods of steering. 

   

.3 Potrafi wskazać, gdzie można znaleźć informacje o zdolności ma-
newrowej statku. 
Is able to demonstrate where to find ship’s manoeuvring information. 

   

.4 Zapoznał się, rozumie i zna odnośne wartości  dotyczące:  
Got acquainted, understands and knows relevant concerning values:  
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- cyrkulacji statku pod balastem, z ładunkiem  (the ship’s turning 
circles), 

- zatrzymania statku inercyjnego i wymuszonego (stopping charac-
teristics and emergency manoeuvres). 

.5 Umie przeprowadzić manewry statku sterem i SG (pod nadzorem). 
Is able to carry out the manoeuvres of the vessel using the rudder and 
engine (under supervision). 

   

.6 Potrafi przedstawić poprawne procedury cumowania i kotwiczenia 
statku. 
Is able to demonstrate proper berthing and anchoring procedures. 

   

.7 Asystował na mostku podczas cumowania. 
Assisted during berthing / unberthing operations on the bridge. 

   

.8 Zna manewry ratownicze dla alarmu „Człowiek za burtą”. 
Knows mmanoeuvre to rescue „Man Overboard”. 

   

.9 Uczestniczył w ćwiczeniu: „Człowiek za burtą”. 
Participated in a „Man Overboard” exercise. 

   

.10 Pod nadzorem oficera wykonał manewry ratownicze celem podjęcia 
człowieka z wody (pętlą Wiliamsona lub inną metodą). 
Under supervision, practiced the „Wiliamson’s turn” or other meth-
od for positioning the vessel to recover a man overboard. 

   

10. 

 
BUDOWA I STATECZNOŚĆ STATKU 

Ship’s construction and stability 
 

.1 Zapoznał się z: 
Got acquainted with: 
– schematami  (drawings of): 
 systemu balastowego (ballast system), 
 systemu wentylacyjnego (vent. system), 
 systemów wody pitnej i sanitarnej (drinking and sanitary water 

systems), 
 zbiorników dna podwójnego, burtowych i szczytowych (D.B., 

side and top tanks), 
 ładowni (holds), 
 systemu przeciwprzechyłowego, jeżeli jest (antiheeling system, 

when fitted), 
 planu ogólnego statku (general arrangement), 
– informacją o stateczności i dokumentacją statecznościową (stabi-

lity booklets and documentation), 
użyciem kalkulatora  „Load master” i/lub komputera, jeżeli jest na 
statku, do obliczeń statecznościowych (use of „Load master” and / 
or computer, when fitted, for stability calculations). 

   

.2 Zna kryteria stateczności statku oraz potrafi ocenić wpływ sposobu 
organizacji prac przeładunkowych na stateczność statku i wytrzyma-
łość jego konstrukcji.  
Knows criteria of ship’s stability and is able to estimate the influence 
of organisation of the cargo handling operations on the ship’s stabil-
ity and structural strength. 
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11. 

 
PRZEWÓZ I SZTAUOWANIE ŁADUNKU 

Cargo handling and stowage 
 

.1 Asystował oficerowi wachtowemu w trakcie załadunku/wyładunku 
statku. 
Assisted OOW in loading/ discharging the ship. 

   

.2 Potrafi odczytywać zanurzenie statku i zastosować odpowiednie 
poprawki. 
Is able to read the ship’s draught and apply the necessary correc-
tions. 

   

.3 Potrafi obliczyć wygięcie i ugięcie statku. 
Is able to  calculate hogging and sagging. 

   

.4 Poznał, rozumie i stosuje w praktyce zasady prowadzenia sprawnej  
i bezpiecznej wachty ładunkowej. 
Got to know, understands and applies principles of keeping an effi-
cient and safe cargo watch in practice. 

   

.5 Uczestniczył w załadunku ładunków suchych takich jak:  
Involved in a loading of dry cargoes such as:  
ładunki masowe (bulk cargoes), 
ładunki masowe –zboże (bulk cargoes- grain) 
drobnica (general cargoes) 
drewno (timber deck cargo) 
kontenery, (container cargoes) 
ładunki ro-ro (ro-ro vessels stowage & securing) 
chłodzone (reefer cargoes) 

   

.6 Uczestniczył w załadunku ładunków płynnych i gazów takich jak:  
Involved in a loading of liquid and gas cargoes such as:  
ropa naftowa & produkty (crude oil & product cargoes) 
ładunki chemiczne (chemical cargoes) 
gaz płynny (liquefied gas cargoes) 

   

.7 Rozmawiał z C/O na temat niebezpieczeństw związanych z przewo-
zem ładunków masowych: upłynnienia, ryzyka przesunięcia ładunku, 
zniszczenia z powodu nieprawidłowej dystrybucji, innych zagrożeń 
chemicznych i zagrożeń dla zdrowia. 
Talked to C/O about the hazards associated with the transport of bulk 
cargoes: liquefaction, risk of cargo shift, structural damage due to 
improper distribution, chemical and other health  hazards. 

   

.8 Zapoznał się z planowaniem ładunku. Rozumie plan ładunkowy 
(stowage plan) pokazujący rozkład ładunku z przeznaczeniem dla 
różnych portów, podaną masę /objętość/ ilość ładunku, umiejscowie-
nie ładunków niebezpiecznych lub specjalnych. 
Got acquainted with cargo planning. Understand cargo plan show-
ing: location of cargo for different ports, cargo quantities, location of 
any dangerous or special cargo. 

   

.9 Potrafi wykorzystywać w praktyce kodeks IMDG, kodeks stałych ładun-
ków masowych, listę zgodności ładunków oraz Poradnik bezpieczeństwa 
dla zbiornikowców i terminali (w szczególności listy kontrolne). 
Is able to use in practice: the IMGD Code, solid bulk code, compati-
bility list, the oil tankers and terminals safety guide (in particular the 
check list). 
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.10 Potrafi zapewnić odpowiedni trym i stateczność przez cały czas. 
Is able to ensure satisfactory trim and stability all the time. 
 

   

.11 Sprawdzał prawidłowość oznakowania ładunków niebezpiecznych 
(np. oznakowanie kontenerów).  
Checked proper labelled of dangerous cargo ex.  on  containers. 

   

.12 Kontrole przed rozpoczęciem załadunku. Uczestniczył w przygoto-
waniu i kontroli ładowni, zbiorników, urządzeń przeładunkowych, 
urządzeń i materiałów sztauerskich oraz mocujących.  
Checks to be made prior to the cargo being loaded. Participated in 
the preparation and the inspection of the cargo hold, tanks, lifting 
plants, dunnage materials and lashing gear. 

   

.13 Przeprowadzał kontrole w trakcie operacji ładunkowych w celu 
upewnienia się, że ładunek nie jest uszkodzony.  
Performed checks during loading to ensure that the cargo is not 
damaged. 

   

.14 Zna procedury postępowania w przypadku ładunku uszkodzonego.  
Knows procedures for dealing with damage cargo. 

   

.15 Potrafi opisać i zgłosić każde uszkodzenie  ładunku i statku oraz 
ustalić ich ewentualne przyczyny. 
Is able to notice and report any damage to cargo and ship and estab-
lish possible causes. 

   

.16. Potrafi nadzorować operacje załadunkowe biorąc pod uwagę wpływ 
ładunku, włączając sztuki ciężkie, na stateczność statku oraz zasady 
sztauowania, separacji ładunku i balastowania statku.  
Is able to supervise the loading operations taking into account the 
effect of cargo, including heavy lifts, on the seaworthiness and stabil-
ity of the ship, the stowage, dunnaging and ballasting.  
 

   

.17 Potrafi ocenić czy operacje ładunkowe są prowadzone poprawnie. 
Is able to judge that all cargo operations are carried out properly. 
 

   

.18 Potrafi użyć dane odnośnie maksymalnych wartości obciążenia pod-
łogi ładowni, pokładu.   
Is able to use data concerning max. stackload (hold, deck) 

   

.19 Potrafi nadzorować separację pomiędzy ładunkami  masowymi lub 
drobnicowymi, jeżeli jest taka potrzeba.  
Is able to supervise separation between bulk cargoes or packaged 
goods if required. 

   

.20 Jest zapoznany z pobieraniem próbek, użyciem identyfikatora wody i 
pomiarem ulażu.  
Is familiar with taking samples, use of the waterfinder and taking 
ullages. 

   

.21 Rozumie, jak ładunek powinien być mocowany podczas operacji 
ładunkowych i jest zaznajomiony z konstrukcją, zasadą pracy oraz 
zastosowaniem właściwych urządzeń przeładunkowych. 
Has an understanding of the correct slinging of loads and is familiar 
with construction, operation and use of the proper lifting gear 

   

.22 Posiada praktyczną wiedzę o systemie bezpieczeństwa zbiorników. 
Has working knowledge of tank safety system. 
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.23 Jest zaznajomiony z rozmieszczeniem urządzeń w pomieszczeniach 
przepompowni ładunku, z działaniem oraz możliwościami zastoso-
wania środków bezpieczeństwa i alarmów urządzeń w przepompowni 
oraz z działaniem i kontrolą instalacji gazu obojętnego. 
Is familiar with the arrangement of the cargo pumproom, with the 
operation and purpose of the available safety devices and alarms of 
the cargo pump installation and the operation and control of the inert 
gas plant. 

   

.24 Potrafi nadzorować sztauowanie i mocowanie ładunków stałych  
w różnych formach opakowania (łącznie z kontenerami itp.). Zapo-
znał się z Kodeksem sztauowania i mocowania ładunków. 
Is able to supervise stowing and securing of all solid cargoes in 
packaged form (inc. cont. etc.). Got acquainted with   Cargo Stowage 
& Securing Code. 

   

.25 Wie, jak sztauować i mocować ładunki niebezpieczne i szkodliwe 
 i zna ich wpływ na bezpieczeństwo życia i statku. 
Knows how to stow and secure dangerous, hazardous and harmful 
cargoes and  their effect on the safety of life and of ship. 

   

.26 Zna zasady opieki nad ładunkiem w trakcie przelotu morskiego. 
Knows the rules for the  care of cargo during the voyage. 

   

.27 Potrafi ocenić, czy odpowiednie środki ostrożności są podjęte dla za-
pewnienia wentylacji i umożliwienia inspekcji ładunku podczas rejsu. 
Is able to supervise that the adequate precautions are taken to ensure 
ventilation and facilitate inspections during the voyage. 

   

.28 Potrafi wykonać draft survey, aby obliczyć ilość ładunku. 
Is able to make draft survey calculations to find the quantity of cargo. 

   

 
12. 

 
PROCEDURY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

Emergency procedures 
 

.1 Zna i rozumie przepisy armatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. 
Knows and understands the  provisions of ship owner safety management. 

   

.2 Zapoznał się z określonymi procedurami w sytuacjach zagrożenia. 
Got acquainted with established emergency procedures. 

   

.3 Zna i rozumie wydawnictwa ILO Zapobieganie wypadkom na statku 
w morzu i w porcie i krajowe przepisy bezpieczeństwa pracy. 
Knows and understands the ILO booklet „Accident prevention on 
board ship at sea and in port” and the national code of safety work-
ing practice. 

   

.4 Zna i rozumie przepisy, kodeksy bezpiecznego postępowania  
i przewodniki bezpieczeństwa dotyczące statku i ładunku: 
Knows and understands the regulations, codes of safe practice and 
safety guides appropriate to the ship and cargo: 
– tankowców (tanker),  
– chemikaliowców  (chemical tanker),  
– gazowców (gas carrier), 
– masowców (bulk carrier), 
– przepisów dotyczących przewozu zboża (grain regulations),  
– Kodeksu IMDG (IMDG Code),  
– przewozu ładunków drewna na pokładzie ( timber deck cargo),  
– innych, wyszczególnić (other, specify). 
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13. 

 
ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

 Prevention of pollution of the marine environment 
 

 Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery 
 i kompanijnymi, dokumentacją i planami.  
Got  acquainted with international, flag State and company regula-
tions, documentation and plans. 

   

 Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszczeniom 
olejowym SOPEP. 
Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and control 
plan. 

   

 Prezentuje praktyczną wiedzę o zapobieganiu zanieczyszczenia śro-
dowiska morskiego.  
Demonstrates the working knowledge of the precautions to be taken 
to prevent pollution of the marine environment. 

   

 Posiada praktyczną wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia 
zapobiegającego zanieczyszczeniom. 
 Has the working knowledge about operation of the pollution-
prevention systems and equipment. 

   

 Rozumie znaczenie aktywnego działania na rzecz ochrony środowi-
ska morskiego. 
Understands importance of proactive measures to protect the marine 
environment. 

   

 Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska morskiego- pozostałe zadania szkoleniowe i obowiązki zostały 
ujęte w części 5 książki praktyk, jako wspólne dla poziomu pomocniczego i operacyjnego.  
Prevention of pollution of the marine environment -remaining training tasks and duties have been laid down 
in section 5 of  the record book and are common for the support and  operational level. 
 

14. 

 
RATOWANIA ŻYCIA, POSZUKIWANIE  I RATOWANIE 

Life saving, search and rescue 
 

.1 Ratowanie życia – zadania szkoleniowe i obowiązki zostały ujęte w części 5 książki praktyk, jako wspólne dla 
poziomu pomocniczego i operacyjnego.  
Life saving- training tasks and duties have been laid down in section 5 of  the record book and are common for 
the support and  operational level. 

 
15. 

 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I SPRZĘT POŻARNICZY   

Fire-fighting and fire-fighting equipment 
 

.1 Ochrona przeciwpożarowa i sprzęt pożarniczy  – zadania i obowiązki szkoleniowe zostały ujęte w części 5 
książki praktyk, jako wspólne dla poziomu pomocniczego i operacyjnego.  
Fire-fighting and fire-fighting equipment - training tasks and duties have been laid down in Section 5 of  the 
record book and are common for the support and  operational level. 

 
16. 

 
ZASTOSOWANIE PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ NA STATKACH 

Apply medical first aid on board ship 
 

.1 Uczestniczył w morzu w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy. 
Participated in an emergency first aid drill at sea. 
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.2 Rozumie potrzebę przekazania informacji o wypadku innym  człon-
kom  załogi. 
Understands the need of handing over the information about the 
accident to other crew members.  

   

.3 Wie gdzie znajduje się i umie natychmiast wykorzystać zestaw 
pierwszej pomocy, gdy zdarzy się wypadek bądź choroba.  
Knows location and  is able to apply immediate first aid in the event 
of accident or illness on board. 

   

.4 Zna i rozumie toksykologiczne zagrożenia na burcie statku. 
 Has knowledge and understands  toxicological hazards on board. 

   

.5 Zna zawartość i umie wykorzystać poradnik pierwszej pomocy me-
dycznej w wypadkach związanych z ładunkami niebezpiecznymi. 
Knows the content and is able to use  the Medical First Aid Guide for 
Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG).  

   

.6 Demonstruje zrozumienie zasad pierwszej pomocy : przy  powstrzy-
maniu krwawienia, w przypadku duszenia się, układania chorego w 
pozycji bezpiecznej.  
Demonstrates a basic understanding of first aid principles: stopping 
bleeding, treatment of suffocation/drowning, placing casualty in 
recovery position. 

   

.7 Ma wiedzę na temat sposobu korzystania z porady medycznej drogą 
radiową.  
Has knowledge how to request Radio Medical for ad vice.  

   

.8 Wie jak rozpoznać symptomy szoku, udaru cieplnego - odpowiednio 
działa udzielając pomocy.  
Knows how to detect signs of shock and heat stroke and act accordingly. 

   

.9 Zna procedurę dla zajmowania się ofiarą wstrząsu elektrycznego.  
Knows procedure for dealing with a casualty of electric shock. 

   

.10 Zna procedury odnoszące się do udzielania pomocy przy oparze-
niach, złamaniach i  hipotermii.  
Knows  procedures for treating burns, minor fractures, casualty with 
hypothermia. 

   

17. 

 
KIEROWANIE I UMIEJĘTNOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ 

Application of leadership and teamworking skills 
 

.1 Zapoznał się z systemami szkoleń i kierowania załogą.  
Got acquainted with the systems of shipboard personnel management 
and training. 

   

.2 Rozumie znaczenie  i potrzebę kształcenia umiejętności pracy zespo-
łowej i kierowania zespołem. 
Understands the importance and  need for  training a leadership and 
teamwork skills.  

   

.3 Demonstruje zdolność do skutecznej komunikacji na statku  i na 
lądzie. 
Demonstrates ability to effective communication onboard and 
ashore. 

   

.4 Rozumie potrzebę planowania przydziału zadań, w tym ustalenia 
priorytetów (priorytetyzowania zadań).   
Understands the need for planning the allocation of tasks including 
prioritization. 
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.5 Obserwował wyniki efektywnego zarządzania doświadczeniem i 
umiejętnościami załogi.  
He observed results of effective management experience and skills  of 
the crew.  

   

.6 Realizując zadania nabywa  pewności siebie i kształtuje umiejętności  
przywódcze.   
In carrying out the tasks acquires self-confidence and develops lead-
ership skills.  
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Część 7. Szkolenie podstawowe dla wszystkich członków załogi tankowca i potwier-
dzenie wykonania  
 
W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki dla wszystkich członków załogi, które po-
winny być wypełnione w ramach zatwierdzonego programu szkolenia podstawowego, przed objęciem obowiązków  
na burcie. Zadania i obowiązki dotyczą następujących obszarów: znajomość norm i przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa załogi na tankowcu, w porcie i na morzu; ryzyka zdrowotne i stosowane środki ostrożności, w tym nie-
bezpieczeństwa kontaktu przez skórę, wdychania i przypadkowego połknięcia ładunku; szkodliwe właściwości 
przewożonego ładunku i związana z tym pierwsza pomoc, lista nakazów i zakazów; zapobieganie i walka z poża-
rem-kontrola palenia papierosów  i ograniczenia gotowania posiłków, źródła zapłonów, ognia i zapobieganie eks-
plozjom; metody walki z pożarem; zapobieganie zanieczyszczeniom,- stosowane procedury zapobiegające zanie-
czyszczeniom powietrza i wody, podjęte postępowanie w przypadku rozlewu; wyposażenie bezpieczeństwa i jego 
użycie -właściwe użycie odzieży ochronnej i wyposażenia, sprzętu do reanimacji, wyposażenia ucieczkowego  
i ratunkowego; procedury awaryjne- zapoznanie się z procedurami planu awaryjnego. 
Praktykant powinien być zaokrętowany jako nadliczbowy, tzn. praktykant nie będzie miał innych obowiązków 
oprócz wynikających z programu szkolenia i awaryjnych. 
Potwierdzenie wykonania - każde zadanie i obowiązek wyszczególnione w książce praktyk powinny zostać parafo-
wane przez oficera szkoleniowego na statku, wówczas, gdy oficer jest przekonany, że praktykant wykonując zada-
nia osiągnął wystarczający poziom kompetencji. 
 
Section 7. Familiarization training for all tanker personnel and record of  achievement   
 
This section contains training tasks or duties for all  tanker personnel which should be undertaken as part of the 
approved programme of familiarization training before being assigned to shipboard duties.  Tasks and duties cover  
the following matters: regulations-knowledge of the ship’s rules and regulations governing the safety of personnel 
on board a tanker in port and at sea; health hazards and precautions to be taken -dangers of skin contact; inhala-
tion and accidental swallowing of cargo; the harmful  properties of the cargoes carried, personnel accidents and 
associated first aid; lists of do’s and don’ts; fire prevention and fire fighting- control of smoking and cooking re-
strictions; sources of ignition; fire and explosion prevention; methods of fire fighting; pollution prevention -
procedures to be followed to prevent air and water pollution and measures which will be taken in the event of spill-
age; safety equipment and its use - the proper use of protective clothing and equipment, resuscitators, escape and 
rescue equipment; emergency procedures - familiarization with the emergency plan procedures. 
The trainee should be carried in a supernumerary capacity (i.e. the trainee will have no other duties than that of 
undertaking the training programme and emergency duties). 
Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by 
 a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a trainee has achieved a satisfactory 
standard of competence. 
 
  Zadanie wykonane (Assignment completed) 
 
Nr 
No 

 
Zadania i obowiązki szkoleniowe  

Training tasks and duties  

Data 
Date 
 

Podpis of.       
Nadzoru-
jące-go        
Supervis-
ing off. 
initials 

Potwierdzenie  
st. oficera  
(podpis i pieczątka)       
Confirmed by 
Ch.Off. 
(signature and stamp) 

 

Szkolenie na statku powinno zapewnić wiedzę i doświadczenie, właściwe dla danego typu tankowca, jak 
wskazano poniżej: 
The onboard training should at least provide knowledge and experience, relevant to the applicable tanker 
type, of the following: 

 
 

1. 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
Safety 

 
 Wszystkie typy tankowców (All tankers types) 

.1 Zapoznał się i rozumie statkowy systemem zarządzania bezpieczeństwem.  
Got acquainted and understands the Ship’s Safety-Management 
System. 
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.2 Zapoznał się z wyposażeniem przeciw pożarowym i procedurami 
właściwymi dla danego ładunku.  
Got acquainted with cargo-specific fire-fighting equipment and 
procedures.   

   

.3 Zna specyficzne dla danego ładunku procedury pierwszej pomocy, 
włączając MFAG  dla ładunków niebezpiecznych.  
Knows cargo-specific first-aid procedures, including the Medical 
First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods 
(MFAG).  

   

.4 Wykazuje wiedzę na temat zagrożeń specyficznych dla statku i 
ładunku, z uwzględnieniem przepisów dotyczących palenia (tyto-
niu), atmosfery z obniżoną zawartością tlenu, narkozy spowodowa-
nej węglowodorami pochodzącymi z ładunku, toksyczności ładun-
ku. 
Demonstrates knowledge of  ship-/cargo-specific hazards, includ-
ing smoking regulations, oxygen-depleted atmospheres, cargo hy-
drocarbon narcosis and toxicity. 

   

.5 Zapoznał się i rozumie system oceny ryzyka. 
Got acquainted and understands the risk assessment system. 
 

   

.6 Zna procedury wydawania zezwoleń na pracę, włączając procedury 
dla prac z otwartym ogniem i wchodzeniem do przestrzeni za-
mkniętych.  
Knows procedures of issuing permits to work, including hot works 
and enclosed spaces entry procedures. 

   

.7 Potrafi poprawnie używać wyposażenia ochrony osobistej.   
Demonstrates safe working practices as related to use of personal 
protective equipment . 

   

 Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers) 
.8 Zna i rozumie niebezpieczeństwa i środki ostrożności związane z 

obsługą i magazynowaniem ładunku w niskich temperaturach. 
 Knows and understands dangers and precautions related to han-
dling and storage of cargoes at cryogenic temperatures. 

   

 
2. 

 
KONSTRUKCJA, ŁADUNEK, ZBIORNIKI ŁADUNKOWE I RUROCIĄGI 

Construction, cargo, cargo tanks and pipelines 
 

 Wszystkie typy tankowców  (All tanker types) 
.1 Wykazuje znajomość konstrukcji kadłuba/zbiorników i ich ograni-

czeń.  
Demonstrates knowledge of hull/tank construction and limitations. 
 

   

.2 Rozróżnia i lokalizuje podłączenia rurociągów ładunkowych.  
Distinguishes and locates  cargo connections /manifolds. 
 

   

.3 Zapoznał się z właściwościami i niebezpieczeństwami związanymi  
z rodzajem przewożonego ładunku, włączając w  to użycie arkusza  
z  informacjami bezpieczeństwa ładunku –MSDS. 
Got acquainted with properties and hazards associated with the 
types of cargo being carried, including use of Material Safety Data 
Sheets. 
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.4 Rozumie zagrożenia, jakie mogą stwarzać operacje ładunkowe  
(takie, jak czyszczenie/odgazowywanie/mycie zbiorników) dla  
systemu wentylacji pomieszczeń, zna działania zmniejszające te 
ryzyka. 
Understands the risks that cargo operations (such as purging/gas-
freeing/tank cleaning) may have on the accommodation ventilation 
systems and knows actions to mitigate these risks. 

   

.5 Zapoznał się z konstrukcją i elementami systemu ładunkowego  
i balastowego.  
Got acquainted with configuration of cargo and ballast system.  

   

.6 Zapoznał się z pompami i  ich osprzętem. 
Got acquainted with pumps and associated equipment . 

   

.7 Rozróżnia i nazywa wyposażenie specjalistyczne związane z opera-
cjami ładunkowymi.  
Distinguishes and names the specialist equipment associated with 
the cargo operations.  

   

.8 Wykazuje wiedzę na temat szczegółów konstrukcji tankowca i ich  
wpływu na operacje ładunkowe.  
Demonstrates knowledge of particulars of the tanker’s construction 
and how this affects the cargo operations.  

   

 Dodatkowo dla gazowców (Additional for liquefied gas tankers) 
.9 Rozumie i zna sposób zastosowania podziału, oddzielenia i śluz 

powietrznych do otrzymania obszarów wolnych od gazu.  
Understands and knows how to use of segregation, separation and 
airlocks to maintain gas-safe areas.  

   

.10 Zna i rozróżnia zbiorniki ładunkowe, przegrody wewnętrzne, prze-
strzenie izolacyjne, zawory odciążeniowe/bezpieczeństwa rurocią-
gu i systemy wentylacji oparów.  
Knows and distinguishes cargo tanks, inter-barriers, insulation 
spaces, and pipeline relief valves and vapour venting systems. 

   

.11 Zapoznał się z kompresorami oparów ładunku  i ich osprzętem.  
Got acquainted with cargo vapour compressors and associated 
equipment.  

   

3. 

 
TRYM I STATECZNOŚĆ 

Trim and stability 
 

 Wszystkie typy tankowców  (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z informacją o stateczności tankowca i kalkulatorem 

statecznościowym. 
Got acquainted with tanker’s stability information and calculating 
equipment. 

   

.2 Zna znaczenie utrzymania poziomu naprężeń kadłuba w dozwolo-
nych granicach.  
Understands importance of maintaining stress levels within ac-
ceptable limits. 

   

.3 Rozumie niebezpieczeństwa swobodnej powierzchni cieczy i ruchu 
cieczy wewnątrz poruszającego się, nie całkowicie zapełnionego 
zbiornika- zjawisko „sloshingu”.  
Understands dangers of free surface effect and “sloshing” effect. 
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4. 

 
OPERACJE ŁADUNKOWE  

Cargo operations 
 

  
Wszystkie typy tankowców  (All tanker types) 

 
.1 Asystował przy planowaniu załadunku/opieki w czasie transpor-

tu/wyładunku / balastowania. 
 Assisted in pre-planning of loading/in-transit care, discharge 
/ballast operations. 

   

.2  Zapoznał się z prowadzeniem zapisów. 
Got acquainted with keeping records. 

   

.3 Zna procedury startowania/zatrzymania, włączając procedurę awa-
ryjnego zatrzymania urządzeń ładunkowych. 
Knows start up/stopping procedures, including emergency shut-
down.  

   

.4 Rozumie potrzebę kontroli stanu zacumowania statku w czasie 
operacji ładunkowych. 
Understands that attention is required for mooring arrangements 
during cargo operations. 

   

.5 Zna i rozumie wymagania dotyczące zubożania i zobojętniania 
atmosfery zbiornika oraz niebezpieczeństwa temu towarzyszące. 
 Knows and understands purging and inerting requirements and 
associated hazards.  

   

.6  Asystował podczas załadunku statku, włączając operację dopełnia-
nia zbiorników. 
Assisted in loading cargo, including topping-off operations. 

   

.7  Asystował podczas wyładunku, włączając operacje resztkowania  
i osuszania. 
Assisted in discharging cargo, including draining and stripping 
operations. 

   

.8 Zna procedury dotyczące kontroli ładunku w czasie operacji za- i 
wyładunku, włączając pobieranie próbek, kiedy jest to stosowane. 
Has working knowledge of procedures for monitoring of cargo 
during loading/discharging operations, including sampling where 
applicable.  

   

.9 Zapoznał się ze sposobem mierzenia ilości ładunku i obsługi sys-
temów alarmowych. 
Got  acquainted with tank gauging and alarm systems.  

   

.10 Zna i rozumie niebezpieczeństwa wyładowań elektrostatycznych  
oraz  związaną z tym prewencję.  
Knows and understands dangers from electrostatic discharge and 
its prevention. 

   

.11  Asystował podczas operacji balastowania i wybalastowania. 
Assisted in ballasting and de-ballasting operations. 
 

   

.12 Zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi konserwacji, włączając 
inspekcje powłok ochronnych.  
Got  acquainted with maintenance requirements, including coating 
inspections.  
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 Dodatkowo dla chemikaliowców (Additional for chemical tankers ) 
.13 Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności 

powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji. 
Understands issues of the polymerization , cargo compatibility, 
tank coating compatibility and other reactions.  

   

.14 Rozumie działanie inhibitora i katalizatora. 
Understands functions of inhibitors and catalysts.  

   

.15 Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu.  
Understands issue of the vapour/gas dispersion.  

   

 Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers) 
.16 Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności 

powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji. 
Understands issues of the polymerization , cargo compatibility, 
tank coating compatibility and other reactions. 

   

.17  Rozumie działanie inhibitora i katalizatora. 
Understands functions of inhibitors and catalysts. 

   

.18 Rozumie przyczyny ciśnienia zwrotnego/przeciwciśnienia i efekt 
nagłego wzrostu ciśnienia.  
Understands causes of backpressure and pressure surge effects.  

   

.19  Posiada wiedzę  na temat użycia wyparowanego gazu jako paliwa.  
Has knowledge about the use of boil-off gas as a fuel. 

   

.20 Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu.  
Understands issue of the vapour/gas dispersion.   

   

.21 Asystował podczas operacji zubożania i schładzania. 
Assisted in purging and cool-down operations.  

   

.22 Zapoznał się z obsługą i konserwacją wyposażenia do skraplania gazu. 
Got  acquainted with operation and maintenance of re-liquefaction 
equipment. 

   

.23 Rozumie i zapoznał się z systemem kontroli ładunku CTS. 
Demonstrates understanding and use of the custody transfer system.   

   

  Dodatkowo dla tankowców przewożących produkty naftowe (Additional for oil tankers) 
.24 Zapoznał się z systemami mycia ropą naftową. 

Got  acquainted with crude oil washing systems.  
   

5. 

 
MYCIE / CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW  

Tank washing / cleaning  
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Rozróżnia i nazywa systemy czyszczenia zbiorników i wyposażenie 

montowane na tankowcu. 
Distinguishes  and names tank cleaning systems and equipment 
fitted on the tanker.  

   

.2 Asystował podczas planowanie operacji mycia/czyszczenia zbior-
nika. 
Assisted in pre-planning of tank washing/cleaning operations. 

   

.3 Posiada znajomość procedur mycia zbiornika, włączając zubożanie  
i zobojętnianie. 
Has working knowledge of tank washing procedures, including 
purging and inerting. 

   

.4 Posiada wiedzę na temat kontrolowania resztek olejowych pozosta-
łych po myciu. 
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Has the working knowledge about controlling of slops/waste product.  
.5 Wykazuje wiedzę i rozumie zagrożenia elektrostatyczne. 

Knows and understands electro-static hazards.  
   

.6 Zapoznał się z wymaganiami odnośnie stopnia czystości. 
Got  acquainted with cleanliness requirements.  

   

.7 Zapoznał się z wymaganiami w zakresie konserwacji.  
Got acquainted with maintenance requirements.  

   

 Dodatkowo dla chemikaliowców (Additional for chemical tankers ) 
.8  Posiada praktyczną wiedzę na temat usuwania inhibitorów i osadów. 

 Has working knowledge about removal of inhibitors and residues. 
   

.9 Zna użycie absorbentów, środków czyszczących i detergentów. 
Demonstrates the working knowledge about applying absorbents, 
cleaning agents and detergents.  

   

 Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers) 
.10 Posiada wiedzę o procesach odparowywania płynnych pozostałości 

i re-gazyfikacji.  
Has a knowledge of hot-gassing/boil-off of liquid residues and 
regassification process.  

   

6. 

  
SYSTEMY GAZU OBOJĘTNEGO 

 Inert gas systems 
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zna systemy gazu obojętnego i jego wyposażenie montowane na 

tankowcu (linie, zawory, zabezpieczenia). 
Knows inerting system(s) and equipment fitted to the tanker . 

   

.2 Rozumie niebezpieczeństwa związane z inertowaniem zbiorników, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wejścia do zbiorników. 
Knows and understands hazards associated with inerting spaces, 
with particular reference to safe entry into tanks.  

   

.3 Asystował podczas operacji zubożania, utrzymania obojętnej at-
mosfery i operacjach odgazowywania.  
Assisted in purging, maintaining inert atmosphere and gas-freeing 
operations . 

   

.4 Zapoznał się z wymaganiami odnośnie utrzymania/konserwacji systemu. 
Got  acquainted with maintenance requirements.  

   

7. 

 
ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM I KONTROLA 

Pollution prevention and control 
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery 

 i kompanijnymi, dokumentacją i planami.  
Got  acquainted with international, Flag State and company regu-
lations, documentation and plans. 

   

.2 Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszcze-
niom olejowym SOPEP i statkowym planem działania na wypadek 
rozlewu olejowego na wodach amerykańskich VRP.  
Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and con-
trol plan and VRP- Vessel Response Plan in the case of oil spill in 
U.S. waters. 
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.3 Posiada wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia zapobie-
gającego zanieczyszczeniom, włączając monitorowanie wypompo-
wywania resztek olejowych.  
Has the working knowledge about operation of the tanker’s pollution-
prevention systems and equipment, including discharge monitoring.  

   

.4 Potrafi użyć środki do zabezpieczania-usuwania rozlewów olejo-
wych na statku. 
Knows and understands an application and ooperation of the tank-
er’s pollution-containment equipment.  

   

8. 

 
WYPOSAŻENIE WYKRYWANIA GAZU I PRZYRZĄDY  

Gas-detection equipment and instruments  
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z użyciem i kalibracją osobistych analizatorów gazu, 

przenośnych i stałych, ze szczególnym odniesieniem do wyposaże-
nia monitorującego zawartość tlenu i węglowodoru. 
Got  acquainted with the use and the calibration of personal, port-
able and fixed gas analysers, with particular reference to oxygen 
and hydrocarbon monitoring equipment. 

   

.2  Zapoznał się z działaniem, konserwacją i ograniczeniami pomiaru 
poziomu napełnienia zbiornika, systemami alarmowymi i pomiaru 
temperatury 
Got acquainted with operation, maintenance and limitation of cargo 
tank level measuring, level alarm and temperature measuring systems. 

   

 Dodatkowo dla gazowców (Additional for liquefied gas tankers ) 
.3 Zapoznał się obsługą i utrzymaniem (wyposażenia) mierzącego 

temperaturę kadłuba. 
Got acquainted with operation and maintenance of hull tempera-
ture measurement. 

   

9. 

 
PUBLIKACJE  

Publications 
 

 Dla wszystkich typów tankowców (All tanker types) 
.1 Zapoznał się z publikacjami międzynarodowymi, państwa bandery  

i kompanijnymi dotyczącymi operacji tankowcem, włączając 
SOLAS, MARPOL oraz obowiązujące poradniki  w tym ISGOTT. 
Got acquainted with the international, flag State and company 
publications relevant to the operation of the tanker, including 
SOLAS, MARPOL and applicable guidance manuals inc. ISGOTT 
(International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals).  

   

.2 Zapoznał się z instrukcjami dotyczącymi obsługi i konserwacji 
poszczególnych elementów wyposażenia statku.  
Got acquainted with the ooperating and maintenance manuals 
specific to the equipment on board. 

   

.3 Zapoznał się z ustalonymi standardami przemysłowymi i kodem  
bezpieczeństwa pracy (np. ICS, OCIMF, SIGTTO). 
Got  acquainted with established industrial standards and code of 
safe working practice (e.g., ICS, OCIMF, SIGTTO).  
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Część 8. Prace projektowe 
 
Celem przygotowania szkiców planów konstrukcyjnych, wyposażenia   systemów i urządzeń statkowych jest 
umocnienie wiedzy zdobytej na burcie statku w trakcie realizowanej praktyki.  
Wykonać odręcznie w odpowiedniej skali rysunki techniczne: 
 

1. W rzucie podłużnym statku ukazać podział przestrzeni ładunkowych, zbiorników balastowych, innych 
przedziałów (np. tuneli).   

2. Przedstawić z wymiarami koło Plimsola i linie ładunkowe.  
3. Diagram zenz,   zbiorników dennych, skrajników dziobowego i rufowego i innych w systemie balasto-

wym  statku, zaznaczając położenie zaworów (dla praktykantów pokładowych na innych statkach niż 
zbiornikowce). 

4. Diagram systemu rurociągów ładunkowych (z wyłączeniem pompowni) wskazując położenie zaworów 
kolorowymi oznaczeniami lub w inny sposób, by ukazać ich funkcje (dla praktykantów pokładowych 
na tankowcach). 

5. Schemat urządzeń cumowniczych dla stacji manewrowej na dziobie i rufie. Przygotować plan ze wska-
zaniem urządzeń cumowniczych. Zaznaczyć kierunek prowadzenia lin cumowniczych i stalówek. 

6. Plan mostka nawigacyjnego ukazujący pozycję i nazwę urządzeń 
 

 
 
Section 8. Project work 
 
The object in carrying out projects during on board training is to ensure to gain progressively a knowledge of 
the ship.  
Prepare scale drawings: 
 

1. A longitudinal section through the centre line of ship showing and naming cargo holds (tanks, bunker, 
ballast and other compartments/spaces.  

2. Load Line Disc and Load Lines (Plimsol marks). 
3. Draw a diagram of the bilge, double bottom,  fore and after peak, and other water ballast pipeline sys-

tems, indicating the positions off all valves. (for cadets serving in ships other than tankers). 
4. Draw a diagram of the cargo pipeline system (excluding the pumproom), indicating the position of all 

valves by colour code or other means to indicate their function (for cadets serving in tankers).  
5. Mooring arrangement- for forward and aft station. Prepare a deck plan showing the position of fair-

leads, winches/capstans, windlass. On this plan show the leads of mooring ropes and wires. 
6. Draw a plan of the navigation bridge showing the position and name of equipment. 
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Część 9. Przeglądy Książki praktyk morskich  i ocena realizowanej praktyki  
Section 9. The On Board Training Record Book review and training assessment  

 
 
 

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
 

    

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
 

    

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
 

    

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University/ College / Training Centre 
 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 

Ocena  
Assessment 
 

Data 
Date 
 

Podpis 
Signature 
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Zaliczenie realizowanej praktyki morskiej zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW   
On board training acceptance as required by IMO STCW Convention 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko praktykanta pokładowego 
Deck Cadet full name 
 

 

 
Morska jednostka edukacyjna     
Maritime University/ College / Training Centre 
 
 

 

 
Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of authorized training supervisor 
 

 
Praktykę zaliczono z  wynikiem 
On board training accepted with the following result 

 
…………………………………………. 
 

 
…………………………………………… 

 
Data: 
Date: 
 

 
Podpis: 
Signature: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/44rch 
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KSIĄŻKA PRAKTYK MORSKICH 
DLA PRAKTYKANTÓW DZIAŁU MASZYNOWEGO 
ZGODNIE Z KONWENCJĄ STCW  
 

ON BOARD TRAINING  
RECORD BOOK  
FOR ENGINEER CADETS 
AS REQUIRED BY THE STCW CONVENTION  
 

 
 

Fotografia 
Photo 

 

Imię i nazwisko praktykanta  
Engineer cadet full name 

 
 
 

Adres zamieszkania 
Home address  

 
Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University / College / Training Centre 

 
 
 

Adres: 
Address:  

Tel.: / Fax: 
E-mail: 

 
 
 

Książka praktyk - Egzemplarz Nr 
Record book - Copy No 

 
 
 

Data rozpoczęcia szkolenia 
Date training started 

 
 
 

 
Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University / College / Training Centre 

 
 
 

Adres: 
Address:  

Tel.: / Fax: 
E-mail: 

 
 
 

Książka praktyk - Egzemplarz Nr 
Record book - Copy No 

 
 
 

Data rozpoczęcia szkolenia 
Date training started 
 

 

 
If this Training Record Book is found please kindly return 
it to any of above addresses 

Jeżeli ta Książka Praktyk  Morskich zostanie znaleziona 
proszę uprzejmie o zwrot na jeden z powyższych 
adresów 

 

Załącznik nr 2 
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CAUTION: Properly completed Training Record Book will 
provide evidence that the program of onboard training 
meeting the relevant STCW requirements has been 
fulfilled, which will be taken into account in the process 
of evaluating competence for the issue of an operational 
level engineer officer certificate of competence. 

UWAGA: Prawidłowo wypełniona Książka Praktyk 
Morskich będzie dowodem realizacji programu praktyki 
morskiej spełniającej stosowne wymagania STCW, co 
będzie uwzględnione w procesie oceny kompetencji 
celem wydania dyplomu oficera mechanika na poziomie 
operacyjnym. 
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ONBOARD SERVICE RECORD 
Przebieg Praktyk Morskich  

 
 

Vessel / Company / 
Statek / Nazwa Firmy 

Date 
Daty 

 
Master Signature & Stamp 
Podpis i pieczątka Kapitana Joined 

Zaokrętowanie 
Signed- off 

Wyokrętowanie 
V1    

 
 
 

V2    
 
 
 

V3    
 
 
 

V4    
 
 
 

V5    
 
 
 

V6 
 
 
 

   

V7 
 
 
 

   

V8 
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WORKSHOP SERVICE RECORD 
Przebieg Praktyk Warsztatowych 

 
 

Company / Address 
 Nazwa Firmy / Adres 

Date 
Daty 

Supervising Person 
Signature & Stamp 

Podpis i Pieczątka Osoby 
Nadzorującej 

From 
Od 

To 
Do 

W1    
 
 
 

W2    
 
 
 

W3    
 
 
 

W4    
 
 
 

W5    
 
 
 

W6 
 
 
 

   

W7 
 
 
 

   

W8 
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Chapter 1 - Introduction 
Rozdział 1 - Wprowadzenie 
 
This Training Record Book (TRB) is published by the Minister 
of Infrastructure Republic of Poland for use by the engineer 
officer trainees undertaking onboard and workshop training 
required by STCW code as the part of training programs 
leading to an operational level engineer officer certificate of 
competency. 

Książka Praktyk Morskich (KPM) jest wydana przez 
Ministerstwo Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej celem 
wykorzystania przez praktykantów działu maszynowego 
podejmujących praktykę morską i warsztatową wymaganą 
przez Konwencję STCW jako część programów szkolenia 
prowadzących do uzyskania dyplomu oficera mechanika na 
poziomie operacyjnym.  

The aim of the planned and supervised onboard training 
program is to ensure that on the completion of training 
the Engineer Cadet will be able to prove himself 
competent and capable of performing the operational 
level engineer officer duties as well as demonstrating a 
good understanding of onboard operating procedures 
and requirements 
Completion of the Training Record Book will provide a 
comprehensive record of the progress of the Engineer Cadet 
training and his gaining of practical knowledge and 
experience required to become a competent engineering 
officer. The TRB has been designed in accordance with the 
guidelines on Seafarer’s Training as contained in Chapter II of 
the STCW code. 
The Cadet is personally responsible for the safe keeping of 
this TRB and for ensuring that all the entries for completed 
tasks are kept up to date. The TRB must be presented to the 
Chief Engineer for inspection on first joining and at monthly 
intervals thereafter. Before the Cadet signing off, the TRB 
must be presented to the Chief Engineer to overview all the 
completed tasks. Other officers may be required to witness 
completed tasks as appropriate. 
 
 
For the training program to be effective, it is imperative that 
the Cadet should receive the fullest encouragement and co-
operation from the vessel  management team and junior 
officers. The practice of assigning a responsible officer to 
provide day to day guidance and the first hand assistance is 
very helpful for the Cadet. 
Chapter 3A “Vessel Particulars and Familiarization tasks” 
must be completed at the beginning of the training period on 
each vessel to ensure that the Cadet is fully familiar with the 
ship in general and with on board safety and environmental 
protection procedures. Chapter 3B covers the information 
about recognized Workshop or Factory involved in marine 
machinery production or repairs. These part is also supposed 
to be completed on the beginning of the training period.  
Chapters 4 through 8 of this TRB cover the main training 
period. Each chapter covers a specific area of training that is 
then sub-divided into groups. Each chapter contains a list of 
tasks that have to be completed during the training period. 
Once a task has been completed to the satisfaction of the 
responsible officer it should be marked off and dated by the 
Cadet and the Engineer Officer concerned.  
   
Throughout the training period the Cadet must make full use 
of all manuals and books in the Ship and Engine Room 
Offices. The Cadet should also make reference to all IMO, 
OCIMF and other industry publications when ever necessary 
to gain additional knowledge for the completion of various 
tasks.  
It would be beneficial for the Cadet to be provided with an 
updated inventory of the books contained within the ISM 
Library and Ship and Engine Room Office Library to enable 
identification of available publications and training materials 
available to assist in his studies. 
 
NOTES FOR THE CHIEF ENGINEER 
 
This TRB should be presented to the Chief Engineer (C/E) 
when the Cadet first joins the vessel in order to check on 
progress already done and on outstanding tasks that the 
Cadet has still to perform. Thereafter the TRB should be 
checked on a weekly basis to assess and sign off tasks 

Celem planowego i nadzorowanego programu praktyki 
morskiej jest uzyskanie przez praktykanta maszynowego 
kompetencji i umiejętności potrzebnych do wykonywania 
obowiązków oficera mechanika na poziomie operacyjnym 
oraz wykazanie przez niego praktycznej znajomości 
statkowych procedur i wymagań obsługi 
 
Zaliczenie Książki Praktyk Morskich będzie wyczerpującym 
świadectwem postępów w szkoleniu praktykanta 
maszynowego oraz potwierdzeniem wiedzy praktycznej i 
doświadczenia niezbędnego do tego aby stał się 
kompetentnym oficerem mechanikiem. KPM została 
przygotowana zgodnie z zaleceniami Rozdziału II Konwencji 
STCW. 
Praktykant ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczne 
przechowywanie KPM i terminowe wypełnienie wszystkich 
zakończonych zadań. Praktykant powinien przedłożyć KPM 
do kontroli przez Starszego Mechanika każdorazowo po 
zamustrowaniu na statek  a następnie w odstępach 
miesięcznych podczas trwania praktyki. Przed 
wyokrętowaniem praktykant powinien przedstawić TRB do 
oceny przez Starszego Mechanika wszystkich zakończonych 
zadań. Może być wymagane poświadczenie realizacji 
poszczególnych zadań przez innych oficerów. 
Efektywność programu szkolenia wymaga bezwzględnie 
pełnego wsparcia i współpracy ze strony kierownictwa statku i 
pozostałych oficerów. Bardzo pomocny jest zwyczaj 
przydzielania praktykantowi  oficera odpowiedzialnego za 
kierowanie szkoleniem i codzienną pomoc. 
 
Rozdział 3A „Dane Statku i Podstawowe Zadania” powinien 
być wypełniony na początku okresu szkolenia na każdym 
statku celem uzyskania pewności, że praktykant jest w pełni 
zapoznany ze statkiem i procedurami bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska. Rozdział 3B dotyczy informacji na temat 
uznanego Warsztatu lub Fabryki zajmującej się produkcją lub  
remontami maszyn okrętowych. Ta część również powinna 
być wypełniona na początku okresu szkolenia. 
Rozdziały 4- 8 KPM obejmują zasadniczy okres szkolenia. 
Każdy rozdział dotyczy określonego obszaru szkolenia, 
podzielonego dalej na grupy. Każdy rozdział zawiera listę 
zadań, które muszą być ukończone podczas okresu 
szkolenia. Fakt ukończenia każdego zadania z pozytywną 
oceną oficera odpowiedzialnego za jego realizację powinien 
być odnotowany z podaniem daty i złożeniem podpisów przez 
praktykanta i nadzorującego go oficera. 
Podczas okresu szkolenia praktykant powinien w pełni 
korzystać ze wszystkich instrukcji i podręczników 
znajdujących się w biurze statkowym i maszynowym. 
Praktykant powinien skorzystać również ze wszystkich 
wydawnictw IMO i OCIMF oraz innych publikacji niezbędnych 
do ukończenia poszczególnych zadań. 
Z korzyścią dla praktykanta będzie udostępnienie mu 
aktualnych katalogów dokumentów znajdujących się 
bibliotece ISM oraz w Biurze Statkowym i Maszynowym, co 
pozwoli na identyfikację wszystkich dostępnych publikacji i 
materiałów szkoleniowych pomocnych w jego studiach. 
 
UWAGI DLA STARSZEGO MECHANIKA 
 
Praktykant powinien z chwilą zaokrętowania  przedłożyć KPM 
Starszemu Mechanikowi (C/E) celem sprawdzenia postępów 
w dotychczasowym szkoleniu i określenia zakresu zadań 
które wciąż wymagają realizacji. W ślad za tym KPM powinna 
być regularnie, co tydzień sprawdzana celem zaliczenia 
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completed to his satisfaction and to identify those tasks to be 
performed during the forthcoming week. 
 
The Chief Engineer must also review the Cadet’s progress 
and performance on a monthly basis, details of this review 
together with any applicable comments must be recorded in 
Chapter 2. 
When keeping normal watches, the Cadet should be 
assigned to each of the three watch periods at various times 
in order to gain full experience of engine room watch keeping. 
 
Should the Chief Engineer considers that the Cadet is not 
achieving the necessary standard or making suitable 
progress to be considered for as Operational Level Engineer 
Officer, he shall notify the Training Center via the Master as 
soon as possible. 
 
Chapter 8 of this TRB contains an open list of Special Tasks 
that are supposed to be completed by the Cadet during his 
training period and appraised on board before are presented 
to the Training Center responsible person. The Special Tasks 
list is focused on practical side of training and supposed to be 
expanded by the Chief Engineer in case he recognizes this is 
benefit for trainee progress. These Special Tasks are 
orientated on the personal skills and should be completed in a 
practical manner. Because the information required to 
complete these Special Tasks is different with each vessel, 
these part must be completed and assessed on every ship 
and effects attached to TRB. In the case the Cadet is 
preparing the training report required by the training center, 
the copies of special task papers signed by responsible 
engineer must be attached to the Cadet training report. 
 
 
It is the responsibility of the Chief Engineer and other officers 
and engine room staff as described further in the TRB to 
manage and supervise the training, sign- off tasks when they 
have been completed and maintain appraisal on the Cadet 
progress. 
 
NOTES FOR THE 1st ASSISTANT ENGINEER 
 
A meeting should be held with the Cadet at the first 
opportunity after joining vessel to review previous progress 
and develop a plan with the Cadet to ensure that tasks are 
completed in a systematic way taking into consideration 
outstanding tasks that the Cadet has still to perform and the 
vessels future operations. At this meeting the standards to be 
maintained and the expectations of performance should be 
clearly stated. 
The 1ST Assistant Engineering Officer should review this TRB 
on a weekly basis to assess and sign off tasks completed to 
his satisfaction and to identify those tasks to be performed 
during the forthcoming week. 
 
Tasks and duties shall be assigned ensuring that the Cadet is 
suitably supervised at all times.  
 
Where opportunities exist, the Cadet should be assigned to 
each of the three watch periods at various times in order to 
gain full experience of watch keeping and machinery 
maintenance and monitoring. 
 
 
NOTES FOR THE TRAINING CENTERS 
 
This TRB should be issued for the engineer cadet by the 
Training Center where he begins the officer training program.  
During further training period every one of the Training 
Centers has to register this TRB by assigning the register 
number immediately after joining the Center by the cadet or 
when it is necessary. The register number contains five 
elements: 
1. The Training Center Code Sign 
2. The  form of training Code Sign 

zadań wykonanych poprawnie przez praktykanta i określenia 
zakresu tych zadań, które powinny być wykonane w kolejnym 
tygodniu. 
Starszy Mechanik powinien również co miesiąc kontrolować 
postępy w szkoleniu praktykanta a szczegóły przeglądu z 
ewentualnymi komentarzami powinny zostać zapisane w 
Rozdziale 2.  
Podczas trzymania wacht praktykant powinien być 
przydzielony do pełnienia swoich  obowiązków w każdym z 
trzech różnych okresów wachtowych w celu zdobycia pełnego 
doświadczenia w zakresie pełnienia wachty. 
Jeżeli Starszy Mechanik stwierdzi, że praktykant nie osiąga 
koniecznych standardów lub nie czyni wystarczających 
postępów w zdobywaniu kwalifikacji wymaganych od 
Mechanika Wachtowego na Poziomie Operacyjnym, powinien 
tak szybko jak to możliwe powiadomić o tym Ośrodek 
Szkoleniowy za pośrednictwem Kapitana. 
Rozdział 8 KPM zawiera otwartą listę zadań specjalnych 
które powinny być wykonane przez praktykanta w czasie jego 
praktyki i ocenione na statku zanim zostaną przedstawione 
osobie nadzorującej z Ośrodka Szkoleniowego. Zadania 
specjalne skupiają się na praktycznej stronie szkolenia i 
mogą być rozszerzone przez Starszego Mechanika jeżeli 
uzna to za korzystne dla postępów w szkoleniu. Zadania 
specjalne są skierowane na rozwój zdolności osobistych i 
powinny być wykonane w sposób praktyczny. Ponieważ 
informacja potrzebna do zaliczenia Zadań Specjalnych jest 
różna na każdym statku, ta część musi być wykonana i 
oceniona na każdym statku a jej wyniki dołączone do KPM. W 
przypadku gdy praktykant przygotowuje sprawozdanie z 
praktyki wymagane przez Ośrodek Szkoleniowy, kopie 
dokumentów dotyczących zadań specjalnych podpisane 
przez wyznaczonego mechanika muszą być dołączone do 
sprawozdania. 
Starszy Mechanik i pozostali oficerowie oraz załoga 
maszynowa odpowiadają za prowadzenie i nadzór nad 
przebiegiem praktyki, zaliczanie zakończonych zadań  i 
prowadzenie oceny postępów praktykanta, zgodnie z tym co 
opisano w KPM. 
 
UWAGI DLA DRUGIEGO MECHANIKA 
 
Po zaokrętowaniu praktykanta należy przy najbliższej okazji 
zorganizować z nim spotkanie celem przeglądu 
dotychczasowych postępów w szkoleniu i sporządzenia planu 
który pozwoli na pełne i systematyczne wypełnienie 
pozostałych zadań biorąc pod uwagę eksploatację statku. 
Podczas spotkania należy zadbać o zachowanie standardów i 
jasne sprecyzowanie oczekiwań dotyczących wyników 
szkolenia. 
Drugi Mechanik powinien co tydzień przeglądać KPM celem 
oceny i zaliczenia poprawnie wykonanych zadań i określenia 
zakresu zadań do realizacji w kolejnym tygodniu. 
 
 
Zadania i obowiązki powinny być przydzielane w taki sposób, 
aby praktykant był cały czas odpowiednio nadzorowany. 
 
Gdy tylko pojawia się taka możliwość należy przydzielać 
praktykanta do każdej z trzech wacht maszynowych w 
różnych okresach eksploatacji w celu zdobycia przez niego 
pełnego doświadczenia w trzymaniu wachty oraz obsłudze i 
kontroli urządzeń.  
 
UWAGI DLA OŚRODKÓW  SZKOLĄCYCH 
 
KPM powinna być wydana praktykantowi maszynowemu 
przez Ośrodek Szkolenia w którym zaczyna on program 
szkolenia. Podczas dalszego szkolenia każdy z Ośrodków 
Szkolenia musi zarejestrować KPM przez nadanie numeru 
rejestracyjnego natychmiast po przyjęciu praktykanta do 
Ośrodka lub gdy jest to konieczne. Numer rejestracyjny 
zawiera pięć  elementów: 
1. Znak kodowy Ośrodka Szkolenia 
2. Znak kodowy formy szkolenia 
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3. The motive for registration Code sign 
4. The trainee personal number for current year and form 

of training 
5. The year of TRB registering 
The register number is followed with the dates of beginning 
and completing training in the specific Center. This way the  
cadet training process can be easily and closely observed.  
 
The Training Center Code Sign assigned by Minister for every 
Training Center consists of three elements. The Maritime 
Academies  Code Sign consists of MA characters followed 
with character G- for Gdynia and S- for Szczecin respectively. 
The other Training Centers Code Sign consists of OS 
characters followed with unique two digits number. 01…99. 
 
The form of training Code Sign is represented with one 
character  as follows: C- for college form, D- for full time 
studies, T- for course training, Z- for extra- mural studies. 
 
The motive for registration Code Sign is represented with one 
character as follows: B- for the beginning of training, C-for 
previous TRB continuity, D- for duplication of lost TRB, E- for 
training form change, R- for reappointment at the same 
Training Center. 
The trainee personal number represents just the next in 
sequence number assigned for the trainee on the beginning 
of training for current year and form of training. This number 
allows  for easy identification of trainee files in the Training 
Center archives for the specific year. 
The year of TRB issuing is just two digits number which 
added to 2000 gives the year of TRB registration which is 
complementary for the trainee personal number. 
The TRB and the copies of Special Task papers, together 
with the vessel management team opinion and comments, 
are to be delivered to the Training Center for review at the 
end of every assignment, so that they are appraised of the 
Cadet’s progress. In this way the Cadet’s ability and progress 
can be closely observed by the Training Center. The TRB will 
be returned to the Cadet on reappointment to the next vessel.  
The responsible person in the Center is obliged every time to 
prepare the copy of the appraisal form presented in chapter 9 
and to keep it safely for future review according to quality 
assurance system procedures, in case the  TRB is lost.  
 
The TRB will assist the responsible person in monitoring that 
progress expected at different stages of the training program 
has been achieved.  
 
NOTES FOR THE SUPERVISOR OF THE WORKSHOP 
CADET TRAINING 
 
The engineer cadet should present this TRB to the 
Supervising Person (SP) of cadets training program on the 
first occasion after joining the workshop in order to check the 
outstanding tasks, as presented in the chapter 6. The 
supervisor of the cadets training program has to assign the 
persons involved in the completing of the tasks to be 
performed and to fill-out chapter 3B as well as to complete 
the page 2 on the beginning and completing of the training. 
After every one of the workshop training period the TRB 
should be presented to the Training Center Responsible 
Person for assessment of the training progress. 
 
TERMINOLOGY USED IN COMPLETING TASKS 
 
“Demonstrate an understanding” – this term requires the 
Cadet to have a general knowledge of the task or subject. 
The Cadet’s ability to answer general questions on the 
subject should be tested by the assessing officer.  The Cadet 
demonstrates an understanding of the subject and should be 
able to indicate where more detailed information may be 
found. 
“Participate in” – this term requires the Cadet to actively 
participate in the task or procedure involving the task under 
the supervision of an Officer or Senior Rating such as Fitter or 

3. Znak kodowy przyczyny rejestracji 
4. Numer osobowy praktykanta dla danego roku i formy 

szkolenia 
5. Rok rejestracji KPM 
Po numerze rejestracyjnym następują daty rozpoczęcia i 
zakończenia szkolenia w określonym Ośrodku. W ten sposób 
przebieg szkolenia praktykanta może być łatwo i szczegółowo 
prześledzony. 
Znak kodowy Ośrodka Szkolenia nadany przez Ministerstwo 
każdemu Ośrodkowi Szkolenia składa się z trzech 
elementów. Znak kodowy Akademii Morskich składa się z liter 
AM po których następuje litera G- dla Gdyni oraz S dla 
Szczecina. Znak kodowy pozostałych Ośrodków Szkolenia 
składa się z liter OS po których następuje dwucyfrowy numer 
identyfikacyjny 01…99. 
Znak kodowy formy szkolenia jest określony przez jedną literę 
w następujący sposób: C- dla szkoły średniej, D- dla studiów 
dziennych, T- dla systemu kursowego, Z- dla studiów 
zaocznych. 
Znak kodowy przyczyny rejestracji jest określony jedną literą 
w następujący sposób: B- dla początku szkolenia, C- dla 
kontynuacji poprzedniej KPM, D- dla duplikatu zaginionej 
KPM, E- dla zmiany formy szkolenia, R- dla reaktywacji w 
danym Ośrodku Szkolenia. 
Numer osobowy praktykanta przedstawia kolejny numer 
przypisany na początku szkolenia w danym roku i dla danej 
formy szkolenia. Numer ten pozwala na łatwą identyfikację 
dokumentów praktykanta w archiwum Ośrodka Szkolenia w 
określonym roku. 
Rok wydania KPM jest liczbą dwucyfrową która po dodaniu 
do 2000 oznacza rok rejestracji KPM i jest uzupełnieniem  
numeru osobowego praktykanta 
KPM oraz kopie dokumentów z realizacji zadań specjalnych 
wraz z opinią i komentarzem kierownictwa statku muszą być 
dostarczone do Ośrodka Szkolącego po każdorazowym 
wyokrętowaniu celem dokonania oceny postępów szkolenia. 
W ten sposób Ośrodek Szkolący może bezpośrednio ocenić 
umiejętności i postępy w szkoleniu praktykanta. KPM będzie 
zwrócona praktykantowi przed kolejnym zaokrętowaniem. 
Osoba nadzorująca szkolenie w Ośrodku jest zobowiązana 
każdorazowo do sporządzenia kopii formularza oceny 
przedstawionego w rozdziale 9 i przechowywania go do 
przyszłego przeglądu z zachowaniem procedur systemu 
zapewnienia jakości, na wypadek zaginięcia KPM.   
KPM pozwoli osobie nadzorującej na sprawdzenie, czy 
zrealizowany został zakres praktyki morskiej przewidziany dla 
danego etapu szkolenia 
 
UWAGI DLA OSOBY NADZORUJĄCEJ PRAKTYKĘ W 
WARSZTACIE 
 
Praktykant maszynowy powinien przedstawić KPM Osobie 
Nadzorującej (SP) program szkolenia praktykantów przy 
pierwszej możliwości po przystąpieniu do praktyki, celem 
sprawdzenia zaległych zadań, zgodnie z rozdziałem 6. Osoba 
nadzorująca program szkolenia powinna ustanowić osoby 
odpowiedzialne za realizację i zaliczenie zaległych  zadań 
oraz umieścić ich nazwiska w wykazie rozdziału 3B, jak 
również wypełnić stronę 2 na początku i końcu szkolenia . Po 
zakończeniu każdego z okresów praktyki warsztatowej KPM 
powinna być przedłożona do oceny postępów szkolenia przez 
Osobę Nadzorującą w Ośrodku Szkolenia.  
 
 TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA ZALICZENIA ZADAŃ 
 
„Wykazać zrozumienie” – termin ten wymaga od praktykanta 
ogólnej wiedzy na temat zadania lub tematu. Umiejętność 
odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące tematu 
powinna być sprawdzona przez oficera oceniającego 
praktykanta. Praktykant powinien wykazać zrozumienia 
tematu i być w stanie wskazać gdzie należy szukać bardziej 
szczegółowych informacji. 
„Uczestniczyć w” – termin ten wymaga od praktykanta 
aktywnego udziału w realizacji zadania lub procedury 
obejmującej zadanie pod nadzorem oficera lub członka załogi 
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Bosun. This task must only be signed off when the assessing 
officer is satisfied that the Cadet is able to complete the task 
to an acceptable standard with supervision. 
 
“Demonstrate knowledge” – this term requires the Cadet to 
have a full and thorough knowledge of the particular item 
such that he will be able to complete the task unsupervised 
after promotion to engineer officer. This knowledge must be 
tested by the Cadet’s ability to describe the task or procedure 
in detail and answer all questions on it posed by the 
assessor. To gain this knowledge, the Cadet should have 
participated in operations related to the task. 
 
“Demonstrate proficiency”- this term requires the Cadet to 
actively participate in  the task under the supervision of the 
responsible person. This task must only be signed off when 
the assessing person is satisfied that the Cadet is able to 
complete the task in a future with acceptable standard without 
supervision. 
 

takiego jak magazynier lub bosman. Zadanie to może być 
zaliczone wyłącznie wtedy, gdy oficer oceniający stwierdzi, że 
praktykant jest w stanie wykonać je pod nadzorem, z 
zachowaniem wymaganych standardów. 
„Wykazać znajomość” – termin ten wymaga od praktykanta 
na tyle pełnej i szczegółowej wiedzy na dany temat, aby w 
przyszłości, po promocji na oficera mechanika, mógł wykonać 
określone zadanie bez nadzoru. Wiedza ta powinna być 
sprawdzona przez umiejętność szczegółowego opisania 
zadania lub procedury i odpowiedzi na wszystkie pytania 
zadane przez oficera oceniającego praktykanta. Aby zdobyć 
tę wiedzę praktykant powinien uczestniczyć w czynnościach 
związanych z zadaniem. 
„Wykazać fachowość”- termin ten wymaga od praktykanta 
aktywnego udziału w realizacji zadania pod nadzorem osoby 
odpowiedzialnej za szkolenia.. Zadanie to może być 
zaliczone wyłącznie wtedy, gdy osoba oceniająca stwierdzi, 
że praktykant jest w stanie wykonać samodzielnie, z 
zachowaniem wymaganych standardów. 
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Chapter 2A - Chief Engineer Inspection Record 
Rozdział 2 - Wpisy kontrolne Starszego Mechanika 
 
VESSEL 1 - __________________________________________ 
Statek 1 

 
Comments 

Uwagi 

C/E 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
VESSEL 2 - __________________________________________ 
Statek 2 

 
Comments 

Uwagi 

C/E 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 
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VESSEL 3 - __________________________________________ 
Statek 3 

 
Comments 

Uwagi 

C/E 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
VESSEL 4 - __________________________________________ 
Statek 4 

 
Comments 

Uwagi 

C/E 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 



 
Engineer Cadet Training Record Book 

Książka Praktyk Morskich dla Praktykanta w Dziale Maszynowym  

 
Page: 
Strona 

 
 

 
 

12 

VESSEL 5  - __________________________________________ 
Statek 5 

 
Comments 

Uwagi 

C/E 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
VESSEL 6  - __________________________________________ 
Statek 6 

 
Comments 

Uwagi 

C/E 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 
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VESSEL 7  - __________________________________________ 
Statek 7 

 
Comments 

Uwagi 

C/E 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
VESSEL 8  - __________________________________________ 
Statek 8 

 
Comments 

Uwagi 

C/E 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 
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Chapter 2B - Supervising Person Inspection Record 
Rozdział 2 - Wpisy kontrolne Osoby Nadzorującej 
 
Workshop 1  - __________________________________________ 
Warsztat 1 

 
Comments 

Uwagi 

SP 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
Workshop 2  - __________________________________________ 
Warsztat 2 

 
Comments 

Uwagi 

SP 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
Workshop 3  - __________________________________________ 
Warsztat 3 

 
Comments 

Uwagi 

SP 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 
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Workshop 4  - __________________________________________ 
Warsztat 4 

 
Comments 

Uwagi 

SP 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
Workshop 5  - __________________________________________ 
Warsztat 5 

 
Comments 

Uwagi 

SP 
Signature 

Podpis 

 
Date 
Data 
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Chapter 3A - Vessel Particulars and Familiarization Tasks 
Rozdział 3A - Dane statku i podstawowe zadania 
 

VESSEL 1 (V1) -  Particulars  
Statek 1 (V1) - Dane 

 
 

M/V:___________________________________ CALL SIGN:__________ IMO NO:__________ 

 
Company Name & Address:__________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Vessel Type: 
Rodzaj Statku 

 
__________________________________________ 

Vessel Flag and Registration Number: 
Bandera i Numer Rejestru 

 
__________________________________________ 

Length Overall: 
Długość 

 
__________________________________________ 

Breadth: 
Szerokość 

 
__________________________________________ 

Summer Draft: 
Zanurzenie 

 
__________________________________________ 

Service Speed: 
Prędkość Kontraktowa 

 
__________________________________________ 

Main Engine Maker: 
Producent Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Main Engine type / stroke / bore 
Rodzaj / skok / średnica cylindra Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Shaft Power: 
Moc na wale 

 
__________________________________________ 

Boiler type: 
Rodzaj kotła 

 
__________________________________________ 

Boiler Steam pressure & temperature: 
Ciśnienie i  temperatura pary w kotle 

 
__________________________________________ 

Number & type of Electrical Generators: 
Liczba i rodzaj agregatów 

 
__________________________________________ 

Type of Emergency Electrical Generator: 
Rodzaj agregatu awaryjnego 

 
__________________________________________ 

Electrical supply voltages: 
Napięcia elektrycznej sieci statkowej 

 
__________________________________________ 

Main Engine daily fuel consumption ballast / load: 
Dobowe zużycie paliwa SG pod  balastem/ ładunkiem 

 
__________________________________________ 

Auxiliary Engine daily fuel consumption: 
Dobowe zużycie paliwa SP 

 
__________________________________________ 

Total Fuel Oil / Diesel Oil capacities: 
Pojemność zbiorników paliwa pozost. / destyl. 

 
__________________________________________ 

Fresh water daily generating capacity: 
Wydajność dobowa urządzeń do produkcji wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Total fresh water capacity: 
Pojemność zbiorników wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of lifeboats: 
Liczba łodzi ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków  

 
__________________________________________ 

Lifeboat Engine Maker / type: 
Producent / rodzaj silnika łodzi ratunkowych 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of life rafts: 
Liczba tratew ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków 

 
__________________________________________ 
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 V1 -  Specimen Signatures of Crewmembers Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
V1 – Wzory podpisów Członków Załogi Włączonych  w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionych do Zaliczania Zadań 

 
All Chief Engineer Officers and all Officers and other 
personnel who are authorized to sign off tasks, records and 
reports should enter their details as indicated below. No blank 
rows should be left between entries. 

Wszyscy Starsi Mechanicy oraz wszyscy Oficerowie i 
członkowie załogi uprawnieni do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinni wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate Grade/ Number/ 

Expiry Date/ Issuing 
Country 

Dyplom/ Numer/ Data 
Ważności/ Państwo Wydania 

 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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 V1 - Safety, Emergency, Familiarization and Environmental  Tasks 
V1- Zadania Związane z Poznaniem Jednostki, Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska  

 
The familiarization section shall be used to gain knowledge 
of the vessel and general safety procedures. This section 
should be completed as soon as possible after joining the 
vessel. 

Część dotycząca zapoznania ze statkiem powinna być 
wykorzystana do zdobycia wiedzy o statku i ogólnych procedurach 
bezpieczeństwa. Powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe 
po zaokrętowaniu 

 
V1 - Safety and Emergency Procedures 
S1- Procedury Awaryjne i Bezpieczeństwa  

 
No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta  

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.1 
Demonstrate knowledge of the signals for mustering at Emergency 
Stations, Lifeboat Stations and for Abandoning Ship 

   

Wykaż znajomość sygnałów alarmowych do zbiórki na wypadek 
alarmów awaryjnych, pożarowych, szalupowych i opuszczania statku 

 
3.1.2 

Demonstrate knowledge of the Muster Lists, the location of Muster 
Points and personal duties assigned for Emergency and Lifeboat 
stations 

   

Wykaż znajomość List alarmowych, położenia punktów zbornych i 
osobistych obowiązków na wypadek alarmów awaryjnych i 
szalupowych  

 
3.1.3 

Locate your life jacket and demonstrate knowledge of the correct 
donning procedure 

   

Znajdź kamizelkę ratunkową I wykaż znajomość procedury jej  
prawidłowego stosowania 

 
3.1.4 

Demonstrate knowledge of the alarm and procedure to follow in the 
event of a “Man Overboard” 

   

Wykaż znajomość alarmu I procedury stosowanej podczas alarmu 
„Człowiek za burtą” 

 
3.1.5 

Identify the location of rocket line throwing apparatus, parachute 
distress flares and other pyrotechnics and demonstrate knowledge of 
their operation 

   

Wskaż lokalizację wyrzutni linki ratunkowej, rakiet sygnałowych oraz 
innej pirotechniki oraz wykaż znajomość ich działania 

 
3.1.6 

Demonstrate knowledge of the location of General Alarm switches in 
the Engine Room and in the accommodation areas 

   

Wykaż znajomość położenia wyłączników Alarmu Ogólnego w Siłowni i 
pomieszczeniach załogowych 

 
3.1.7 

Demonstrate knowledge of the procedure to be followed when 
discovering a fire 

   

Wykaż znajomość procedury stosowanej po stwierdzeniu pożaru 
 

 
3.1.8 

Demonstrate knowledge of the location and operation of portable fire 
fighting extinguishers within the Engine Room and accommodation 

   

Wykaż znajomość położenia I stosowania przenośnych gaśnic 
wewnątrz Siłowni I pomieszczeń załogowych 

 
3.1.9 

Identify the location of first aid kits and demonstrate knowledge of their 
contents 

   

Wskaż położenie zestawów pierwszej pomocy i wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.1.10 

Identify the location of ELSA/EEBD sets and demonstrate knowledge of 
their use 

   

Wskaż położenie aparatów oddechowych i pochłaniających oraz wykaż 
umiejętność ich stosowania 

 
3.1.11 

Demonstrate knowledge of the smoking regulations onboard 
 

   

Wykaż znajomość przepisów dotyczących palenia tytoniu na statku 
 

 
3.1.12 

Demonstrate knowledge of the rules and restrictions on the use of 
portable electronic equipment outside of the accommodation 

   

Wykaż znajomość przepisów I ograniczeń dotyczących wykorzystania 
przenośnych urządzeń elektronicznych poza nadbudówką 

 
3.1.13 

Demonstrate knowledge of the emergency escape routes from the 
Engine Room 

   

Wykaż znajomość awaryjnych dróg ewakuacji z Siłowni 
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V1 - Familiarization 

V1 - Poznanie jednostki 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.14 
Demonstrate knowledge of the general lay-out of the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnej orientacji na statku 
 

 
3.1.15 

Read and demonstrate knowledge of the Chief Engineer’s standing 
orders 

   

Przeczytaj I wykaż znajomość przepisów porządkowych Starszego 
Mechanika 

 
3.1.16 

Demonstrate knowledge of the engine control room 
 

   

Wykaż znajomość centrali manewrowo- kontrolnej 
 

 
3.1.17 

Demonstrate knowledge of the full lay-out of the Engine Room 
 

   

Wykaż znajomość pełnej orientacji w Siłowni 
 

 
3.1.18 

Demonstrate knowledge of the use of Internal communication 
equipment, including walkie-talkie radios, telephones and Public 
Address system 

   

Wykaż znajomość korzystania z urządzeń  wewnętrznej komunikacji, w 
tym radiotelefonów, telefonów i systemu wewnętrznego wywołania 

 
3.1.19 

Demonstrate knowledge of the lay-out of the steering gear 
compartment 

   

Wykaż znajomość orientacji w pomieszczeniu maszyny sterowej 
 

 
3.1.20 

Read the company Safety Management System manuals and 
demonstrate knowledge of their content 

   

Przeczytaj podręczniki bezpiecznej eksploatacji I wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.1.21 

Demonstrate knowledge of general housekeeping rules on the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnych zasad utrzymania porządku na statku 
 

 
3.1.22 

Demonstrate knowledge of ISPS security procedures at sea and in port 
with regards to access control and restricted areas 

   

Wykaż znajomość procedur bezpieczeństwa ISPS w morzu I w porcie 
w odniesieniu do kontroli wejścia i obszarów chronionych 

 
 

 
V1- Environmental Protection 

V1- Ochrona Środowiska 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.23 
Read and demonstrate an understanding of the vessel’s oil spill 
response plan (SOPEP or SMPEP as applicable and VRP) 

   

Przeczytaj I wykaż zrozumienie statkowego planu przeciwdziałania 
rozlewom olejowym (SOPEP,  SMPEP i VRP) 

 
3.1.24 

Locate the Oil Spill Response Locker and demonstrate knowledge of it’s 
contents 

   

Wskaż położenie Magazynku Przeciwdziałania Rozlewom Olejowym i 
wykaż znajomość jego zawartości 

 
3.1.25 

Demonstrate knowledge of garbage storage and disposal procedures 
on board 

   

Wykaż znajomość procedur przechowywania i zdawania śmieci na 
statku 
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VESSEL 2 (V2) -  Particulars  
Statek 2 (V2) - Dane 

 
 

M/V:___________________________________ CALL SIGN:__________ IMO NO:__________ 

 
Company Name & Address:__________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Vessel Type: 
Rodzaj Statku 

 
__________________________________________ 

Vessel Flag and Registration Number: 
Bandera i Numer Rejestru 

 
__________________________________________ 

Length Overall: 
Długość 

 
__________________________________________ 

Breadth: 
Szerokość 

 
__________________________________________ 

Summer Draft: 
Zanurzenie 

 
__________________________________________ 

Service Speed: 
Prędkość Kontraktowa 

 
__________________________________________ 

Main Engine Maker: 
Producent Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Main Engine type / stroke / bore 
Rodzaj / skok / średnica cylindra Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Shaft Power: 
Moc na wale 

 
__________________________________________ 

Boiler type: 
Rodzaj kotła 

 
__________________________________________ 

Boiler Steam pressure & temperature: 
Ciśnienie i  temperatura pary w kotle 

 
__________________________________________ 

Number & type of Electrical Generators: 
Liczba i rodzaj agregatów 

 
__________________________________________ 

Type of Emergency Electrical Generator: 
Rodzaj agregatu awaryjnego 

 
__________________________________________ 

Electrical supply voltages: 
Napięcia elektrycznej sieci statkowej 

 
__________________________________________ 

Main Engine daily fuel consumption ballast / load: 
Dobowe zużycie paliwa SG pod  balastem/ ładunkiem 

 
__________________________________________ 

Auxiliary Engine daily fuel consumption: 
Dobowe zużycie paliwa SP 

 
__________________________________________ 

Total Fuel Oil / Diesel Oil capacities: 
Pojemność zbiorników paliwa pozost. / destyl. 

 
__________________________________________ 

Fresh water daily generating capacity: 
Wydajność dobowa urządzeń do produkcji wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Total fresh water capacity: 
Pojemność zbiorników wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of lifeboats: 
Liczba łodzi ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków  

 
__________________________________________ 

Lifeboat Engine Maker / type: 
Producent / rodzaj silnika łodzi ratunkowych 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of life rafts: 
Liczba tratew ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków 

 
__________________________________________ 
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V2 -  Specimen Signatures of Crewmembers Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
V2 – Wzory podpisów Członków Załogi Włączonych  w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionych do Zaliczania Zadań 

 
All Chief Engineer Officers and all Officers and other 
personnel who are authorized to sign off tasks, records and 
reports should enter their details as indicated below. No blank 
rows should be left between entries. 

Wszyscy Starsi Mechanicy oraz wszyscy Oficerowie i 
członkowie załogi uprawnieni do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinni wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate Grade/ Number/ 

Expiry Date/ Issuing 
Country 

Dyplom/ Numer/ Data 
Ważności/ Państwo Wydania 

 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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V 2- Safety, Emergency, Familiarization and Environmental  Tasks 
V2- Zadania Związane z Poznaniem Jednostki, Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska  

 
The familiarization section shall be used to gain knowledge 
of the vessel and general safety procedures. This section 
should be completed as soon as possible after joining the 
vessel. 

Część dotycząca zapoznania ze statkiem powinna być 
wykorzystana do zdobycia wiedzy o statku i ogólnych procedurach 
bezpieczeństwa. Powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe 
po zaokrętowaniu 

 
V2- Safety and Emergency Procedures 
V2- Procedury Awaryjne i Bezpieczeństwa  

 
No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta  

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.2.1 
Demonstrate knowledge of the signals for mustering at Emergency 
Stations, Lifeboat Stations and for Abandoning Ship 

   

Wykaż znajomość sygnałów alarmowych do zbiórki na wypadek 
alarmów awaryjnych, pożarowych, szalupowych i opuszczania statku 

 
3.2.2 

Demonstrate knowledge of the Muster Lists, the location of Muster 
Points and personal duties assigned for Emergency and Lifeboat 
stations 

   

Wykaż znajomość List alarmowych, położenia punktów zbornych i 
osobistych obowiązków na wypadek alarmów awaryjnych i 
szalupowych  

 
3.2.3 

Locate your life jacket and demonstrate knowledge of the correct 
donning procedure 

   

Znajdź kamizelkę ratunkową I wykaż znajomość procedury jej  
prawidłowego stosowania 

 
3.2.4 

Demonstrate knowledge of the alarm and procedure to follow in the 
event of a “Man Overboard” 

   

Wykaż znajomość alarmu I procedury stosowanej podczas alarmu 
„Człowiek za burtą” 

 
3.2.5 

Identify the location of rocket line throwing apparatus, parachute 
distress flares and other pyrotechnics and demonstrate knowledge of 
their operation 

   

Wskaż lokalizację wyrzutni linki ratunkowej, rakiet sygnałowych oraz 
innej pirotechniki oraz wykaż znajomość ich działania 

 
3.2.6 

Demonstrate knowledge of the location of General Alarm switches in 
the Engine Room and in the accommodation areas 

   

Wykaż znajomość położenia wyłączników Alarmu Ogólnego w Siłowni i 
pomieszczeniach załogowych 

 
3.2.7 

Demonstrate knowledge of the procedure to be followed when 
discovering a fire 

   

Wykaż znajomość procedury stosowanej po stwierdzeniu pożaru 
 

 
3.2.8 

Demonstrate knowledge of the location and operation of portable fire 
fighting extinguishers within the Engine Room and accommodation 

   

Wykaż znajomość położenia I stosowania przenośnych gaśnic 
wewnątrz Siłowni I pomieszczeń załogowych 

 
3.2.9 

Identify the location of first aid kits and demonstrate knowledge of their 
contents 

   

Wskaż położenie zestawów pierwszej pomocy i wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.2.10 

Identify the location of ELSA/EEBD sets and demonstrate knowledge of 
their use 

   

Wskaż położenie aparatów oddechowych i pochłaniających oraz wykaż 
umiejętność ich stosowania 

 
3.2.11 

Demonstrate knowledge of the smoking regulations onboard 
 

   

Wykaż znajomość przepisów dotyczących palenia tytoniu na statku 
 

 
3.2.12 

Demonstrate knowledge of the rules and restrictions on the use of 
portable electronic equipment outside of the accommodation 

   

Wykaż znajomość przepisów I ograniczeń dotyczących wykorzystania 
przenośnych urządzeń elektronicznych poza nadbudówką 

 
3.2.13 

Demonstrate knowledge of the emergency escape routes from the 
Engine Room 

   

Wykaż znajomość awaryjnych dróg ewakuacji z Siłowni 
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V2- Familiarization 

V2- Poznanie jednostki 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.2.14 
Demonstrate knowledge of the general lay-out of the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnej orientacji na statku 
 

 
3.2.15 

Read and demonstrate knowledge of the Chief Engineer’s standing 
orders 

   

Przeczytaj I wykaż znajomość przepisów porządkowych Starszego 
Mechanika 

 
3.2.16 

Demonstrate knowledge of the engine control room 
 

   

Wykaż znajomość centrali manewrowo- kontrolnej 
 

 
3.2.17 

Demonstrate knowledge of the full lay-out of the Engine Room 
 

   

Wykaż znajomość pełnej orientacji w Siłowni 
 

 
3.2.18 

Demonstrate knowledge of the use of Internal communication 
equipment, including walkie-talkie radios, telephones and Public 
Address system 

   

Wykaż znajomość korzystania z urządzeń  wewnętrznej komunikacji, w 
tym radiotelefonów, telefonów i systemu wewnętrznego wywołania 

 
3.2.19 

Demonstrate knowledge of the lay-out of the steering gear 
compartment 

   

Wykaż znajomość orientacji w pomieszczeniu maszyny sterowej 
 

 
3.2.20 

Read the company Safety Management System manuals and 
demonstrate knowledge of their content 

   

Przeczytaj podręczniki bezpiecznej eksploatacji I wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.2.21 

Demonstrate knowledge of general housekeeping rules on the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnych zasad utrzymania porządku na statku 
 

 
3.2.22 

Demonstrate knowledge of ISPS security procedures at sea and in port 
with regards to access control and restricted areas 

   

Wykaż znajomość procedur bezpieczeństwa ISPS w morzu I w porcie 
w odniesieniu do kontroli wejścia i obszarów chronionych 

 
 

 
V2- Environmental Protection 

V2- Ochrona Środowiska 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.2.23 
Read and demonstrate an understanding of the vessel’s oil spill 
response plan (SOPEP or SMPEP as applicable and VRP) 

   

Przeczytaj I wykaż zrozumienie statkowego planu przeciwdziałania 
rozlewom olejowym (SOPEP,  SMPEP i VRP) 

 
3.2.24 

Locate the Oil Spill Response Locker and demonstrate knowledge of it’s 
contents 

   

Wskaż położenie Magazynku Przeciwdziałania Rozlewom Olejowym i 
wykaż znajomość jego zawartości 

 
3.2.25 

Demonstrate knowledge of garbage storage and disposal procedures 
on board 

   

Wykaż znajomość procedur przechowywania i zdawania śmieci na 
statku 
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VESSEL 3 (V3) -  Particulars  
Statek 3 (V3) - Dane 

 
 

M/V:___________________________________ CALL SIGN:__________ IMO NO:__________ 

 
Company Name & Address:__________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Vessel Type: 
Rodzaj Statku 

 
__________________________________________ 

Vessel Flag and Registration Number: 
Bandera i Numer Rejestru 

 
__________________________________________ 

Length Overall: 
Długość 

 
__________________________________________ 

Breadth: 
Szerokość 

 
__________________________________________ 

Summer Draft: 
Zanurzenie 

 
__________________________________________ 

Service Speed: 
Prędkość Kontraktowa 

 
__________________________________________ 

Main Engine Maker: 
Producent Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Main Engine type / stroke / bore 
Rodzaj / skok / średnica cylindra Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Shaft Power: 
Moc na wale 

 
__________________________________________ 

Boiler type: 
Rodzaj kotła 

 
__________________________________________ 

Boiler Steam pressure & temperature: 
Ciśnienie i  temperatura pary w kotle 

 
__________________________________________ 

Number & type of Electrical Generators: 
Liczba i rodzaj agregatów 

 
__________________________________________ 

Type of Emergency Electrical Generator: 
Rodzaj agregatu awaryjnego 

 
__________________________________________ 

Electrical supply voltages: 
Napięcia elektrycznej sieci statkowej 

 
__________________________________________ 

Main Engine daily fuel consumption ballast / load: 
Dobowe zużycie paliwa SG pod  balastem/ ładunkiem 

 
__________________________________________ 

Auxiliary Engine daily fuel consumption: 
Dobowe zużycie paliwa SP 

 
__________________________________________ 

Total Fuel Oil / Diesel Oil capacities: 
Pojemność zbiorników paliwa pozost. / destyl. 

 
__________________________________________ 

Fresh water daily generating capacity: 
Wydajność dobowa urządzeń do produkcji wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Total fresh water capacity: 
Pojemność zbiorników wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of lifeboats: 
Liczba łodzi ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków  

 
__________________________________________ 

Lifeboat Engine Maker / type: 
Producent / rodzaj silnika łodzi ratunkowych 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of life rafts: 
Liczba tratew ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków 

 
__________________________________________ 

 



 
Engineer Cadet Training Record Book 

Książka Praktyk Morskich dla Praktykanta w Dziale Maszynowym  

 
Page: 
Strona 

 
 

 
 

25 

V3 -  Specimen Signatures of Crewmembers Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
V3 – Wzory podpisów Członków Załogi Włączonych  w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionych do Zaliczania Zadań 

 
All Chief Engineer Officers and all Officers and other 
personnel who are authorized to sign off tasks, records and 
reports should enter their details as indicated below. No blank 
rows should be left between entries. 

Wszyscy Starsi Mechanicy oraz wszyscy Oficerowie i 
członkowie załogi uprawnieni do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinni wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate Grade/ Number/ 

Expiry Date/ Issuing 
Country 

Dyplom/ Numer/ Data 
Ważności/ Państwo Wydania 

 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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V 3- Safety, Emergency, Familiarization and Environmental  Tasks 
V3- Zadania Związane z Poznaniem Jednostki, Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska  

 
The familiarization section shall be used to gain knowledge 
of the vessel and general safety procedures. This section 
should be completed as soon as possible after joining the 
vessel. 

Część dotycząca zapoznania ze statkiem powinna być 
wykorzystana do zdobycia wiedzy o statku i ogólnych procedurach 
bezpieczeństwa. Powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe 
po zaokrętowaniu 

 
V3- Safety and Emergency Procedures 
V3- Procedury Awaryjne i Bezpieczeństwa  

 
No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta  

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.3.1 
Demonstrate knowledge of the signals for mustering at Emergency 
Stations, Lifeboat Stations and for Abandoning Ship 

   

Wykaż znajomość sygnałów alarmowych do zbiórki na wypadek 
alarmów awaryjnych, pożarowych, szalupowych i opuszczania statku 

 
3.3.2 

Demonstrate knowledge of the Muster Lists, the location of Muster 
Points and personal duties assigned for Emergency and Lifeboat 
stations 

   

Wykaż znajomość List alarmowych, położenia punktów zbornych i 
osobistych obowiązków na wypadek alarmów awaryjnych i 
szalupowych  

 
3.3.3 

Locate your life jacket and demonstrate knowledge of the correct 
donning procedure 

   

Znajdź kamizelkę ratunkową I wykaż znajomość procedury jej  
prawidłowego stosowania 

 
3.3.4 

Demonstrate knowledge of the alarm and procedure to follow in the 
event of a “Man Overboard” 

   

Wykaż znajomość alarmu I procedury stosowanej podczas alarmu 
„Człowiek za burtą” 

 
3.3.5 

Identify the location of rocket line throwing apparatus, parachute 
distress flares and other pyrotechnics and demonstrate knowledge of 
their operation 

   

Wskaż lokalizację wyrzutni linki ratunkowej, rakiet sygnałowych oraz 
innej pirotechniki oraz wykaż znajomość ich działania 

 
3.3.6 

Demonstrate knowledge of the location of General Alarm switches in 
the Engine Room and in the accommodation areas 

   

Wykaż znajomość położenia wyłączników Alarmu Ogólnego w Siłowni i 
pomieszczeniach załogowych 

 
3.3.7 

Demonstrate knowledge of the procedure to be followed when 
discovering a fire 

   

Wykaż znajomość procedury stosowanej po stwierdzeniu pożaru 
 

 
3.3.8 

Demonstrate knowledge of the location and operation of portable fire 
fighting extinguishers within the Engine Room and accommodation 

   

Wykaż znajomość położenia I stosowania przenośnych gaśnic 
wewnątrz Siłowni I pomieszczeń załogowych 

 
3.3.9 

Identify the location of first aid kits and demonstrate knowledge of their 
contents 

   

Wskaż położenie zestawów pierwszej pomocy i wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.3.10 

Identify the location of ELSA/EEBD sets and demonstrate knowledge of 
their use 

   

Wskaż położenie aparatów oddechowych i pochłaniających oraz wykaż 
umiejętność ich stosowania 

 
3.3.11 

Demonstrate knowledge of the smoking regulations onboard 
 

   

Wykaż znajomość przepisów dotyczących palenia tytoniu na statku 
 

 
3.3.12 

Demonstrate knowledge of the rules and restrictions on the use of 
portable electronic equipment outside of the accommodation 

   

Wykaż znajomość przepisów I ograniczeń dotyczących wykorzystania 
przenośnych urządzeń elektronicznych poza nadbudówką 

 
3.3.13 

Demonstrate knowledge of the emergency escape routes from the 
Engine Room 

   

Wykaż znajomość awaryjnych dróg ewakuacji z Siłowni 
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V3- Familiarization 

V3- Poznanie jednostki 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.3.14 
Demonstrate knowledge of the general lay-out of the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnej orientacji na statku 
 

 
3.3.15 

Read and demonstrate knowledge of the Chief Engineer’s standing 
orders 

   

Przeczytaj I wykaż znajomość przepisów porządkowych Starszego 
Mechanika 

 
3.3.16 

Demonstrate knowledge of the engine control room 
 

   

Wykaż znajomość centrali manewrowo- kontrolnej 
 

 
3.3.17 

Demonstrate knowledge of the full lay-out of the Engine Room 
 

   

Wykaż znajomość pełnej orientacji w Siłowni 
 

 
3.3.18 

Demonstrate knowledge of the use of Internal communication 
equipment, including walkie-talkie radios, telephones and Public 
Address system 

   

Wykaż znajomość korzystania z urządzeń  wewnętrznej komunikacji, w 
tym radiotelefonów, telefonów i systemu wewnętrznego wywołania 

 
3.3.19 

Demonstrate knowledge of the lay-out of the steering gear 
compartment 

   

Wykaż znajomość orientacji w pomieszczeniu maszyny sterowej 
 

 
3.3.20 

Read the company Safety Management System manuals and 
demonstrate knowledge of their content 

   

Przeczytaj podręczniki bezpiecznej eksploatacji I wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.3.21 

Demonstrate knowledge of general housekeeping rules on the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnych zasad utrzymania porządku na statku 
 

 
3.3.22 

Demonstrate knowledge of ISPS security procedures at sea and in port 
with regards to access control and restricted areas 

   

Wykaż znajomość procedur bezpieczeństwa ISPS w morzu I w porcie 
w odniesieniu do kontroli wejścia i obszarów chronionych 

 
 

 
V3- Environmental Protection 

V3- Ochrona Środowiska 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.3.23 
Read and demonstrate an understanding of the vessel’s oil spill 
response plan (SOPEP or SMPEP as applicable and VRP) 

   

Przeczytaj I wykaż zrozumienie statkowego planu przeciwdziałania 
rozlewom olejowym (SOPEP,  SMPEP i VRP) 

 
3.3.24 

Locate the Oil Spill Response Locker and demonstrate knowledge of it’s 
contents 

   

Wskaż położenie Magazynku Przeciwdziałania Rozlewom Olejowym i 
wykaż znajomość jego zawartości 

 
3.3.25 

Demonstrate knowledge of garbage storage and disposal procedures 
on board 

   

Wykaż znajomość procedur przechowywania i zdawania śmieci na 
statku 
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VESSEL 4 (V4) -  Particulars  
Statek 4 (V4) - Dane 

 
 

M/V:___________________________________ CALL SIGN:__________ IMO NO:__________ 

 
Company Name & Address:__________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Vessel Type: 
Rodzaj Statku 

 
__________________________________________ 

Vessel Flag and Registration Number: 
Bandera i Numer Rejestru 

 
__________________________________________ 

Length Overall: 
Długość 

 
__________________________________________ 

Breadth: 
Szerokość 

 
__________________________________________ 

Summer Draft: 
Zanurzenie 

 
__________________________________________ 

Service Speed: 
Prędkość Kontraktowa 

 
__________________________________________ 

Main Engine Maker: 
Producent Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Main Engine type / stroke / bore 
Rodzaj / skok / średnica cylindra Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Shaft Power: 
Moc na wale 

 
__________________________________________ 

Boiler type: 
Rodzaj kotła 

 
__________________________________________ 

Boiler Steam pressure & temperature: 
Ciśnienie i  temperatura pary w kotle 

 
__________________________________________ 

Number & type of Electrical Generators: 
Liczba i rodzaj agregatów 

 
__________________________________________ 

Type of Emergency Electrical Generator: 
Rodzaj agregatu awaryjnego 

 
__________________________________________ 

Electrical supply voltages: 
Napięcia elektrycznej sieci statkowej 

 
__________________________________________ 

Main Engine daily fuel consumption ballast / load: 
Dobowe zużycie paliwa SG pod  balastem/ ładunkiem 

 
__________________________________________ 

Auxiliary Engine daily fuel consumption: 
Dobowe zużycie paliwa SP 

 
__________________________________________ 

Total Fuel Oil / Diesel Oil capacities: 
Pojemność zbiorników paliwa pozost. / destyl. 

 
__________________________________________ 

Fresh water daily generating capacity: 
Wydajność dobowa urządzeń do produkcji wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Total fresh water capacity: 
Pojemność zbiorników wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of lifeboats: 
Liczba łodzi ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków  

 
__________________________________________ 

Lifeboat Engine Maker / type: 
Producent / rodzaj silnika łodzi ratunkowych 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of life rafts: 
Liczba tratew ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków 

 
__________________________________________ 

 



 
Engineer Cadet Training Record Book 

Książka Praktyk Morskich dla Praktykanta w Dziale Maszynowym  

 
Page: 
Strona 

 
 

 
 

29 

V4 -  Specimen Signatures of Crewmembers Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
V4 – Wzory podpisów Członków Załogi Włączonych  w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionych do Zaliczania Zadań 

 
All Chief Engineer Officers and all Officers and other 
personnel who are authorized to sign off tasks, records and 
reports should enter their details as indicated below. No blank 
rows should be left between entries. 

Wszyscy Starsi Mechanicy oraz wszyscy Oficerowie i 
członkowie załogi uprawnieni do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinni wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate Grade/ Number/ 

Expiry Date/ Issuing 
Country 

Dyplom/ Numer/ Data 
Ważności/ Państwo Wydania 

 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    
 
 

  
 
 
 

   

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 



 
Engineer Cadet Training Record Book 

Książka Praktyk Morskich dla Praktykanta w Dziale Maszynowym  

 
Page: 
Strona 

 
 

 
 

30 

V 4- Safety, Emergency, Familiarization and Environmental  Tasks 
V4- Zadania Związane z Poznaniem Jednostki, Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska  

 
The familiarization section shall be used to gain knowledge 
of the vessel and general safety procedures. This section 
should be completed as soon as possible after joining the 
vessel. 

Część dotycząca zapoznania ze statkiem powinna być 
wykorzystana do zdobycia wiedzy o statku i ogólnych procedurach 
bezpieczeństwa. Powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe 
po zaokrętowaniu 

 
V4 - Safety and Emergency Procedures 
V4 - Procedury Awaryjne i Bezpieczeństwa  

 
No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta  

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.4.1 
Demonstrate knowledge of the signals for mustering at Emergency 
Stations, Lifeboat Stations and for Abandoning Ship 

   

Wykaż znajomość sygnałów alarmowych do zbiórki na wypadek 
alarmów awaryjnych, pożarowych, szalupowych i opuszczania statku 

 
3.4.2 

Demonstrate knowledge of the Muster Lists, the location of Muster 
Points and personal duties assigned for Emergency and Lifeboat 
stations 

   

Wykaż znajomość List alarmowych, położenia punktów zbornych i 
osobistych obowiązków na wypadek alarmów awaryjnych i 
szalupowych  

 
3.4.3 

Locate your life jacket and demonstrate knowledge of the correct 
donning procedure 

   

Znajdź kamizelkę ratunkową I wykaż znajomość procedury jej  
prawidłowego stosowania 

 
3.4.4 

Demonstrate knowledge of the alarm and procedure to follow in the 
event of a “Man Overboard” 

   

Wykaż znajomość alarmu I procedury stosowanej podczas alarmu 
„Człowiek za burtą” 

 
3.4.5 

Identify the location of rocket line throwing apparatus, parachute 
distress flares and other pyrotechnics and demonstrate knowledge of 
their operation 

   

Wskaż lokalizację wyrzutni linki ratunkowej, rakiet sygnałowych oraz 
innej pirotechniki oraz wykaż znajomość ich działania 

 
3.4.6 

Demonstrate knowledge of the location of General Alarm switches in 
the Engine Room and in the accommodation areas 

   

Wykaż znajomość położenia wyłączników Alarmu Ogólnego w Siłowni i 
pomieszczeniach załogowych 

 
3.4.7 

Demonstrate knowledge of the procedure to be followed when 
discovering a fire 

   

Wykaż znajomość procedury stosowanej po stwierdzeniu pożaru 
 

 
3.4.8 

Demonstrate knowledge of the location and operation of portable fire 
fighting extinguishers within the Engine Room and accommodation 

   

Wykaż znajomość położenia I stosowania przenośnych gaśnic 
wewnątrz Siłowni I pomieszczeń załogowych 

 
3.4.9 

Identify the location of first aid kits and demonstrate knowledge of their 
contents 

   

Wskaż położenie zestawów pierwszej pomocy i wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.4.10 

Identify the location of ELSA/EEBD sets and demonstrate knowledge of 
their use 

   

Wskaż położenie aparatów oddechowych i pochłaniających oraz wykaż 
umiejętność ich stosowania 

 
3.4.11 

Demonstrate knowledge of the smoking regulations onboard 
 

   

Wykaż znajomość przepisów dotyczących palenia tytoniu na statku 
 

 
3.4.12 

Demonstrate knowledge of the rules and restrictions on the use of 
portable electronic equipment outside of the accommodation 

   

Wykaż znajomość przepisów I ograniczeń dotyczących wykorzystania 
przenośnych urządzeń elektronicznych poza nadbudówką 

 
3.4.13 

Demonstrate knowledge of the emergency escape routes from the 
Engine Room 

   

Wykaż znajomość awaryjnych dróg ewakuacji z Siłowni 
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V4- Familiarization 

V4- Poznanie jednostki 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.4.14 
Demonstrate knowledge of the general lay-out of the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnej orientacji na statku 
 

 
3.4.15 

Read and demonstrate knowledge of the Chief Engineer’s standing 
orders 

   

Przeczytaj I wykaż znajomość przepisów porządkowych Starszego 
Mechanika 

 
3.4.16 

Demonstrate knowledge of the engine control room 
 

   

Wykaż znajomość centrali manewrowo- kontrolnej 
 

 
3.4.17 

Demonstrate knowledge of the full lay-out of the Engine Room 
 

   

Wykaż znajomość pełnej orientacji w Siłowni 
 

 
3.4.18 

Demonstrate knowledge of the use of Internal communication 
equipment, including walkie-talkie radios, telephones and Public 
Address system 

   

Wykaż znajomość korzystania z urządzeń  wewnętrznej komunikacji, w 
tym radiotelefonów, telefonów i systemu wewnętrznego wywołania 

 
3.4.19 

Demonstrate knowledge of the lay-out of the steering gear 
compartment 

   

Wykaż znajomość orientacji w pomieszczeniu maszyny sterowej 
 

 
3.4.20 

Read the company Safety Management System manuals and 
demonstrate knowledge of their content 

   

Przeczytaj podręczniki bezpiecznej eksploatacji I wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.4.21 

Demonstrate knowledge of general housekeeping rules on the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnych zasad utrzymania porządku na statku 
 

 
3.4.22 

Demonstrate knowledge of ISPS security procedures at sea and in port 
with regards to access control and restricted areas 

   

Wykaż znajomość procedur bezpieczeństwa ISPS w morzu I w porcie 
w odniesieniu do kontroli wejścia i obszarów chronionych 

 
 

 
V4- Environmental Protection 

V4- Ochrona Środowiska 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.4.23 
Read and demonstrate an understanding of the vessel’s oil spill 
response plan (SOPEP or SMPEP as applicable and VRP) 

   

Przeczytaj I wykaż zrozumienie statkowego planu przeciwdziałania 
rozlewom olejowym (SOPEP,  SMPEP i VRP) 

 
3.4.24 

Locate the Oil Spill Response Locker and demonstrate knowledge of it’s 
contents 

   

Wskaż położenie Magazynku Przeciwdziałania Rozlewom Olejowym i 
wykaż znajomość jego zawartości 

 
3.4.25 

Demonstrate knowledge of garbage storage and disposal procedures 
on board 

   

Wykaż znajomość procedur przechowywania i zdawania śmieci na 
statku 
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VESSEL 5 (V5) -  Particulars 
Statek 5 (V5) - Dane 

 
 

M/V:___________________________________ CALL SIGN:__________ IMO NO:__________ 

 
Company Name & Address:__________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Vessel Type: 
Rodzaj Statku 

 
__________________________________________ 

Vessel Flag and Registration Number: 
Bandera i Numer Rejestru 

 
__________________________________________ 

Length Overall: 
Długość 

 
__________________________________________ 

Breadth: 
Szerokość 

 
__________________________________________ 

Summer Draft: 
Zanurzenie 

 
__________________________________________ 

Service Speed: 
Prędkość Kontraktowa 

 
__________________________________________ 

Main Engine Maker: 
Producent Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Main Engine type / stroke / bore 
Rodzaj / skok / średnica cylindra Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Shaft Power: 
Moc na wale 

 
__________________________________________ 

Boiler type: 
Rodzaj kotła 

 
__________________________________________ 

Boiler Steam pressure & temperature: 
Ciśnienie i  temperatura pary w kotle 

 
__________________________________________ 

Number & type of Electrical Generators: 
Liczba i rodzaj agregatów 

 
__________________________________________ 

Type of Emergency Electrical Generator: 
Rodzaj agregatu awaryjnego 

 
__________________________________________ 

Electrical supply voltages: 
Napięcia elektrycznej sieci statkowej 

 
__________________________________________ 

Main Engine daily fuel consumption ballast / load: 
Dobowe zużycie paliwa SG pod  balastem/ ładunkiem 

 
__________________________________________ 

Auxiliary Engine daily fuel consumption: 
Dobowe zużycie paliwa SP 

 
__________________________________________ 

Total Fuel Oil / Diesel Oil capacities: 
Pojemność zbiorników paliwa pozost. / destyl. 

 
__________________________________________ 

Fresh water daily generating capacity: 
Wydajność dobowa urządzeń do produkcji wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Total fresh water capacity: 
Pojemność zbiorników wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of lifeboats: 
Liczba łodzi ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków  

 
__________________________________________ 

Lifeboat Engine Maker / type: 
Producent / rodzaj silnika łodzi ratunkowych 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of life rafts: 
Liczba tratew ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków 

 
__________________________________________ 
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V5 -  Specimen Signatures of Crewmembers Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
V5 – Wzory podpisów Członków Załogi Włączonych  w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionych do Zaliczania Zadań 

 
All Chief Engineer Officers and all Officers and other 
personnel who are authorized to sign off tasks, records and 
reports should enter their details as indicated below. No blank 
rows should be left between entries. 

Wszyscy Starsi Mechanicy oraz wszyscy Oficerowie i 
członkowie załogi uprawnieni do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinni wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate Grade/ Number/ 

Expiry Date/ Issuing 
Country 

Dyplom/ Numer/ Data 
Ważności/ Państwo Wydania 

 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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V5- Safety, Emergency, Familiarization and Environmental  Tasks 
V5- Zadania Związane z Poznaniem Jednostki, Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska  

 
The familiarization section shall be used to gain knowledge 
of the vessel and general safety procedures. This section 
should be completed as soon as possible after joining the 
vessel. 

Część dotycząca zapoznania ze statkiem powinna być 
wykorzystana do zdobycia wiedzy o statku i ogólnych procedurach 
bezpieczeństwa. Powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe 
po zaokrętowaniu 

 
V5 - Safety and Emergency Procedures 
V5 - Procedury Awaryjne i Bezpieczeństwa  

 
No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta  

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.5.1 
Demonstrate knowledge of the signals for mustering at Emergency 
Stations, Lifeboat Stations and for Abandoning Ship 

   

Wykaż znajomość sygnałów alarmowych do zbiórki na wypadek 
alarmów awaryjnych, pożarowych, szalupowych i opuszczania statku 

 
3.5.2 

Demonstrate knowledge of the Muster Lists, the location of Muster 
Points and personal duties assigned for Emergency and Lifeboat 
stations 

   

Wykaż znajomość List alarmowych, położenia punktów zbornych i 
osobistych obowiązków na wypadek alarmów awaryjnych i 
szalupowych  

 
3.5.3 

Locate your life jacket and demonstrate knowledge of the correct 
donning procedure 

   

Znajdź kamizelkę ratunkową I wykaż znajomość procedury jej  
prawidłowego stosowania 

 
3.5.4 

Demonstrate knowledge of the alarm and procedure to follow in the 
event of a “Man Overboard” 

   

Wykaż znajomość alarmu I procedury stosowanej podczas alarmu 
„Człowiek za burtą” 

 
3.5.5 

Identify the location of rocket line throwing apparatus, parachute 
distress flares and other pyrotechnics and demonstrate knowledge of 
their operation 

   

Wskaż lokalizację wyrzutni linki ratunkowej, rakiet sygnałowych oraz 
innej pirotechniki oraz wykaż znajomość ich działania 

 
3.5.6 

Demonstrate knowledge of the location of General Alarm switches in 
the Engine Room and in the accommodation areas 

   

Wykaż znajomość położenia wyłączników Alarmu Ogólnego w Siłowni i 
pomieszczeniach załogowych 

 
3.5.7 

Demonstrate knowledge of the procedure to be followed when 
discovering a fire 

   

Wykaż znajomość procedury stosowanej po stwierdzeniu pożaru 
 

 
3.5.8 

Demonstrate knowledge of the location and operation of portable fire 
fighting extinguishers within the Engine Room and accommodation 

   

Wykaż znajomość położenia I stosowania przenośnych gaśnic 
wewnątrz Siłowni I pomieszczeń załogowych 

 
3.5.9 

Identify the location of first aid kits and demonstrate knowledge of their 
contents 

   

Wskaż położenie zestawów pierwszej pomocy i wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.5.10 

Identify the location of ELSA/EEBD sets and demonstrate knowledge of 
their use 

   

Wskaż położenie aparatów oddechowych i pochłaniających oraz wykaż 
umiejętność ich stosowania 

 
3.5.11 

Demonstrate knowledge of the smoking regulations onboard 
 

   

Wykaż znajomość przepisów dotyczących palenia tytoniu na statku 
 

 
3.5.12 

Demonstrate knowledge of the rules and restrictions on the use of 
portable electronic equipment outside of the accommodation 

   

Wykaż znajomość przepisów I ograniczeń dotyczących wykorzystania 
przenośnych urządzeń elektronicznych poza nadbudówką 

 
3.5.13 

Demonstrate knowledge of the emergency escape routes from the 
Engine Room 

   

Wykaż znajomość awaryjnych dróg ewakuacji z Siłowni 
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V5- Familiarization 

V5- Poznanie jednostki 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.5.14 
Demonstrate knowledge of the general lay-out of the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnej orientacji na statku 
 

 
3.5.15 

Read and demonstrate knowledge of the Chief Engineer’s standing 
orders 

   

Przeczytaj I wykaż znajomość przepisów porządkowych Starszego 
Mechanika 

 
3.5.16 

Demonstrate knowledge of the engine control room 
 

   

Wykaż znajomość centrali manewrowo- kontrolnej 
 

 
3.5.17 

Demonstrate knowledge of the full lay-out of the Engine Room 
 

   

Wykaż znajomość pełnej orientacji w Siłowni 
 

 
3.5.18 

Demonstrate knowledge of the use of Internal communication 
equipment, including walkie-talkie radios, telephones and Public 
Address system 

   

Wykaż znajomość korzystania z urządzeń  wewnętrznej komunikacji, w 
tym radiotelefonów, telefonów i systemu wewnętrznego wywołania 

 
3.5.19 

Demonstrate knowledge of the lay-out of the steering gear 
compartment 

   

Wykaż znajomość orientacji w pomieszczeniu maszyny sterowej 
 

 
3.5.20 

Read the company Safety Management System manuals and 
demonstrate knowledge of their content 

   

Przeczytaj podręczniki bezpiecznej eksploatacji I wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.5.21 

Demonstrate knowledge of general housekeeping rules on the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnych zasad utrzymania porządku na statku 
 

 
3.5.22 

Demonstrate knowledge of ISPS security procedures at sea and in port 
with regards to access control and restricted areas 

   

Wykaż znajomość procedur bezpieczeństwa ISPS w morzu I w porcie 
w odniesieniu do kontroli wejścia i obszarów chronionych 

 
 

 
V5- Environmental Protection 

V5- Ochrona Środowiska 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.5.23 
Read and demonstrate an understanding of the vessel’s oil spill 
response plan (SOPEP or SMPEP as applicable and VRP) 

   

Przeczytaj I wykaż zrozumienie statkowego planu przeciwdziałania 
rozlewom olejowym (SOPEP,  SMPEP i VRP) 

 
3.5.24 

Locate the Oil Spill Response Locker and demonstrate knowledge of it’s 
contents 

   

Wskaż położenie Magazynku Przeciwdziałania Rozlewom Olejowym i 
wykaż znajomość jego zawartości 

 
3.5.25 

Demonstrate knowledge of garbage storage and disposal procedures 
on board 

   

Wykaż znajomość procedur przechowywania i zdawania śmieci na 
statku 
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VESSEL 6 (V6) -  Particulars  
Statek 6 (V6) - Dane 

 
 

M/V:___________________________________ CALL SIGN:__________ IMO NO:__________ 

 
Company Name & Address:__________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Vessel Type: 
Rodzaj Statku 

 
__________________________________________ 

Vessel Flag and Registration Number: 
Bandera i Numer Rejestru 

 
__________________________________________ 

Length Overall: 
Długość 

 
__________________________________________ 

Breadth: 
Szerokość 

 
__________________________________________ 

Summer Draft: 
Zanurzenie 

 
__________________________________________ 

Service Speed: 
Prędkość Kontraktowa 

 
__________________________________________ 

Main Engine Maker: 
Producent Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Main Engine type / stroke / bore 
Rodzaj / skok / średnica cylindra Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Shaft Power: 
Moc na wale 

 
__________________________________________ 

Boiler type: 
Rodzaj kotła 

 
__________________________________________ 

Boiler Steam pressure & temperature: 
Ciśnienie i  temperatura pary w kotle 

 
__________________________________________ 

Number & type of Electrical Generators: 
Liczba i rodzaj agregatów 

 
__________________________________________ 

Type of Emergency Electrical Generator: 
Rodzaj agregatu awaryjnego 

 
__________________________________________ 

Electrical supply voltages: 
Napięcia elektrycznej sieci statkowej 

 
__________________________________________ 

Main Engine daily fuel consumption ballast / load: 
Dobowe zużycie paliwa SG pod  balastem/ ładunkiem 

 
__________________________________________ 

Auxiliary Engine daily fuel consumption: 
Dobowe zużycie paliwa SP 

 
__________________________________________ 

Total Fuel Oil / Diesel Oil capacities: 
Pojemność zbiorników paliwa pozost. / destyl. 

 
__________________________________________ 

Fresh water daily generating capacity: 
Wydajność dobowa urządzeń do produkcji wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Total fresh water capacity: 
Pojemność zbiorników wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of lifeboats: 
Liczba łodzi ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków  

 
__________________________________________ 

Lifeboat Engine Maker / type: 
Producent / rodzaj silnika łodzi ratunkowych 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of life rafts: 
Liczba tratew ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków 

 
__________________________________________ 
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 V6 -  Specimen Signatures of Crewmembers Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
V6 – Wzory podpisów Członków Załogi Włączonych  w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionych do Zaliczania Zadań 

 
All Chief Engineer Officers and all Officers and other 
personnel who are authorized to sign off tasks, records and 
reports should enter their details as indicated below. No blank 
rows should be left between entries. 

Wszyscy Starsi Mechanicy oraz wszyscy Oficerowie i 
członkowie załogi uprawnieni do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinni wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate Grade/ Number/ 

Expiry Date/ Issuing 
Country 

Dyplom/ Numer/ Data 
Ważności/ Państwo Wydania 

 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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 V6 - Safety, Emergency, Familiarization and Environmental  Tasks 
V6- Zadania Związane z Poznaniem Jednostki, Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska  

 
The familiarization section shall be used to gain knowledge 
of the vessel and general safety procedures. This section 
should be completed as soon as possible after joining the 
vessel. 

Część dotycząca zapoznania ze statkiem powinna być 
wykorzystana do zdobycia wiedzy o statku i ogólnych procedurach 
bezpieczeństwa. Powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe 
po zaokrętowaniu 

 
V1 - Safety and Emergency Procedures 
S1- Procedury Awaryjne i Bezpieczeństwa  

 
No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta  

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.1 
Demonstrate knowledge of the signals for mustering at Emergency 
Stations, Lifeboat Stations and for Abandoning Ship 

   

Wykaż znajomość sygnałów alarmowych do zbiórki na wypadek 
alarmów awaryjnych, pożarowych, szalupowych i opuszczania statku 

 
3.1.2 

Demonstrate knowledge of the Muster Lists, the location of Muster 
Points and personal duties assigned for Emergency and Lifeboat 
stations 

   

Wykaż znajomość List alarmowych, położenia punktów zbornych i 
osobistych obowiązków na wypadek alarmów awaryjnych i 
szalupowych  

 
3.1.3 

Locate your life jacket and demonstrate knowledge of the correct 
donning procedure 

   

Znajdź kamizelkę ratunkową I wykaż znajomość procedury jej  
prawidłowego stosowania 

 
3.1.4 

Demonstrate knowledge of the alarm and procedure to follow in the 
event of a “Man Overboard” 

   

Wykaż znajomość alarmu I procedury stosowanej podczas alarmu 
„Człowiek za burtą” 

 
3.1.5 

Identify the location of rocket line throwing apparatus, parachute 
distress flares and other pyrotechnics and demonstrate knowledge of 
their operation 

   

Wskaż lokalizację wyrzutni linki ratunkowej, rakiet sygnałowych oraz 
innej pirotechniki oraz wykaż znajomość ich działania 

 
3.1.6 

Demonstrate knowledge of the location of General Alarm switches in 
the Engine Room and in the accommodation areas 

   

Wykaż znajomość położenia wyłączników Alarmu Ogólnego w Siłowni i 
pomieszczeniach załogowych 

 
3.1.7 

Demonstrate knowledge of the procedure to be followed when 
discovering a fire 

   

Wykaż znajomość procedury stosowanej po stwierdzeniu pożaru 
 

 
3.1.8 

Demonstrate knowledge of the location and operation of portable fire 
fighting extinguishers within the Engine Room and accommodation 

   

Wykaż znajomość położenia I stosowania przenośnych gaśnic 
wewnątrz Siłowni I pomieszczeń załogowych 

 
3.1.9 

Identify the location of first aid kits and demonstrate knowledge of their 
contents 

   

Wskaż położenie zestawów pierwszej pomocy i wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.1.10 

Identify the location of ELSA/EEBD sets and demonstrate knowledge of 
their use 

   

Wskaż położenie aparatów oddechowych i pochłaniających oraz wykaż 
umiejętność ich stosowania 

 
3.1.11 

Demonstrate knowledge of the smoking regulations onboard 
 

   

Wykaż znajomość przepisów dotyczących palenia tytoniu na statku 
 

 
3.1.12 

Demonstrate knowledge of the rules and restrictions on the use of 
portable electronic equipment outside of the accommodation 

   

Wykaż znajomość przepisów I ograniczeń dotyczących wykorzystania 
przenośnych urządzeń elektronicznych poza nadbudówką 

 
3.1.13 

Demonstrate knowledge of the emergency escape routes from the 
Engine Room 

   

Wykaż znajomość awaryjnych dróg ewakuacji z Siłowni 
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V6 - Familiarization 

V6 - Poznanie jednostki 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.14 
Demonstrate knowledge of the general lay-out of the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnej orientacji na statku 
 

 
3.1.15 

Read and demonstrate knowledge of the Chief Engineer’s standing 
orders 

   

Przeczytaj I wykaż znajomość przepisów porządkowych Starszego 
Mechanika 

 
3.1.16 

Demonstrate knowledge of the engine control room 
 

   

Wykaż znajomość centrali manewrowo- kontrolnej 
 

 
3.1.17 

Demonstrate knowledge of the full lay-out of the Engine Room 
 

   

Wykaż znajomość pełnej orientacji w Siłowni 
 

 
3.1.18 

Demonstrate knowledge of the use of Internal communication 
equipment, including walkie-talkie radios, telephones and Public 
Address system 

   

Wykaż znajomość korzystania z urządzeń  wewnętrznej komunikacji, w 
tym radiotelefonów, telefonów i systemu wewnętrznego wywołania 

 
3.1.19 

Demonstrate knowledge of the lay-out of the steering gear 
compartment 

   

Wykaż znajomość orientacji w pomieszczeniu maszyny sterowej 
 

 
3.1.20 

Read the company Safety Management System manuals and 
demonstrate knowledge of their content 

   

Przeczytaj podręczniki bezpiecznej eksploatacji I wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.1.21 

Demonstrate knowledge of general housekeeping rules on the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnych zasad utrzymania porządku na statku 
 

 
3.1.22 

Demonstrate knowledge of ISPS security procedures at sea and in port 
with regards to access control and restricted areas 

   

Wykaż znajomość procedur bezpieczeństwa ISPS w morzu I w porcie 
w odniesieniu do kontroli wejścia i obszarów chronionych 

 
 

 
V6- Environmental Protection 

V6- Ochrona Środowiska 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.23 
Read and demonstrate an understanding of the vessel’s oil spill 
response plan (SOPEP or SMPEP as applicable and VRP) 

   

Przeczytaj I wykaż zrozumienie statkowego planu przeciwdziałania 
rozlewom olejowym (SOPEP,  SMPEP i VRP) 

 
3.1.24 

Locate the Oil Spill Response Locker and demonstrate knowledge of it’s 
contents 

   

Wskaż położenie Magazynku Przeciwdziałania Rozlewom Olejowym i 
wykaż znajomość jego zawartości 

 
3.1.25 

Demonstrate knowledge of garbage storage and disposal procedures 
on board 

   

Wykaż znajomość procedur przechowywania i zdawania śmieci na 
statku 
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VESSEL 7 (V7) -  Particulars  
Statek 7 (V7) - Dane 

 
 

M/V:___________________________________ CALL SIGN:__________ IMO NO:__________ 

 
Company Name & Address:__________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Vessel Type: 
Rodzaj Statku 

 
__________________________________________ 

Vessel Flag and Registration Number: 
Bandera i Numer Rejestru 

 
__________________________________________ 

Length Overall: 
Długość 

 
__________________________________________ 

Breadth: 
Szerokość 

 
__________________________________________ 

Summer Draft: 
Zanurzenie 

 
__________________________________________ 

Service Speed: 
Prędkość Kontraktowa 

 
__________________________________________ 

Main Engine Maker: 
Producent Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Main Engine type / stroke / bore 
Rodzaj / skok / średnica cylindra Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Shaft Power: 
Moc na wale 

 
__________________________________________ 

Boiler type: 
Rodzaj kotła 

 
__________________________________________ 

Boiler Steam pressure & temperature: 
Ciśnienie i  temperatura pary w kotle 

 
__________________________________________ 

Number & type of Electrical Generators: 
Liczba i rodzaj agregatów 

 
__________________________________________ 

Type of Emergency Electrical Generator: 
Rodzaj agregatu awaryjnego 

 
__________________________________________ 

Electrical supply voltages: 
Napięcia elektrycznej sieci statkowej 

 
__________________________________________ 

Main Engine daily fuel consumption ballast / load: 
Dobowe zużycie paliwa SG pod  balastem/ ładunkiem 

 
__________________________________________ 

Auxiliary Engine daily fuel consumption: 
Dobowe zużycie paliwa SP 

 
__________________________________________ 

Total Fuel Oil / Diesel Oil capacities: 
Pojemność zbiorników paliwa pozost. / destyl. 

 
__________________________________________ 

Fresh water daily generating capacity: 
Wydajność dobowa urządzeń do produkcji wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Total fresh water capacity: 
Pojemność zbiorników wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of lifeboats: 
Liczba łodzi ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków  

 
__________________________________________ 

Lifeboat Engine Maker / type: 
Producent / rodzaj silnika łodzi ratunkowych 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of life rafts: 
Liczba tratew ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków 

 
__________________________________________ 
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 V7 -  Specimen Signatures of Crewmembers Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
V7 – Wzory podpisów Członków Załogi Włączonych  w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionych do Zaliczania Zadań 

 
All Chief Engineer Officers and all Officers and other 
personnel who are authorized to sign off tasks, records and 
reports should enter their details as indicated below. No blank 
rows should be left between entries. 

Wszyscy Starsi Mechanicy oraz wszyscy Oficerowie i 
członkowie załogi uprawnieni do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinni wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate Grade/ Number/ 

Expiry Date/ Issuing 
Country 

Dyplom/ Numer/ Data 
Ważności/ Państwo Wydania 

 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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 V7 - Safety, Emergency, Familiarization and Environmental  Tasks 
V7- Zadania Związane z Poznaniem Jednostki, Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska  

 
The familiarization section shall be used to gain knowledge 
of the vessel and general safety procedures. This section 
should be completed as soon as possible after joining the 
vessel. 

Część dotycząca zapoznania ze statkiem powinna być 
wykorzystana do zdobycia wiedzy o statku i ogólnych procedurach 
bezpieczeństwa. Powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe 
po zaokrętowaniu 

 
V7 - Safety and Emergency Procedures 
S7- Procedury Awaryjne i Bezpieczeństwa  

 
No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta  

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.1 
Demonstrate knowledge of the signals for mustering at Emergency 
Stations, Lifeboat Stations and for Abandoning Ship 

   

Wykaż znajomość sygnałów alarmowych do zbiórki na wypadek 
alarmów awaryjnych, pożarowych, szalupowych i opuszczania statku 

 
3.1.2 

Demonstrate knowledge of the Muster Lists, the location of Muster 
Points and personal duties assigned for Emergency and Lifeboat 
stations 

   

Wykaż znajomość List alarmowych, położenia punktów zbornych i 
osobistych obowiązków na wypadek alarmów awaryjnych i 
szalupowych  

 
3.1.3 

Locate your life jacket and demonstrate knowledge of the correct 
donning procedure 

   

Znajdź kamizelkę ratunkową I wykaż znajomość procedury jej  
prawidłowego stosowania 

 
3.1.4 

Demonstrate knowledge of the alarm and procedure to follow in the 
event of a “Man Overboard” 

   

Wykaż znajomość alarmu I procedury stosowanej podczas alarmu 
„Człowiek za burtą” 

 
3.1.5 

Identify the location of rocket line throwing apparatus, parachute 
distress flares and other pyrotechnics and demonstrate knowledge of 
their operation 

   

Wskaż lokalizację wyrzutni linki ratunkowej, rakiet sygnałowych oraz 
innej pirotechniki oraz wykaż znajomość ich działania 

 
3.1.6 

Demonstrate knowledge of the location of General Alarm switches in 
the Engine Room and in the accommodation areas 

   

Wykaż znajomość położenia wyłączników Alarmu Ogólnego w Siłowni i 
pomieszczeniach załogowych 

 
3.1.7 

Demonstrate knowledge of the procedure to be followed when 
discovering a fire 

   

Wykaż znajomość procedury stosowanej po stwierdzeniu pożaru 
 

 
3.1.8 

Demonstrate knowledge of the location and operation of portable fire 
fighting extinguishers within the Engine Room and accommodation 

   

Wykaż znajomość położenia I stosowania przenośnych gaśnic 
wewnątrz Siłowni I pomieszczeń załogowych 

 
3.1.9 

Identify the location of first aid kits and demonstrate knowledge of their 
contents 

   

Wskaż położenie zestawów pierwszej pomocy i wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.1.10 

Identify the location of ELSA/EEBD sets and demonstrate knowledge of 
their use 

   

Wskaż położenie aparatów oddechowych i pochłaniających oraz wykaż 
umiejętność ich stosowania 

 
3.1.11 

Demonstrate knowledge of the smoking regulations onboard 
 

   

Wykaż znajomość przepisów dotyczących palenia tytoniu na statku 
 

 
3.1.12 

Demonstrate knowledge of the rules and restrictions on the use of 
portable electronic equipment outside of the accommodation 

   

Wykaż znajomość przepisów I ograniczeń dotyczących wykorzystania 
przenośnych urządzeń elektronicznych poza nadbudówką 

 
3.1.13 

Demonstrate knowledge of the emergency escape routes from the 
Engine Room 

   

Wykaż znajomość awaryjnych dróg ewakuacji z Siłowni 
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V7 - Familiarization 

V7 - Poznanie jednostki 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.14 
Demonstrate knowledge of the general lay-out of the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnej orientacji na statku 
 

 
3.1.15 

Read and demonstrate knowledge of the Chief Engineer’s standing 
orders 

   

Przeczytaj I wykaż znajomość przepisów porządkowych Starszego 
Mechanika 

 
3.1.16 

Demonstrate knowledge of the engine control room 
 

   

Wykaż znajomość centrali manewrowo- kontrolnej 
 

 
3.1.17 

Demonstrate knowledge of the full lay-out of the Engine Room 
 

   

Wykaż znajomość pełnej orientacji w Siłowni 
 

 
3.1.18 

Demonstrate knowledge of the use of Internal communication 
equipment, including walkie-talkie radios, telephones and Public 
Address system 

   

Wykaż znajomość korzystania z urządzeń  wewnętrznej komunikacji, w 
tym radiotelefonów, telefonów i systemu wewnętrznego wywołania 

 
3.1.19 

Demonstrate knowledge of the lay-out of the steering gear 
compartment 

   

Wykaż znajomość orientacji w pomieszczeniu maszyny sterowej 
 

 
3.1.20 

Read the company Safety Management System manuals and 
demonstrate knowledge of their content 

   

Przeczytaj podręczniki bezpiecznej eksploatacji I wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.1.21 

Demonstrate knowledge of general housekeeping rules on the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnych zasad utrzymania porządku na statku 
 

 
3.1.22 

Demonstrate knowledge of ISPS security procedures at sea and in port 
with regards to access control and restricted areas 

   

Wykaż znajomość procedur bezpieczeństwa ISPS w morzu I w porcie 
w odniesieniu do kontroli wejścia i obszarów chronionych 

 
 

 
V7- Environmental Protection 

V7- Ochrona Środowiska 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.23 
Read and demonstrate an understanding of the vessel’s oil spill 
response plan (SOPEP or SMPEP as applicable and VRP) 

   

Przeczytaj I wykaż zrozumienie statkowego planu przeciwdziałania 
rozlewom olejowym (SOPEP,  SMPEP i VRP) 

 
3.1.24 

Locate the Oil Spill Response Locker and demonstrate knowledge of it’s 
contents 

   

Wskaż położenie Magazynku Przeciwdziałania Rozlewom Olejowym i 
wykaż znajomość jego zawartości 

 
3.1.25 

Demonstrate knowledge of garbage storage and disposal procedures 
on board 

   

Wykaż znajomość procedur przechowywania i zdawania śmieci na 
statku 
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VESSEL 8 (V8) -  Particulars  
Statek 8 (V8) - Dane 

 
 

M/V:___________________________________ CALL SIGN:__________ IMO NO:__________ 

 
Company Name & Address:__________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Vessel Type: 
Rodzaj Statku 

 
__________________________________________ 

Vessel Flag and Registration Number: 
Bandera i Numer Rejestru 

 
__________________________________________ 

Length Overall: 
Długość 

 
__________________________________________ 

Breadth: 
Szerokość 

 
__________________________________________ 

Summer Draft: 
Zanurzenie 

 
__________________________________________ 

Service Speed: 
Prędkość Kontraktowa 

 
__________________________________________ 

Main Engine Maker: 
Producent Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Main Engine type / stroke / bore 
Rodzaj / skok / średnica cylindra Silnika Głównego 

 
__________________________________________ 

Shaft Power: 
Moc na wale 

 
__________________________________________ 

Boiler type: 
Rodzaj kotła 

 
__________________________________________ 

Boiler Steam pressure & temperature: 
Ciśnienie i  temperatura pary w kotle 

 
__________________________________________ 

Number & type of Electrical Generators: 
Liczba i rodzaj agregatów 

 
__________________________________________ 

Type of Emergency Electrical Generator: 
Rodzaj agregatu awaryjnego 

 
__________________________________________ 

Electrical supply voltages: 
Napięcia elektrycznej sieci statkowej 

 
__________________________________________ 

Main Engine daily fuel consumption ballast / load: 
Dobowe zużycie paliwa SG pod  balastem/ ładunkiem 

 
__________________________________________ 

Auxiliary Engine daily fuel consumption: 
Dobowe zużycie paliwa SP 

 
__________________________________________ 

Total Fuel Oil / Diesel Oil capacities: 
Pojemność zbiorników paliwa pozost. / destyl. 

 
__________________________________________ 

Fresh water daily generating capacity: 
Wydajność dobowa urządzeń do produkcji wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Total fresh water capacity: 
Pojemność zbiorników wody słodkiej 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of lifeboats: 
Liczba łodzi ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków  

 
__________________________________________ 

Lifeboat Engine Maker / type: 
Producent / rodzaj silnika łodzi ratunkowych 

 
__________________________________________ 

Number & capacity of life rafts: 
Liczba tratew ratunkowych I liczba miejsc dla rozbitków 

 
__________________________________________ 
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 V8 -  Specimen Signatures of Crewmembers Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
V8 – Wzory podpisów Członków Załogi Włączonych  w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionych do Zaliczania Zadań 

 
All Chief Engineer Officers and all Officers and other 
personnel who are authorized to sign off tasks, records and 
reports should enter their details as indicated below. No blank 
rows should be left between entries. 

Wszyscy Starsi Mechanicy oraz wszyscy Oficerowie i 
członkowie załogi uprawnieni do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinni wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate Grade/ Number/ 

Expiry Date/ Issuing 
Country 

Dyplom/ Numer/ Data 
Ważności/ Państwo Wydania 

 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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 V8 - Safety, Emergency, Familiarization and Environmental  Tasks 
V8- Zadania Związane z Poznaniem Jednostki, Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska  

 
The familiarization section shall be used to gain knowledge 
of the vessel and general safety procedures. This section 
should be completed as soon as possible after joining the 
vessel. 

Część dotycząca zapoznania ze statkiem powinna być 
wykorzystana do zdobycia wiedzy o statku i ogólnych procedurach 
bezpieczeństwa. Powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe 
po zaokrętowaniu 

 
V1 - Safety and Emergency Procedures 
S1- Procedury Awaryjne i Bezpieczeństwa  

 
No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta  

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.1 
Demonstrate knowledge of the signals for mustering at Emergency 
Stations, Lifeboat Stations and for Abandoning Ship 

   

Wykaż znajomość sygnałów alarmowych do zbiórki na wypadek 
alarmów awaryjnych, pożarowych, szalupowych i opuszczania statku 

 
3.1.2 

Demonstrate knowledge of the Muster Lists, the location of Muster 
Points and personal duties assigned for Emergency and Lifeboat 
stations 

   

Wykaż znajomość List alarmowych, położenia punktów zbornych i 
osobistych obowiązków na wypadek alarmów awaryjnych i 
szalupowych  

 
3.1.3 

Locate your life jacket and demonstrate knowledge of the correct 
donning procedure 

   

Znajdź kamizelkę ratunkową I wykaż znajomość procedury jej  
prawidłowego stosowania 

 
3.1.4 

Demonstrate knowledge of the alarm and procedure to follow in the 
event of a “Man Overboard” 

   

Wykaż znajomość alarmu I procedury stosowanej podczas alarmu 
„Człowiek za burtą” 

 
3.1.5 

Identify the location of rocket line throwing apparatus, parachute 
distress flares and other pyrotechnics and demonstrate knowledge of 
their operation 

   

Wskaż lokalizację wyrzutni linki ratunkowej, rakiet sygnałowych oraz 
innej pirotechniki oraz wykaż znajomość ich działania 

 
3.1.6 

Demonstrate knowledge of the location of General Alarm switches in 
the Engine Room and in the accommodation areas 

   

Wykaż znajomość położenia wyłączników Alarmu Ogólnego w Siłowni i 
pomieszczeniach załogowych 

 
3.1.7 

Demonstrate knowledge of the procedure to be followed when 
discovering a fire 

   

Wykaż znajomość procedury stosowanej po stwierdzeniu pożaru 
 

 
3.1.8 

Demonstrate knowledge of the location and operation of portable fire 
fighting extinguishers within the Engine Room and accommodation 

   

Wykaż znajomość położenia I stosowania przenośnych gaśnic 
wewnątrz Siłowni I pomieszczeń załogowych 

 
3.1.9 

Identify the location of first aid kits and demonstrate knowledge of their 
contents 

   

Wskaż położenie zestawów pierwszej pomocy i wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.1.10 

Identify the location of ELSA/EEBD sets and demonstrate knowledge of 
their use 

   

Wskaż położenie aparatów oddechowych i pochłaniających oraz wykaż 
umiejętność ich stosowania 

 
3.1.11 

Demonstrate knowledge of the smoking regulations onboard 
 

   

Wykaż znajomość przepisów dotyczących palenia tytoniu na statku 
 

 
3.1.12 

Demonstrate knowledge of the rules and restrictions on the use of 
portable electronic equipment outside of the accommodation 

   

Wykaż znajomość przepisów I ograniczeń dotyczących wykorzystania 
przenośnych urządzeń elektronicznych poza nadbudówką 

 
3.1.13 

Demonstrate knowledge of the emergency escape routes from the 
Engine Room 

   

Wykaż znajomość awaryjnych dróg ewakuacji z Siłowni 
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V8 - Familiarization 

V8 - Poznanie jednostki 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.14 
Demonstrate knowledge of the general lay-out of the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnej orientacji na statku 
 

 
3.1.15 

Read and demonstrate knowledge of the Chief Engineer’s standing 
orders 

   

Przeczytaj I wykaż znajomość przepisów porządkowych Starszego 
Mechanika 

 
3.1.16 

Demonstrate knowledge of the engine control room 
 

   

Wykaż znajomość centrali manewrowo- kontrolnej 
 

 
3.1.17 

Demonstrate knowledge of the full lay-out of the Engine Room 
 

   

Wykaż znajomość pełnej orientacji w Siłowni 
 

 
3.1.18 

Demonstrate knowledge of the use of Internal communication 
equipment, including walkie-talkie radios, telephones and Public 
Address system 

   

Wykaż znajomość korzystania z urządzeń  wewnętrznej komunikacji, w 
tym radiotelefonów, telefonów i systemu wewnętrznego wywołania 

 
3.1.19 

Demonstrate knowledge of the lay-out of the steering gear 
compartment 

   

Wykaż znajomość orientacji w pomieszczeniu maszyny sterowej 
 

 
3.1.20 

Read the company Safety Management System manuals and 
demonstrate knowledge of their content 

   

Przeczytaj podręczniki bezpiecznej eksploatacji I wykaż znajomość ich 
zawartości 

 
3.1.21 

Demonstrate knowledge of general housekeeping rules on the vessel 
 

   

Wykaż znajomość ogólnych zasad utrzymania porządku na statku 
 

 
3.1.22 

Demonstrate knowledge of ISPS security procedures at sea and in port 
with regards to access control and restricted areas 

   

Wykaż znajomość procedur bezpieczeństwa ISPS w morzu I w porcie 
w odniesieniu do kontroli wejścia i obszarów chronionych 

 
 

 
V8- Environmental Protection 

V8- Ochrona Środowiska 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Date 
Data 

Cadet 
signature 

Podpis 
Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 
 

3.1.23 
Read and demonstrate an understanding of the vessel’s oil spill 
response plan (SOPEP or SMPEP as applicable and VRP) 

   

Przeczytaj I wykaż zrozumienie statkowego planu przeciwdziałania 
rozlewom olejowym (SOPEP,  SMPEP i VRP) 

 
3.1.24 

Locate the Oil Spill Response Locker and demonstrate knowledge of it’s 
contents 

   

Wskaż położenie Magazynku Przeciwdziałania Rozlewom Olejowym i 
wykaż znajomość jego zawartości 

 
3.1.25 

Demonstrate knowledge of garbage storage and disposal procedures 
on board 

   

Wykaż znajomość procedur przechowywania i zdawania śmieci na 
statku 
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Chapter 3B - Workshop Particulars 
Rozdział drugi - Dane Warsztatu 
 

Workshop 1 (W1) -  Particulars  
Warsztat 1 (W1) - Dane 

 
 
 
Company Name & Address:____________________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Scope of Activity: 
Zakres Działalności: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________________________ 

 
 

W1 -  Specimen Signatures of Experienced Staff Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
W1 – Wzory Podpisów Doświadczonego Personelu Włączonego w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionego do Zaliczania 

Zadań 
 

All the persons who are authorized to sign off tasks, records 
and reports should enter their details as indicated below. No 
blank rows should be left between entries. 

Wszystkie osoby uprawnione do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinny wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate / Number/ Expiry 

Date/ Issuing Country 
Dyplom/ Numer/ Data 

Ważności/ Państwo Wydania 
 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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Workshop 2 (W2) -  Particulars  
Warsztat 2 (W2) - Dane 

 
 
 
Company Name & Address:____________________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Scope of Activity: 
Zakres Działalności: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________________________ 

 
 

W2 -  Specimen Signatures of Experienced Staff Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
W2 – Wzory Podpisów Doświadczonego Personelu Włączonego w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionego do Zaliczania 

Zadań 
 

All the persons who are authorized to sign off tasks, records 
and reports should enter their details as indicated below. No 
blank rows should be left between entries. 

Wszystkie osoby uprawnione do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinny wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate / Number/ Expiry 

Date/ Issuing Country 
Dyplom/ Numer/ Data 

Ważności/ Państwo Wydania 
 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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Workshop 3 (W3) -  Particulars  
Warsztat 3 (W3) - Dane 

 
 
 
Company Name & Address:____________________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Scope of Activity: 
Zakres Działalności: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________________________ 

 
 

W3 -  Specimen Signatures of Experienced Staff Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
W3 – Wzory Podpisów Doświadczonego Personelu Włączonego w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionego do Zaliczania 

Zadań 
 

All the persons who are authorized to sign off tasks, records 
and reports should enter their details as indicated below. No 
blank rows should be left between entries. 

Wszystkie osoby uprawnione do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinny wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate / Number/ Expiry 

Date/ Issuing Country 
Dyplom/ Numer/ Data 

Ważności/ Państwo Wydania 
 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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Workshop 4 (W4) -  Particulars  
Warsztat 4 (W4) - Dane 

 
 
 
Company Name & Address:____________________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Scope of Activity: 
Zakres Działalności: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________________________ 

 
 

W4 -  Specimen Signatures of Experienced Staff Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
W4 – Wzory Podpisów Doświadczonego Personelu Włączonego w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionego do Zaliczania 

Zadań 
 

All the persons who are authorized to sign off tasks, records 
and reports should enter their details as indicated below. No 
blank rows should be left between entries. 

Wszystkie osoby uprawnione do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinny wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate / Number/ Expiry 

Date/ Issuing Country 
Dyplom/ Numer/ Data 

Ważności/ Państwo Wydania 
 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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Workshop 5 (W5) -  Particulars  
Warsztat 5 (W5) - Dane 

 
 
 
Company Name & Address:____________________________________________________________________________ 
Nazwa Firmy i adres  
 
Scope of Activity: 
Zakres Działalności: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________________________ 

 
 

W5 -  Specimen Signatures of Experienced Staff Involved in Training and Authorized to Sign off Tasks 
W5 – Wzory Podpisów Doświadczonego Personelu Włączonego w Szkolenie Praktykantów i Upoważnionego do Zaliczania 

Zadań 
 

All the persons who are authorized to sign off tasks, records 
and reports should enter their details as indicated below. No 
blank rows should be left between entries. 

Wszystkie osoby uprawnione do zaliczania zadań 
prowadzenia zapisów i sprawozdań powinny wprowadzić 
swoje dane do tabeli poniżej. Nie należy zostawiać pustych 
wierszy pomiędzy kolejnymi wpisami.  

 
 

Date of 
Entry 
Data 

Wpisu 

 
Rank 

Stanowisko 

 
Full Name (please print) 

Imię i Nazwisko (drukowane litery) 

 
Certificate / Number/ Expiry 

Date/ Issuing Country 
Dyplom/ Numer/ Data 

Ważności/ Państwo Wydania 
 

 
Specimen Signature 

Wzór Podpisu 
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Chapter 4 - Marine Engineering 
Rozdział 4 - Maszyny Okrętowe 
 
During completion of tasks in this chapter as well as the 
chapters 5 and 6 the Cadet shall work under supervision of 
each Engineer Officer, Electrician and other Crewmembers 
on board. He should actively participate and assist with 
their routine and special duties. In this chapter the Cadet 
should familiarize himself with following issues: 
 
Routine day-to-day operation: 
Routine watch duties for both manned and unmanned 
periods 
Completion of Engine Room Log Book 
Routine daily duties, changing over various machinery, etc. 
 
Special operations: 
Operate Main Engine from Engine Control Room and 
Engine Local Stand. 
Operate Steering gear in emergency mode. 
Operate Auxiliary Boiler in manual mode. 
Procedures and duties during cargo operation. 
 
Critical operations: 
Procedures and duties during navigation in restricted 
visibility, transiting canals, etc. 
Procedures and duties during bunkering. 
Procedures following “black out” and loss of electrical 
power. 
 
Special operations are those where due diligence must be 
exercised in order to reduce the risk of subsequent 
accident or hazardous situation occurring. 
 
Critical operations are those where an error may 
immediately cause an accident or a situation that could 
threaten people, the environment or the ship. 
 
 
 

Podczas wykonania zadań tego rozdziału oraz rozdziałów 5 i 6  
praktykant powinien pracować pod nadzorem każdego oficera 
mechanika, elektryka oraz pozostałych członków załogi. Powinien 
aktywnie uczestniczyć i pomagać podczas realizacji rutynowych i 
specjalnych obowiązków. W tym rozdziale Praktykant powinien 
zapoznać się z następującymi zagadnieniami: 
 
Codzienne rutynowe działania: 
Rutynowe obowiązki wachtowe zarówno gdy siłownia znajduje się 
pod nadzorem jak i bez nadzoru 
Wypełnianie Dziennika Maszynowego 
Codzienne rutynowe obowiązki, zmiana pracujących mechanizmów 
itp. 
Działania specjalne: 
Manewrowanie silnikiem głównym z centrali manewrowo kontrolnej 
i przysilnikowego stanowiska sterowania. 
Praca maszyny sterowej w trybie awaryjnym. 
Praca kotła pomocniczego przy sterowaniu ręcznym 
Procedury i obowiązki podczas operacji ładunkowych. 
 
Działania krytyczne: 
Procedury i obowiązki podczas żeglugi przy ograniczonej 
widzialności, podczas żeglugi kanałami, itp. 
Procedury i obowiązki podczas bunkrowania. 
Procedury po utracie zasilania elektrycznego. 
 
 
Działania specjalne to takie, które muszą być ćwiczone celem 
ograniczenia wynikającego z nich ryzyka wypadków lub 
wystąpienia niebezpiecznych sytuacji 
 
Działania krytyczne to takie, które przy błędzie załogi mogą 
powodować natychmiastowy wypadek lub sytuację zagrożenia dla 
ludzi, środowiska lub statku. 

 
No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Vessel No: 

Numer statku 

 
Cadet 

signature 
Podpis 

Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 

Date 
Data 

 
Motor Ship Watchkeeping 

Trzymanie Wachty w Siłowni z Napędem Spalinowym 
 

 
4.1.1 

Demonstrate knowledge of engine room preparations for port arrival 
and departure 

   

Wykaż znajomość czynności przygotowania siłowni do wejścia i 
wyjścia z portu 

 

 
4.1.2 

Assist the duty Engineer in the ship under way operating in manned 
ER mode 

   

Pomagaj mechanikowi służbowemu podczas wachty morskiej w 
siłowni nadzorowanej 

 

 
4.1.3 

Assist duty Engineer in the ship under way operating in UMS mode 
 

   

Pomagaj mechanikowi służbowemu podczas służby morskiej w 
siłowni nienadzorowanej 

 

 
4.1.4 

Demonstrate knowledge of procedures to take over, maintain and 
handover the watch in the ship under way operating in UMS mode 

   

Wykaż znajomość procedur przejęcia, trzymania i przekazania 
wachty morskiej w siłowni nienadzorowanej 

 

 
4.1.5 

Demonstrate knowledge of monitoring the machinery and systems in 
the ship under way 

   

Wykaż znajomość sprawdzania stanu urządzeń i systemów podczas 
podróży morskiej 

 

 
4.1.6 

Participate in survey of running machinery using condition monitoring 
equipment 

   

Weź udział w inspekcji pracujących mechanizmów stosując 
przyrządy do kontroli stanu 
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4.1.7 

Participate in interpretation of results of running machinery survey 
using monitoring equipment 

   

Weź udział w interpretacji wyników inspekcji pracujących 
mechanizmów z wykorzystaniem przyrządów kontroli stanu 

 

 
4.1.8 

Demonstrate knowledge of communication clearly and accurately 
with the officer in charge of navigational watch and executing bridge 
orders promptly 

   

Wykaż umiejętność jasnego i dokładnego komunikowania się z 
oficerem pełniącym wachtę nawigacyjną i niezwłocznego 
wykonywania poleceń z mostka 

 

 
4.1.9 

Demonstrate knowledge of maintaining the ER log book and other 
records 

   

Wykaż znajomość prowadzenia dziennika maszynowego i innych 
zapisów 

 

 
4.1.10 

Demonstrate knowledge of internal transfer of fuel    
Wykaż znajomość transferu paliwa pomiędzy zbiornikami 
 

 

 
4.1.11 

Demonstrate ability of checking the condition and level of fuel in the 
holding, settling and service tanks 

   

Wykaż umiejętność sprawdzenia parametrów i poziomu paliwa w 
zbiornikach zapasowych, osadowych i rozchodowych 

 

 
4.1.12 

Demonstrate ability of checking the level of fluids in all the bilge 
wells, ballast tanks, slop tanks, fresh water tanks, boiler feed water 
tanks, sewage tanks and completing the sounding book 

   

Wykaż umiejętność sprawdzenia poziomów cieczy w studzienkach 
zęzowych, zbiornikach balastowych, zbiornikach resztkowych, 
zbiornikach wody słodkiej, zbiornikach wody kotłowej, zbiornikach 
fekalii i wypełnienia ksiązki sondażowej  

 

 
4.1.13 

Demonstrate knowledge of the actions that would be necessary to 
contain the effects of damages resulting from fatal machinery 
breakdown, fire, flooding, pressure vessel rupture, collision or 
grounding  

   

Wykaż znajomość działań, które są konieczne w celu opanowania 
sytuacji w przypadku uszkodzeń powstających w wyniku poważnej 
awarii mechanizmów, pożaru, zalania wodą, pęknięcia zbiorników 
pod ciśnieniem, zderzenia lub wejścia na mieliznę 

 

 
4.1.14 

Demonstrate knowledge of the procedures to be applied during the 
watch under adverse condition in rough seas, restricted visibility, 
coastal and congested waters and at anchor 

   

Wykaż znajomość procedur które powinny być zastosowane podczas 
wachty w niesprzyjających warunkach na wzburzonym morzu, przy 
ograniczonej widzialności,  na wodach przybrzeżnych i o dużym 
natężeniu ruchu oraz na kotwicy  

 

 
4.1.15 

Demonstrate knowledge of the procedures for on-board Lube Oil 
sampling and testing 

   

Wykaż znajomość statkowych  procedur pobierania próbek i kontroli 
stanu oleju smarowego 

 

 
4.1.16 

Accompany 2nd Officer on Health & Safety inspection of the Engine 
room & associated machinery spaces. 

   

Weź udział wraz z trzecim oficerem w inspekcji bezpieczeństwa  
siłowni i towarzyszących przestrzeni maszynowych  

 

 
4.1.17 

Demonstrate knowledge of the safe use of the engine room crane 
 

   

Wykaż znajomość bezpiecznego użycia dźwigu maszynowego 
 

 

 
4.1.18 

Demonstrate knowledge of the safe use of portable chain blocks 
 

   

Wykaż znajomość bezpiecznego użycia przenośnych podnośników 
łańcuchowych 

 

 
4.1.19 

Demonstrate knowledge of procedures following unexpected total 
loss of electric power 

   

Wykaż znajomość procedur następujących po nieoczekiwanej 
całkowitej utracie zasilania elektrycznego 

 

 
4.1.20 

Demonstrate knowledge of procedures following failure of steering 
gear 

   

Wykaż znajomość procedur następujących po awarii maszyny 
sterowej 

 

Steam Ship Watchkeeping 
Trzymanie Wachty w Siłowni z Napędem Parowym 

 
4.2.1 

Demonstrate knowledge of engine room preparations for port arrival 
and departure 

   

Wykaż znajomość czynności przygotowania siłowni do wejścia i 
wyjścia z portu 
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4.2.2 

Assist the duty Engineer in the ship under way operating in manned 
ER mode 

   

Pomagaj mechanikowi służbowemu podczas wachty morskiej w 
siłowni nadzorowanej 

 

 
4.2.3 

Assist duty Engineer in the ship under way operating in UMS mode 
 

   

Pomagaj mechanikowi służbowemu podczas służby morskiej w 
siłowni nienadzorowanej 

 

 
4.2.4 

Demonstrate knowledge of procedures to take over, maintain and 
handover the watch in the ship under way operating in UMS mode 

   

Wykaż znajomość procedur przejęcia, trzymania i przekazania 
wachty morskiej w siłowni nienadzorowanej 

 

 
4.2.5 

Demonstrate knowledge of monitoring the machinery and systems in 
the ship under way 

   

Wykaż znajomość sprawdzania stanu urządzeń i systemów podczas 
podróży morskiej 

 

 
4.2.6 

Demonstrate knowledge of communication clearly and accurately 
with the officer in charge of navigational watch and executing bridge 
orders promptly 

   

Wykaż umiejętność jasnego i dokładnego komunikowania się z 
oficerem pełniącym wachtę nawigacyjną i niezwłocznego 
wykonywania poleceń z mostka 

 

 
4.2.7 

Demonstrate knowledge of maintaining the ER log book and other 
records 

   

Wykaż znajomość prowadzenia dziennika maszynowego i innych 
zapisów 

 

 
4.2.8 

Demonstrate knowledge of internal transfer of fuel 
 

   

Wykaż znajomość transferu paliwa pomiędzy zbiornikami 
 

 

 
4.2.9 

Demonstrate ability of checking the condition and level of fuel in the 
holding, settling and service tanks 

   

Wykaż umiejętność sprawdzenia parametrów i poziomu paliwa w 
zbiornikach zapasowych, osadowych i rozchodowych 

 

 
4.2.10 

Demonstrate ability of checking the level of fluids in all the bilge 
wells, ballast tanks, slop tanks, fresh water tanks, boiler feed water 
tanks, sewage tanks and completing the sounding book 

   

Wykaż umiejętność sprawdzenia poziomów cieczy w studzienkach 
zęzowych, zbiornikach balastowych, zbiornikach resztkowych, 
zbiornikach wody słodkiej, zbiornikach wody kotłowej, zbiornikach 
fekalii i wypełnienia ksiązki sondażowej  

 

 
4.2.11 

Demonstrate knowledge of the actions that would be necessary to 
contain the effects of damages resulting from fatal machinery 
breakdown, fire, flooding, pressure vessel rupture, collision or 
grounding  

   

Wykaż znajomość działań, które są konieczne w celu opanowania 
sytuacji w przypadku uszkodzeń powstających w wyniku poważnej 
awarii mechanizmów, pożaru, zalania wodą, pęknięcia zbiorników 
pod ciśnieniem, zderzenia lub wejścia na mieliznę 

 

 
4.2.12 

Demonstrate knowledge of the procedures to be applied during the 
watch under adverse condition in rough seas, restricted visibility, 
coastal and congested waters and at anchor 

   

Wykaż znajomość procedur które powinny być zastosowane podczas 
wachty w niesprzyjających warunkach na wzburzonym morzu, przy 
ograniczonej widzialności,  na wodach przybrzeżnych i o dużym 
natężeniu ruchu oraz na kotwicy  

 

 
4.2.13 

Demonstrate knowledge of the procedures for on-board lube oil 
sampling and testing 

   

Wykaż znajomość statkowych  procedur pobierania próbek i kontroli 
stanu oleju smarowego 

 

 
4.2.14 

Accompany 2nd Officer on Health & Safety inspection of the Engine 
room & associated machinery spaces. 

   

Weź udział wraz z trzecim oficerem w inspekcji bezpieczeństwa  
siłowni i towarzyszących przestrzeni maszynowych  

 

 
4.2.15 

Demonstrate knowledge of the safe use of the engine room crane 
 

   

Wykaż znajomość bezpiecznego użycia dźwigu maszynowego 
 

 

 
4.2.16 

Demonstrate knowledge of the safe use of portable chain blocks 
 

   

Wykaż znajomość bezpiecznego użycia przenośnych podnośników 
łańcuchowych 
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4.2.17 

Demonstrate knowledge of procedures following unexpected total 
loss of electric power 

   

Wykaż znajomość procedur następujących po nieoczekiwanej 
całkowitej utracie zasilania elektrycznego 

 

 
4.2.18 

Demonstrate knowledge of procedures following failure of steering 
gear 

   

Wykaż znajomość procedur następujących po awarii maszyny 
sterowej 

 

 
Main Propulsion Machinery and Ancillary Systems on a Motor Ship 
Maszyna Napędu Głównego i Systemy Obsługujące Napęd Spalinowy 

 
 

4.3.1 
Demonstrate knowledge of operations necessary to prepare and start 
the main engine 

   

Wykaż znajomość czynności koniecznych do przygotowania i startu 
silnika głównego 

 

 
4.3.2 

Demonstrate knowledge of operations necessary to shut down and 
prepare main engine to the harbour condition 

   

Wykaż znajomość czynności koniecznych do zatrzymania i 
przygotowania silnika głównego na czas  postoju w porcie 

 

 
4.3.3 

Demonstrate an understanding of procedures for preparing the main 
engine from cold and bringing to the harbour condition 

   

Wykaż zrozumienie procedur przygotowania silnika głównego od 
stanu zimnego do stanu gotowości portowej 

 

 
4.3.4 

Participate in manoeuvring the main engine from the engine control 
room position, including starting, stopping and reversing  

   

Weź udział w manewrowaniu silnikiem głównym z centrali 
manewrowo kontrolnej z uwzględnieniem rozruchu, zatrzymania i 
przesterowania 

 

 
4.3.5 

Demonstrate knowledge of the procedure for change over the main 
engine control from ECR to emergency manoeuvring position  

   

Wykaż znajomość procedury przełączenia sterowania silnikiem 
głównym z CMK do stanowiska awaryjnego 

 

 
4.3.6 

Demonstrate an understanding of procedure for controlling the main 
engine from the emergency manoeuvring position, including start, 
stop, reverse or CPP or reverse clutch operation 

   

Wykaż znajomość procedury sterowania silnikiem głównym ze 
stanowiska awaryjnego z uwzględnieniem rozruchu, zatrzymania, 
przesterowania, lub obsługi śruby o zmiennym skoku, względnie 
przekładni rewersyjnej 

 

 
4.3.7 

Demonstrate knowledge of the main engine automation control 
system, alarms, slowdown and trip functions 

   

Wykaż znajomość systemu automatyki sterowania silnika głównego, 
alarmów, funkcji redukcji obrotów  i blokad 

 

 
4.3.8 

Participate in carrying out the routine testing of the main engine 
safety trips and alarms 

   

Weź udział w rutynowej kontroli blokad bezpieczeństwa i alarmów 
silnika głównego 

 

 
4.3.9 

Demonstrate knowledge of the main engine fuel oil supply system 
 

   

Wykaż znajomość systemu zasilania paliwem silnika głównego 
 

 

 
4.3.10 

Demonstrate knowledge of the main engine lubricating oil system 
 

   

Wykaż znajomość systemu oleju smarowego silnika głównego 
 

 

 
4.3.11 

Demonstrate knowledge of the main engine jacket water cooling 
system 

   

Wykaż znajomość systemu wody chodzącej cylindry silnika 
głównego 
 

 

 
4.3.12 

Demonstrate knowledge of the main engine starting air system 
 

   

Wykaż znajomość systemu powietrza startowego silnika głównego 
 

 

 
4.3.13 

Demonstrate knowledge of carrying out the main engine jacket 
cooling water  test and administer treatment 

   

Wykaż znajomość przeprowadzenia kontroli stanu i umiejętność 
doboru chemikaliów do obróbki wody chłodzącej silnika głównego 

 

 
4.3.14 

Demonstrate ability to take cylinder power indication diagram and 
estimate indicated power 

   

Wykaż umiejętność wykonania wykresu indykatorowego i liczenia 
mocy indykowanej cylindra 

 



 
Engineer Cadet Training Record Book 

Książka Praktyk Morskich dla Praktykanta w Dziale Maszynowym  

 
Page: 
Strona 

 
 

 
 

57 

 
4.3.15 

Demonstrate ability to calculate cylinder mean effective pressure and 
effective power 

   

Wykaż umiejętność liczenia średniego ciśnienia efektywnego i mocy 
efektywnej cylindra 

 

 
4.3.16 

Demonstrate knowledge of the procedure for cleaning of gas and air 
sides of the turbocharger 

   

Wykaż znajomość procedury czyszczenia strony ogniowej i 
powietrznej turbosprężarki 

 

 
4.3.17 

Demonstrate knowledge of the procedure for engagement of turning 
gear, placing the warning notes and taking necessary safety 
precautions 

   

Wykaż znajomość procedury załączenia obracarki, umieszczenia 
napisów ostrzegawczych oraz koniecznych środków bezpieczeństwa  

 

 
4.3.18 

Demonstrate an understanding of operation principles and 
adjustment parameters of speed governor 

   

Wykaż zrozumienie zasad działania i parametrów nastawy regulatora 
obrotów  

 

 
4.3.19 

Demonstrate knowledge of the appropriate initial action and ability to 
recognize dangerous trends in case of activation of ME crankcase oil 
mist detector  

   

Wykaż umiejętność podjęcia właściwych działań wstępnych i 
zdolność rozpoznania niebezpiecznych zmian w przypadku 
zadziałania alarmu wykrywacza mgły olejowej  

 

 
4.3.20 

Demonstrate knowledge of the appropriate initial action and ability to 
recognize dangerous trends in case of high and rising exhaust gas 
temperature  

   

Wykaż umiejętność podjęcia właściwych działań wstępnych i 
zdolność rozpoznania niebezpiecznych zmian  w przypadku wzrostu 
temperatury gazów wylotowych 

 

 
4.3.21 

Demonstrate knowledge of the appropriate initial action and ability to 
recognize dangerous trends in case of high temperature in one unit 
of scavenge box 

   

Wykaż umiejętność podjęcia właściwych działań wstępnych i 
zdolność rozpoznania niebezpiecznych zmian  w przypadku 
stwierdzenia wysokiej temperatury w jednej z przelotni 

 

 
4.3.22 

Demonstrate knowledge of the appropriate initial action and ability to 
recognize dangerous trends in case of erratic main engine cylinder 
exhaust temperature 

   

Wykaż umiejętność podjęcia właściwych działań wstępnych i 
zdolność rozpoznania niebezpiecznych zmian  w przypadku 
nieprawidłowej temperatury gazów wylotowych cylindra silnika 
głównego 

 

Main Propulsion Machinery and Ancillary Systems on a Steam Ship 
Maszyna Napędu Głównego i Systemy Obsługujące Napęd Parowy 

 
4.4.1 

Demonstrate knowledge of operations necessary to warm through 
and start the main turbine plant 

   

Wykaż znajomość czynności koniecznych do podgrzania i startu 
instalacji turbiny głównej 

 

 
4.4.2 

Demonstrate knowledge of operations necessary to shut down and 
secure the main turbine plant to the harbour condition 

   

Wykaż znajomość czynności koniecznych do zatrzymania i 
przygotowania instalacji turbiny głównej na czas  postoju w porcie 

 

 
4.4.3 

Demonstrate an understanding of procedures for rising steam from 
cold in the main boilers and bringing the main turbine plant to the 
harbour conditions 

   

Wykaż zrozumienie procedur podniesienia ciśnienia pary w kotłach i 
przygotowania instalacji turbiny głównej głównych od stanu zimnego 
do stanu gotowości portowej 

 

 
4.4.4 

Participate in manoeuvring the main turbine from the control room 
position, including starting, stopping and reversing  

   

Weź udział w manewrowaniu turbiną główną z centrali manewrowo 
kontrolnej z uwzględnieniem rozruchu, zatrzymania i przesterowania 

 

 
4.4.5 

Demonstrate knowledge of the procedure for change over the main 
turbine control from main control station to an emergency 
manoeuvring position  

   

Wykaż znajomość procedury przełączenia sterowania turbiną główną 
z głównego do awaryjnego stanowiska awaryjnego 

 

 
4.4.6 

Demonstrate an understanding of procedure for controlling the main 
turbine from the emergency manoeuvring position, including start, 
stop, reverse operation 

   

Wykaż znajomość procedury sterowania turbiną główną ze 
stanowiska awaryjnego z uwzględnieniem rozruchu, zatrzymania i  
przesterowania 
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4.4.7 

Demonstrate knowledge of the main turbine control system, alarms, 
and trip functions 

   

Wykaż znajomość systemu sterowania turbiny głównej, alarmów i 
blokad 

 

 
4.4.8 

Participate in carrying out the routine testing of the main turbine 
safety trips and alarms 

   

Weź udział w rutynowej kontroli blokad bezpieczeństwa i alarmów 
turbiny głównej 

 

 
4.4.9 

Demonstrate knowledge of the main boiler control system, alarms, 
and trip functions 

   

Wykaż znajomość systemu sterowania kotłem głównym, alarmów i 
blokad 

 

 
4.4.10 

Participate in carrying out the routine testing of the main boiler safety 
trips and alarms 

   

Weź udział w rutynowej kontroli blokad bezpieczeństwa i alarmów 
kotła głównego 

 

 
4.4.11 

Demonstrate knowledge of the main boiler fuel oil supply system 
 

   

Wykaż znajomość systemu zasilania paliwem kotła głównego 
 

 

 
4.4.12 

Demonstrate knowledge of the main turbine lubricating system 
 

   

Wykaż znajomość systemu oleju smarowego turbiny głównej 
 

 

 
4.4.13 

Demonstrate knowledge of the main steam system 
 

   

Wykaż znajomość głównego systemu zasilania parą 
 

 

 
4.4.14 

Demonstrate knowledge of the main turbine heating steam system 
 

   

Wykaż znajomość systemu pary grzewczej turbiny głównej 
 

 

 
4.4.15 

Demonstrate knowledge of the main turbine blowing-down steam 
system 

   

Wykaż znajomość systemu przedmuchania kadłuba turbiny głównej 
 

 

 
4.4.16 

Demonstrate knowledge of the main turbine sealing steam system 
 

   

Wykaż znajomość systemu pary uszczelniającej turbiny głównej 
 

 

 
4.4.17 

Demonstrate knowledge of the condensate and drain systems 
 

   

Wykaż znajomość systemów skroplin i drenażu 
 

 

 
4.4.18 

Demonstrate knowledge of the main boiler feed water system 
 

   

Wykaż znajomość systemu zasilania wodą kotła głównego 
 

 

 
4.4.19 

Demonstrate knowledge of the sea water cooling system 
 

   

Wykaż znajomość systemu chłodzenia wodą morską 
 

 

 
4.4.20 

Demonstrate knowledge of carrying out the main boiler water  test 
and administer treatment 

   

Wykaż znajomość przeprowadzenia kontroli stanu i umiejętność 
doboru chemikaliów do obróbki wody kotła głównego 

 

 
4.4.21 

Demonstrate ability to take main propulsion heat balance and 
estimate indicated power 
 

   

Wykaż umiejętność wykonania bilansu cieplnego napędu głównego i 
szacowania mocy indykowanej 
 

 

 
4.4.22 

Demonstrate knowledge of the procedure for engagement of turning 
gear, slow steam turning procedure, placing the warning notes and 
taking necessary safety precautions 

   

Wykaż znajomość procedury załączenia obracarki, wolnego 
obracania parą, umieszczenia napisów ostrzegawczych oraz 
koniecznych środków bezpieczeństwa  

 

 
4.4.23 

Demonstrate an understanding of operation principles and 
adjustment of main turbine speed governor 
 

   

Wykaż zrozumienie zasad działania i nastawy  regulatora obrotów 
turbiny głównej 
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4.4.24 

Demonstrate knowledge of the appropriate initial action and ability to 
recognize dangerous trends in case of activation of main turbine 
safety trip 

   

Wykaż umiejętność podjęcia właściwych działań wstępnych i 
zdolność rozpoznania niebezpiecznych zmian w przypadku 
zadziałania blokady bezpieczeństwa turbiny głównej 

 

 
4.4.25 

Demonstrate knowledge of the appropriate initial action and ability to 
recognize dangerous trends in case of progressive loss of water level 
in main boiler 

   

Wykaż umiejętność podjęcia właściwych działań wstępnych i 
zdolność rozpoznania niebezpiecznych zmian  w przypadku 
postępującego obniżania się poziomu wody w kotle głównym 

 

 
4.4.26 

Demonstrate knowledge of the appropriate initial action and ability to 
recognize dangerous trends in case of progressive loss of vacuum 
on the main condenser 

   

Wykaż umiejętność podjęcia właściwych działań wstępnych i 
zdolność rozpoznania niebezpiecznych zmian  w przypadku 
postępującego obniżania się poziomu próżni w skraplaczu głównym 

 

 
4.4.27 

Demonstrate knowledge of the appropriate initial action and ability to 
recognize dangerous trends in case of progressive rise of 
condensate salinity 

   

Wykaż umiejętność podjęcia właściwych działań wstępnych i 
zdolność rozpoznania niebezpiecznych zmian  w przypadku 
postępującego podwyższania się zasolenia skroplin 

 

 
4.4.28 

Demonstrate knowledge of the appropriate initial action and ability to 
recognize dangerous trends in case of erratic performance of boiler 
combustion control equipment 

   

Wykaż umiejętność podjęcia właściwych działań wstępnych i 
zdolność rozpoznania niebezpiecznych zmian  w przypadku 
nieprawidłowej pracy urządzeń sterowania palnikiem kotła 

 

Auxiliary Engines 
Silniki Pomocnicze 

 
4.5.1 

Demonstrate knowledge of the operating principles and requirements 
of Auxiliary Engines 

   

Wykaż znajomość zasad pracy i wymagań obsługi silników 
pomocniczych 

 

4.5.2 Demonstrate knowledge of the Auxiliary Engine diesel oil supply 
system and procedures for changing to fuel oil supply 

   

Wykaż znajomość systemu zasilania silników pomocniczych paliwem 
destylacyjnym oraz procedur przejścia na paliwo pozostałościowe 

 

 
4.5.3 

Demonstrate knowledge of Auxiliary Engine cooling and lubrication 
systems 

   

Wykaż znajomość systemów chłodzenia i smarowania silników 
pomocniczych 

 

 
4.5.4 

Demonstrate knowledge of Auxiliary Engine control systems, alarms 
and trips 

   

Wykaż znajomość systemu sterownia i nadzoru silników 
pomocniczych, alarmów i blokad  

 

 
4.5.6 

Demonstrate knowledge of the procedures for the preparation and 
starting of Auxiliary Engines 

   

Wykaż znajomość procedur przygotowania i uruchomienia silników 
pomocniczych 

 

 
Steering gear 

Maszyna Sterowa 
 

4.6.1 
Demonstrate knowledge of procedures for the preparation, start and 
pre- sailing test of steering gear 

   

Wykaż znajomość procedur przygotowania uruchomienia i 
sprawdzenia maszyny sterowej przed podróżą morską 

 

 
4.6.2 

Demonstrate knowledge of procedures for the routine checks of 
steering gear during a sea passage 

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej kontroli maszyny sterowej w 
czasie podróży 

 

 
4.6.3 

Demonstrate knowledge of procedure for the change over of steering 
gear to a stand- by unit 

   

Wykaż znajomość procedury przełączenia pracującej maszyny 
sterowej na jednostkę rezerwową 

 

 
4.6.4 

Demonstrate knowledge of emergency steering gear system and its 
operation as well as the procedure for the change over of steering 
gear operation to an emergency mode 

   

Wykaż znajomość budowy i działania systemu sterowania 
awaryjnego oraz procedury przełączenia pracy maszyny sterowej na 
tryb awaryjny 
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4.6.5 

Demonstrate knowledge of procedures for the checking of hydraulic 
fluid level, evacuating air from hydraulic system, and adjustment of 
zero position of steering fin 

   

Wykaż znajomość procedur kontroli poziomu cieczy hydraulicznej, 
odpowietrzania systemu oraz regulacji zera płetwy sterowej 

 

 
Auxiliary Boilers 
Kotły Pomocnicze 

 
4.7.1 

Demonstrate knowledge of the Auxiliary Boiler operation principles 
 

   

Wykaż znajomość zasad obsługi kotła pomocniczego 
 

 

 
4.7.2 

Demonstrate knowledge of the procedures for preparation and 
starting of Auxiliary Boiler 

   

Wykaż znajomość procedur przygotowania i uruchomienia kotła 
pomocniczego 

 

 
4.7.3 

Demonstrate knowledge of the chemistry of boiler water treatment  
 

   

Wykaż umiejętność obróbki chemicznej wody kotłowej 
 

 

 
4.7.4 

Demonstrate knowledge of the procedures for routine checking of 
burner  

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej kontroli pracy i stanu palnika 
kotłowego 

 

 
4.7.5 

Demonstrate knowledge of the procedures for routine internal and 
external checking of boiler 

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej kontroli stanu wewnętrznego i 
zewnętrznego kotła 

 

 
4.7.6 

Demonstrate knowledge of the procedures for routine checking and 
cleaning of feed water control system and water level indication and 
alarm device 

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej kontroli pracy i czyszczenia 
urządzeń  do regulacji poziomu wody zasilającej i wskazań oraz 
alarmów poziomu wody 

 

 
4.7.7 

Demonstrate knowledge of the procedures for routine checking and 
maintenance of other indicators of boiler condition and alarm devices  

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej kontroli pracy i stanu 
pozostałych wskaźników i urządzeń alarmowych kotła 

 

 
4.7.8 

Demonstrate knowledge of the procedures for routine upper and 
lower blown down 

   

Wykaż znajomość procedur rutynowego szumowania i odmulania 
kotła  

 

 
4.7.9 

Demonstrate knowledge of the procedures for routine checking of 
passages inside cocks and glass valves of boiler 

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej kontroli drożności kurków i 
zaworów szkieł wodowskazowych 

 

 
Pumps and compressors 

Pompy i Sprężarki 
 

4.8.1 
Demonstrate knowledge of procedures for the preparation and 
starting of air compressors 

   

Wykaż znajomość procedur przygotowania i uruchomienia sprężarki 
powietrza 

 

 
4.8.2 

Demonstrate knowledge of location and operation of pressure relief 
valves, bursting discs, drains and fusible plugs, reduction valves, 
filter driers, inspection ports on the air compressor and compressed 
air system 

   

Wykaż znajomość położenia i obsługi zaworów bezpieczeństwa, 
zaworów odciążających, odwadniających, redukcyjnych, filtrów- 
osuszaczy, pokryw inspekcyjnych na sprężarce i w systemie 
sprężonego powietrza 

 

 
4.8.3 

Demonstrate knowledge of procedures for the operation and 
maintenance of air cleaners and air driers 

   

Wykaż znajomość procedur obsługi i utrzymania stanu technicznego 
oczyszczaczy i osuszaczy powietrza 

 

 
4.8.4 

Demonstrate knowledge of procedures for routine testing and 
adjustment of pressure switches on the compressed air system     

   

Wykaż znajomość procedur kontroli i regulacji presostatów w 
instalacji sprężonego powietrza 

 

 
4.8.5 

 
 

Demonstrate knowledge of the use and operating principles of piston 
type pumps 

   

Wykaż znajomość wykorzystania i zasad obsługi pomp tłokowych 
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4.8.6 

Demonstrate knowledge of the use and operating principles of screw 
type pumps 

   

Wykaż znajomość wykorzystania i zasad obsługi pomp śrubowych 
 

 

 
4.8.7 

Demonstrate knowledge of the use and operating principles of 
centrifugal type pumps 

   

Wykaż znajomość wykorzystania i zasad obsługi pomp wirowych 
 

 

 
Refrigeration and Air Conditioning Machinery 

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

4.9.1 
Demonstrate knowledge of construction of refrigeration and air-
conditioning machinery and their operation 

   

Wykaż znajomość budowy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 
oraz ich obsługi 

 

 
4.9.2 

Demonstrate knowledge of procedures for the preparation, starting 
and stopping of provision refrigeration plant 

   

Wykaż znajomość procedur przygotowania, uruchomienia i 
zatrzymania instalacji chłodni prowiantowej 

 

 
4.9.3 

Demonstrate knowledge of procedures for the preparation, starting 
and stopping of air conditioning unit for summer and winter 
conditions 

   

Wykaż znajomość procedur przygotowania, uruchomienia i 
zatrzymania szafy klimatu w warunkach letnich i zimowych 

 

 
4.9.4 

Demonstrate knowledge of procedures for the checking of correct 
operation and adjustment of provision refrigeration plant 

   

Wykaż znajomość procedur kontroli poprawności pracy i regulacji 
instalacji chłodni prowiantowej 

 

 
4.9.5 

Demonstrate knowledge of procedure for the hot gas / electrical  
defrosting of evaporator when necessary 

   

Wykaż znajomość procedury oszraniania gorącymi parami/ 
elektrycznego parownika gdy zachodzi taka konieczność 

 

 
4.9.6 

Demonstrate knowledge of procedures for the detection of refrigerant 
leaks 

   

Wykaż znajomość procedur wykrywania przecieków ziębnika 
 

 

 
4.9.7 

Demonstrate knowledge of procedures for testing the level and 
refilling the refrigerant charge 

   

Wykaż znajomość procedury kontroli poziomu i dopełnienia instalacji 
ziębnikiem 

 

 
4.9.8 

Demonstrate knowledge of procedures for fridge compressor 
lubricating oil replacement 

   

Wykaż znajomość procedury wymiany oleju smarowego w sprężarce 
chłodniczej 

 

 
4.9.9 

Demonstrate knowledge of symptoms of air infiltration and procedure 
of air evacuation from refrigeration plant 

   

Wykaż znajomość symptomów zapowietrzenia i procedury 
odpowietrzenia instalacji chłodniczej 

 

 
4.9.10 

Demonstrate knowledge of procedures for testing the expansion 
valve correct functioning, superheating adjustment and prefilter 
cleaning    

   

Wykaż znajomość procedur kontroli poprawności pracy, regulacji 
przegrzania i czyszczenia filtra wstępnego zaworu rozprężnego 

 

 
4.9.11 

Demonstrate knowledge of procedures for routine testing and 
adjustment of pressure and temperature switches     

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej kontroli i regulacji presostatów 
i termostatów 

 

 
4.9.12 

Demonstrate knowledge of the procedures for routine checking and 
maintenance of refrigeration system condition indicating and alarm 
devices 

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej kontroli i obsługi wskaźników 
oceny stanu i urządzeń alarmowych instalacji chłodniczej  

 

 
Service Machinery 

Urządzenia pomocnicze 
 

4.10.1 
Demonstrate knowledge of procedures for routine operation and 
cleaning of fuel oil, diesel oil and lube oil separators 

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej obsługi i czyszczenia wirówek 
paliwa destylacyjnego, pozostałościowego oraz oleju smarowego 

 

 
4.10.2 

Demonstrate knowledge of procedures for routine operation and 
cleaning of fuel oil and lube oil back flushing filters 

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej obsługi i czyszczenia 
automatycznych filtrów paliwa pozostałościowego i oleju smarowego 
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4.10.3 

Demonstrate knowledge of procedures for routine operation and 
cleaning of incinerator sludge pretreatment plant 

   

Wykaż znajomość procedur rutynowej obsługi i czyszczenia instalacji 
wstępnego przygotowania szlamu do spalenia w spalarce 

 

 
4.10.4 

Demonstrate knowledge of the operation and checking of the fresh 
water generator 

   

Wykaż znajomość obsługi i kontroli urządzenia do produkcji wody 
słodkiej 

 

 
4.10.5 

Demonstrate knowledge of procedures for operation of equipment for 
sanitary and potable water conditioning and treatment 

   

Wykaż znajomość procedur obsługi urządzeń do uzdatniania i 
obróbki wody sanitarnej i pitnej 

 

 
4.10.6 

Demonstrate knowledge of procedures for operation and cleaning of 
the sewage treatment unit 

   

Wykaż znajomość procedur obsługi i czyszczenia maszyny do 
obróbki ścieków sanitarnych 

 

 
4.10.7 

Demonstrate knowledge of procedures for operation and testing of 
the bilge water separator and discharge monitor 

   

Wykaż znajomość procedur obsługi i kontroli odolejacza wód 
zęzowych i miernika stężenia oleju na odpływie  z odolejacza 

 

 
4.10.8 

Demonstrate knowledge of the  operation of hydraulic motors in 
general 

   

Wykaż znajomość ogólnej obsługi silników hydraulicznych 
 

 

 
4.10.9 

Demonstrate knowledge of the procedures for operation and 
maintenance of the hydraulic unit serving cargo cranes and winches 

   

Wykaż znajomość procedur obsługi i utrzymania stanu technicznego 
instalacji hydraulicznych obsługujących dźwigi i wciągarki ładunkowe  

 

 
4.10.10 

Demonstrate knowledge of the procedures for operation and 
maintenance of the hydraulic unit serving mooring winches and 
capstans 

   

Wykaż znajomość procedur obsługi i utrzymania stanu technicznego 
instalacji hydraulicznych obsługujących wciągarki cumownicze i 
kabestany 

 

 
4.10.11 

Demonstrate knowledge of the procedures for operation and 
maintenance of the hydraulic unit serving hatch covers 

   

Wykaż znajomość procedur obsługi i utrzymania stanu technicznego 
instalacji hydraulicznych obsługujących pokrywy ładowni 

 

 
4.10.12 

Demonstrate knowledge of the procedures for on-board hydraulic 
fluid sampling and testing 

   

Wykaż znajomość statkowych procedur pobierania próbek i kontroli 
stanu cieczy hydraulicznej  

 

 
4.10.13 

Demonstrate knowledge of the procedures for operation and testing 
the fuel viscosity control system 

   

Wykaż znajomość procedur obsługi i kontroli układu regulacji 
lepkości paliwa 

 

 
4.10.14 

Demonstrate knowledge of the procedures for regular and 
emergency operation and checking of shaft reduction gear, couplings 
and bearings 

   

Wykaż znajomość procedur normalnej i awaryjnej obsługi oraz 
kontroli przekładni redukcyjnej, sprzęgieł i łożysk wału 

 

 
4.10.15 

Demonstrate knowledge of the procedures for regular and 
emergency operation and checking of controllable pitch propeller 
mechanism  

   

Wykaż znajomość procedur normalnej i awaryjnej obsługi oraz 
kontroli mechanizmu zmiany skoku śruby nastawnej 

 

 
4.10.16 

Demonstrate knowledge of the procedures for regular and 
emergency operation and checking of propeller shaft gland 

   

Wykaż znajomość procedur normalnej i awaryjnej obsługi oraz 
kontroli dławicy wału śrubowego 

 

 
Cargo Operation Machinery 
Urządzenia Przeładunkowe  

 
 

4.11.1 
Demonstrate knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for steam turbine cargo pump 

   

Wykaż znajomość zasad obsługi i procedury uruchomiania i 
odstawiania turbinowej pompy ładunkowej  

 

 
4.11.2 

Demonstrate knowledge of the operating principles and starting 
procedure for electric powered ballast pumps 

   

Wykaż znajomość zasad obsługi i procedury uruchomiania pomp 
balastowych napędzanych silnikiem elektrycznym 
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4.11.3 

Demonstrate knowledge of the hydraulic system for cargo pumps  
 

   

Wykaż znajomość układu napędu hydraulicznego pomp 
ładunkowych 
 

 

 
4.11.4 

Demonstrate knowledge of the operating procedures and preparation 
of IGS for operation  

   

Wykaż znajomość procedur obsługi i przygotowania do uruchomienia 
systemu gazu obojętnego  

 

 
4.11.5 

Demonstrate knowledge of the operating procedures for nitrogen 
generating plant  

   

Wykaż znajomość procedur obsługi instalacji generatora azotu 
 

 

 
4.11.6 

Demonstrate knowledge of the procedures for operation and 
checking of cargo/ ballast/ fuel oil  handling valves remote system 

   

Wykaż znajomość procedur obsługi i kontroli systemu zdalnego 
operowania zaworami ładunkowymi/ balastowymi/ paliwowymi 

 

Ship Specific Operation Procedures and Machinery Maintenance Administered by the Chief Engineer 
Procedury Eksploatacji i Obsługa Maszyn Specjalistycznych Zalecona przez St. Mechanika 

 
4.12.1 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.2 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.3 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.4 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.5 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.6 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.7 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.8 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.9 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.10 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.11 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.13 

 
 

   

 
 

 

 
4.12.14 
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Chapter 5 - Electrical Electronic and Control Engineering 
Rozdział 5 -  Elektrotechnika Elektronika i Automatyka Okrętowa 

 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Vessel No: 

Numer statku 

 
Cadet 

signature 
Podpis 

Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 

Date 
Data 

Electrical and Control Engineering 
Elektrotechnika i Automatyka 

 
5.1.1 

Demonstrate an understanding of the electrical generation and 
distribution system onboard 

   

Wykaż znajomość systemu wytwarzania i dystrybucji energii 
elektrycznej na statku 

 

 
5.1.2 

Demonstrate knowledge of construction and operation of the main 
and emergency switch boards 

   

Wykaż znajomość budowy i obsługi głównej i awaryjnej tablicy 
rozdzielczej 

 

 
5.1.3 

Demonstrate an understanding of the electrical drawings and 
diagrams 

   

Wykaż zrozumienie rysunków i schematów elektrycznych  
 

5.1.4 
Demonstrate an understanding of operation and purpose of trips and 
safety features in relation to the generator main switchboard circuit 
breaker 

   

Wykaż zrozumienie działania oraz zadania blokad i elementów 
bezpieczeństwa zamontowanych w wyłączniku głównym prądnicy 

 

 
5.1.5 

Demonstrate an understanding of the application of electrical meters 
installed on the main switchboard 

   

Wykaż zrozumienie zadań mierników elektrycznych zainstalowanych 
na głównej tablicy rozdzielczej 

 

 
5.1.6 

Demonstrate knowledge of procedure for manual operation of the 
generator main switchboard circuit breaker 

   

Wykaż znajomość procedury ręcznego sterowania wyłącznikiem 
głównym  prądnicy  na głównej tablicy rozdzielczej 

 

 
5.1.7 

Demonstrate knowledge of manual control mode for generators 
power management system and the procedure for the change over 
from automatic to manual mode 

   

Wykaż znajomość opcji ręcznego sterowania systemem nadzoru 
mocy elektrowni oraz procedury przełączania z trybu pracy 
automatycznej na ręczną 

 

 
5.1.8 

Demonstrate knowledge of manual generator synchronization, 
connecting to bus bars and load sharing among machines running in 
parallel  

   

Wykaż umiejętność ręcznej synchronizacji prądnicy, załączenia na 
szyny oraz podziału mocy pomiędzy współpracujące agregaty 

 

 
5.1.9 

Demonstrate knowledge of manual unload of generator running in 
parallel, disconnecting from the bus bars, stop and shut down the 
generator set 

   

Wykaż umiejętność ręcznego odciążenia prądnicy, odłączenia od 
sieci oraz zatrzymania i zablokowania agregatu prądotwórczego 

 

 
5.1.10 

Demonstrate an ability to select, use and understand the readings 
and limitations of common instruments used in electrical equipment 
maintenance 

   

Wykaż umiejętność wyboru, wykorzystania i zrozumienia odczytów 
oraz ograniczeń popularnych mierników stosowanych w obsłudze 
wyposażenia elektrycznego 

 

 
5.1.11 

Demonstrate an ability to locate all control equipment as found in ER 
and ship’s spaces 

   

Wykaż umiejętność wskazania wszystkich układów automatyki w 
siłowni i na statku 

 

 
5.1.12 

Demonstrate an ability to assist in parameter adjustment of selected 
PI or PID controller 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w ustawianiu parametrów pracy 
wybranego regulatora PI lub PID 
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Electrical machinery and equipment maintenance 
Obsługa techniczna maszyn urządzeń elektrycznych 

 
5.2.1 

Demonstrate knowledge of the procedure to isolate and lock 
electrical equipment and apply necessary safety measures 
 

   

Wykaż znajomość procedury dotyczącej odłączenia i zabezpieczenia  
wyposażenia elektrycznego oraz zastosowania koniecznych środków 
ostrożności 

 

 
5.2.2 

Demonstrate knowledge of special precautions to be taken for 
electrical equipment maintenance in hazardous areas 
 

   

Wykaż znajomość specjalnych środków ostrożności stosowanych 
podczas obsługi urządzeń elektrycznych w przestrzeniach 
niebezpiecznych 

 

 
5.2.3 

Demonstrate an ability to carry- out routine testing and maintenance 
to fluorescent light fitting 

   

Wykaż umiejętność przeprowadzenia rutynowej kontroli i obsługi 
technicznej opraw świetlówek 

 

 
5.2.4 

Demonstrate an ability to carry- out routine testing and maintenance 
to emergency storage batteries 

   

Wykaż umiejętność przeprowadzenia rutynowej kontroli i obsługi 
akumulatorów  awaryjnych 

 

 
5.2.5 

Demonstrate an ability to carry- out routine testing and maintenance 
to alarm and control relays 

   

Wykaż umiejętność przeprowadzenia rutynowej kontroli i obsługi 
przekaźników alarmowych i sterujących 

 

 
5.2.6 

Demonstrate an ability to carry- out routine testing and maintenance 
to electronic control circuit 

   

Wykaż umiejętność przeprowadzenia rutynowej kontroli i obsługi 
elektronicznych obwodów sterujących 

 

 
5.2.7 

Demonstrate an ability to carry- out the mega-test to an electric 
circuit  
 

   

Wykaż znajomość procedury sprawdzania stanu izolacji obwodu 
elektrycznego 

 

 
5.2.8 

Demonstrate an ability to carry- out routine testing and maintenance 
to an electric motor 

   

Wykaż umiejętność przeprowadzenia rutynowej kontroli i obsługi 
silnika elektrycznego 

 

 
5.2.9 

Demonstrate an ability to assist in routine maintenance and testing of 
electrical motor starter 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w rutynowej obsłudze i kontroli 
układu rozruchowego silnika  

 

 
5.2.10 

Demonstrate an ability to assist in routine maintenance and testing of 
main switchboard circuit breaker 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w rutynowej obsłudze i kontroli 
wyłącznika głównej  tablicy rozdzielczej 

 

 
5.2.11 

Demonstrate an ability to assist in routine maintenance and testing of 
generators or alternators 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w rutynowej obsłudze i kontroli 
generatorów lub prądnic 

 

 
5.2.12 

Demonstrate an ability to assist in low insulation resistance  fault 
finding on circuit supplied with 400 (440)V  AC 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w poszukiwaniu przyczyn niskiego 
stanu izolacji obwodu zasilanego napięciem zmiennym 400V 

 

 
5.2.13 

Demonstrate an ability to assist in low insulation resistance  fault 
finding on circuit supplied with 230 (110)V AC 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w poszukiwaniu przyczyn niskiego 
stanu izolacji obwodu zasilanego napięciem zmiennym 230V 

 

 
5.2.14 

Demonstrate an ability to assist in low insulation resistance  fault 
finding on circuit supplied with 24V DC from emergency batteries 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w poszukiwaniu przyczyn niskiego 
stanu izolacji obwodu zasilanego napięciem stałym 24V z 
akumulatorów awaryjnych 

 

 
5.2.15 

Demonstrate an ability to carry- out routine testing and maintenance 
to bilge level sensors 

   

Wykaż umiejętność przeprowadzenia rutynowej kontroli i obsługi 
technicznej czujników poziomu wody zęzowej 

 

 
5.2.16 

Demonstrate an ability to assist in routine checks and maintenance 
on electronic control system 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w rutynowej kontroli i obsłudze 
technicznej elektronicznych układów sterowania 
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5.2.17 

Demonstrate an ability to assist in fault finding on electronic control 
system 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w poszukiwaniu przyczyn 
uszkodzeń systemu elektronicznego sterowania 

 

 
5.2.18 

Demonstrate an ability to assist in routine checks and calibration of 
temperature and pressure switches 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w rutynowej kontroli i kalibracji 
termostatów i presostatów 

 

 
5.2.19 

Demonstrate an ability to assist in routine checks and calibration of 
temperature sensors and/ or thermocouples  

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w rutynowej kontroli i kalibracji 
czujników temperatury i termopar 

 

 
5.2.20 

 
 

Demonstrate an ability to assist in routine checks and calibration of 
pressure converters 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w rutynowej kontroli i kalibracji 
przetworników ciśnienia 

 

 
5.2.21 

Demonstrate an ability to assist in routine checks and calibration of 
liquid level switches and level sensors 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w rutynowej kontroli i kalibracji 
sygnalizatorów i czujników poziomu cieczy 

 

 
5.2.22 

Demonstrate an ability to assist in routine checks and maintenance 
of hydraulic and/or pneumatic control systems 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w rutynowej kontroli i obsłudze 
technicznej hydraulicznych i/ lub pneumatycznych układów 
sterowania 

 

 
5.2.23 

Demonstrate an ability to assist in fault finding on hydraulic and/or 
pneumatic control systems 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w poszukiwaniu przyczyn 
uszkodzeń hydraulicznych i/ lub pneumatycznych układów 
sterowania 

 

 
5.2.24 

Demonstrate an ability to assist in fault finding on hydraulic and/or 
pneumatic control systems 

   

Wykaż umiejętność uczestnictwa w poszukiwaniu przyczyn 
uszkodzeń hydraulicznych i/ lub pneumatycznych układów 
sterowania 

 

 
5.2.25 

Demonstrate an ability to carry- out the routine zero and range 
adjustment of pneumatic/ hydraulic/ electronic signal transmitter  

   

Wykaż umiejętność przeprowadzenia rutynowej regulacji zera i 
zakresu przetwornika sygnału pneumatycznego/ hydraulicznego/ 
elektronicznego 
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Chapter 6 - Maintenance and Repairs 
Rozdział 6 -  Obsługa i Naprawy 
 
The Engineer Cadet should present competence necessary 
to carry out maintenance of Engine Room and deck 
machinery. Some of the tasks of this chapter could be 
completed only onboard the vessel while another also in the 
recognized workshop or marine machinery factory . During 
completion of the tasks in this chapter the Cadet should study 
the SMS Maintenance Manual and machinery manufacturer’s 
recommendations. After completion the tasks of this chapter 
the Engineer Cadet is expected to be able to prepare a work 
sequence to maintain, restore and repair machinery and 
systems on board ship according to maintenance plans and 
instructions or as  a result of unacceptable variations and 
unexpected failures. The Engineer Cadet has to become 
familiar with potential hazards associated with the work on 
machinery and systems. In this respect He must understand 
and  be able to follow the isolating and de-isolating 
procedures of machinery and systems and the requirements 
for permits to work. The Engineer Cadet  needs to understand 
the importance and use of documentation and records as well 
as be able to complete it accurately.  
 
 
During the later stages of his training the Cadet should be 
able to prepare basic maintenance plans and schedules. The 
Cadet should also be able to record maintenance performed 
on Planned Maintenance work orders. 
The Cadet must become familiar with and participate in the 
following: 
 
Vessel’s planned maintenance system 
 
Machinery maintenance 
Main engine maintenance 
Auxiliary machinery maintenance 
Maintenance of boilers 
Service machinery maintenance  
Deck machinery maintenance 
Cargo machinery maintenance 
 
Tests and checks 
Daily checks / tests (boiler and ME water, etc.). 
Weekly checks / tests routines 
Periodical tests / checks 
 
Workshop practices 
This part covers the competence necessary to ensure that on 
board working practices will meet the suitable level of 
proficiency as well as the requirements for health, safety 
working practices and environmental standards. This involves 
correct planning, organizing, and maintaining proper work 
conditions. To complete the tasks in this section the Cadet 
will need guidance and advice from other Engineer Officers, 
workshop employees  and the Fitter. It is expected that 
proficiency will only come with repeated practice. 
 

Praktykant maszynowy powinien wykazać kwalifikacje 
konieczne do prowadzenia obsługi technicznej urządzeń w 
siłowni i na pokładzie. Niektóre z zadań tego rozdziału mogą 
być zaliczone wyłącznie na statku podczas gdy inne również 
w uznanym warsztacie lub fabryce maszyn okrętowych. 
Podczas zaliczania zadań tego rozdziału praktykant powinien  
poznać Poradnik Obsługi SMS oraz zalecenia producentów 
urządzeń. Oczekuje się, że po wykonaniu zadań tego 
rozdziału praktykant będzie w stanie zaplanować ciąg 
czynności niezbędnych do przeprowadzenia obsługi 
technicznej, regeneracji i naprawy urządzeń i systemów na 
statku zgodnie z planami obsługi technicznej i instrukcji oraz 
w przypadku stwierdzenia objawów nieprawidłowej pracy i 
nieoczekiwanych uszkodzeń. Praktykant maszynowy 
powinien poznać potencjalne zagrożenia związane z pracami 
przy urządzeniach i systemach. Związku z tym musi rozumieć 
i umieć stosować procedury odstawienia i ponownego 
włączania do pracy urządzeń i systemów oraz wymagania 
związane z pozwoleniem na wykonanie prac. Praktykant 
maszynowy musi rozumieć znaczenie i wykorzystanie 
dokumentacji i zapisów remontowych oraz umieć wypełnić je 
prawidłowo. 
W dalszych stadiach szkolenia praktykant powinien być w 
stanie przygotować podstawowe plany i rozkłady obsługi 
technicznej. Powinien również umieć wprowadzać zapisy 
potwierdzające wykonanie czynności zaleconych przez 
System Planowej Obsługi. 
Praktykant powinien poznać i wziąć udział w następujących 
zadaniach: 
Statkowy system planowej obsługi 
 
Obsługa techniczna urządzeń 
Obsługa silnika głównego 
Obsługa napędów pomocniczych 
Obsługa kotłów 
Obsługa urządzeń pomocniczych 
Obsługa urządzeń pokładowych 
Obsługa urządzeń przeładunkowych 
 
Testy i kontrole 
Kontrole/ testy  codzienne (woda kotłowa i chłodząca SG, itp.) 
Rutynowe kontrole/ testy cotygodniowe 
Kontrole/ testy okresowe 
 
Umiejętności warsztatowe 
Ta część dotyczy zdolności niezbędnych do tego, aby prace 
warsztatowe wykonywane były fachowo oraz spełniały 
wymagania standardów higieny, bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Obejmują one prawidłowe planowanie, 
organizację i warunki prowadzenia prac. Wykonanie zadań 
tego rozdziału wymaga wsparcia i rady innych oficerów 
mechaników, pracowników warsztatu oraz magazyniera. 
Zakłada się, że fachowość zostanie uzyskana wyłącznie 
dzięki powtarzaniu ćwiczeń praktycznych. 
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No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

Vessel (V) or 
Workshop 

(W) no: 
Numer statku 
lub Warsztatu 

 
Cadet 

signature 
Podpis 

Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej Date 
Data 

Planned maintenance system 
System planowej obsługi 

 
6.1.1 

Demonstrate an understanding of the vessel’s planned maintenance 
system 

   

Wykaż zrozumienie statkowego systemu planowej obsługi 
 

 

 
6.1.2 

Demonstrate knowledge of the format of work orders and the 
recording of maintenance work completed 

   

Wykaż znajomość formatu poleceń prac do wykonania  i zapisów 
zakończonych prac obsługi technicznej 

 

 
6.1.3 

Demonstrate knowledge of the procedure for entering maintenance 
work records into the computer based planned maintenance system 

   

Wykaż znajomość procedury wprowadzania zapisów wykonanych 
prac do komputerowego systemu planowej obsługi technicznej 

 

 
6.1.4 

Demonstrate knowledge of the procedure to isolate and lock 
mechanical equipment and apply necessary safety measures 
 

   

Wykaż znajomość procedury dotyczącej odstawienia i 
zabezpieczenia wyposażenia mechanicznego oraz zastosowania 
koniecznych środków ostrożności 

 

 
6.1.5 

Demonstrate knowledge of the procedures for spare parts handling 
system 

   

Wykaż znajomość procedur systemu  utrzymania zapasu części 
zamiennych  

 

 
6.1.6 

Demonstrate knowledge of the procedures for spare parts 
maintaining  in good condition 

   

Wykaż znajomość procedur utrzymania zapasu części zamiennych w 
dobrym stanie 

 

 
6.1.7 

Participate in inspection of the position, security, quantity and 
condition of spare parts for certain machinery 

   

Weź udział w kontroli położenia, bezpieczeństwa przechowywania, 
ilości i stanu  części zamiennych dla określonego urzadzenia 

 

 
6.1.8 

Demonstrate knowledge of the procedures for docking 
 

   

Wykaż znajomość procedur dotyczących dokowania 
 

 

 
6.1.9 

Demonstrate knowledge of the drawings and documents required for 
docking 

   

Wykaż znajomość rysunków i dokumentów potrzebnych do 
dokowania 

 

Main Engine maintenance 
Obsługa techniczna  silnika głównego  

 
6.2.1 

Participate in main engine crankcase inspections 
 

   

Weź udział w inspekcji skrzyni korbowej silnika głównego 
 

 

 
6.2.2 

Participate in main engine crankshaft deflection measurements  
 

   

Weź udział w pomiarach sprężynowania wału korbowego silnika 
głównego 

 

 
6.2.3 

Participate in main engine scavenge space inspections 
 

   

Weź udział w inspekcji przestrzeni podtłokowej silnika głównego 
 

 

 
6.2.4 

Participate in main engine exhaust valve overhaul 
 

   

Weź udział w przeglądzie zaworu wydechowego silnika głównego 
 

 

 
6.2.5 

Participate in main engine fuel injector overhaul 
 

   

Weź udział w przeglądzie zaworu wtryskowego silnika głównego 
 

 

 
6.2.6 

Participate in the removal of main engine piston and overhaul of the 
unit 

   

Weź udział w wyciąganiu tłoka silnika głównego i przeglądzie układu 
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6.2.7 

Participate in inspection and maintenance of main engine turbo 
chargers 

   

Weź udział w inspekcji i przeglądzie technicznym turbosprężarek 
silnika głównego 

 

 
Auxiliary machinery maintenance 

Obsługa techniczna napędów pomocniczych 
 

6.3.1 
Participate in and demonstrate knowledge of the maintenance of 
diesel generators 

   

Weź udział w i przeglądzie i wykaż znajomość obsługi technicznej 
silnika pomocniczego 

 

 
6.3.2 

Participate in and demonstrate knowledge of the maintenance of 
turbo alternator 

   

Weź udział w i przeglądzie i wykaż znajomość obsługi technicznej 
turboprądnicy 

 

 
6.3.3 

Participate in and demonstrate knowledge of the maintenance of 
shaft generator  

   

Weź udział w i przeglądzie i wykaż znajomość obsługi technicznej 
prądnicy wałowej 

 

 
Maintenance of Boilers 

Obsługa techniczna kotłów 
 

6.4.1 
Participate in inspection and demonstrate knowledge of the  routine 
maintenance of boiler burner 

   

Weź udział w inspekcji i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej palnika kotłowego 

 

 
6.4.2 

Participate in and demonstrate knowledge of the  routine 
maintenance of the boiler blowers/ fans 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej dmuchaw/ wentylatorów  kotła 

 

 
6.4.3 

Participate in inspection and demonstrate knowledge of the  routine 
maintenance of boiler combustion chamber 

   

Weź udział w inspekcji i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej komory spalania kotła 

 

 
6.4.4 

Participate in and demonstrate knowledge of the  routine 
maintenance of the boiler feed water system 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej systemu zasilania wodą kotła 

 

 
6.4.5 

Participate in and demonstrate knowledge of the  routine 
maintenance of the exhaust gas boiler  

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej kotła utylizacyjnego 

 

 
6.4.6 

Participate in and demonstrate knowledge of the  routine 
maintenance of the boiler circulation pumps 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej pomp obiegowych kotła 

 

 
Service machinery maintenance 

Obsługa techniczna urządzeń pomocniczych 
 

6.5.1 
Participate in and demonstrate knowledge of the  routine 
maintenance of fuel oil, diesel oil and lube oil purifiers 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej wirówek paliwa i oleju 

 

 
6.5.2 

Participate in and demonstrate knowledge of the  routine 
maintenance of fuel and lube oil back-flushing filters 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej automatycznych filtrów paliwa i oleju 

 

 
6.5.3 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of air compressors 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej sprężarek powietrza 

 

 
6.5.4 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of start air receivers 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej zbiorników powietrza 

 

 
6.5.5 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of refrigeration compressors 

   

Weź udział w i przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej sprężarek chłodniczych 

 

 
6.5.6 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of refrigeration compressors 

   

Weź udział w i przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej sprężarek chłodniczych 
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6.5.7 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of fresh water generator 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej urządzania do produkcji wody słodkiej 

 

 
6.5.8 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of air coolers and heat exchangers 

   

Weź udział w i przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej chłodnic powietrza  i  wymienników ciepła 

 

 
6.5.9 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of bilge water separator 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej odolejacza 

 

 
6.5.10 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of sewage treatment unit 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej maszyny do obróbki ścieków sanitarnych 

 

 
6.5.11 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of centrifugal SW / FW pumps 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej pomp wirowych  wody morskiej i słodkiej 

 

 
6.5.12 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of positive displacement pumps 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej pomp wyporowych 

 

 
6.5.13 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of hydraulic pumps/ motors 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej pomp/ silników hydraulicznych 

 

 
6.5.14 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of hydraulic system components 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej elementów układu hydraulicznego 

 

 
6.5.15 

Participate in inspection and maintenance of ship incinerator burner, 
blower and combustion chamber 

   

Weź udział w inspekcji i przeglądzie technicznym palnika, dmuchawy 
i komory spalania spalarki odpadów 

 

 
6.5.16 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of shaft reduction gear, couplings and bearings 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej przekładni redukcyjnej, sprzęgieł i łożysk wału 

 

 
6.5.17 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of controllable pitch propeller mechanism 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej mechanizmu zmiany skoku śruby 

 

 
6.518 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of shaft propeller gland 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej dławicy wału śrubowego 

 

 
Deck machinery maintenance 

Obsługa techniczna urządzeń pokładowych 
 

 
6.6.1 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of anchor/ mooring winches and capstans 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej wind kotwicznych/ cumowniczych i kabestanów 

 

 
6.6.2 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of life boat launching devices 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej urządzeń do wodowania łodzi ratunkowych 

 

 
6.6.3 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of gangway lifting device 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej windy trapowej 

 

 
6.6.4 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of provision cranes  

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej dźwigów prowiantowych 

 

 
6.6.5 

Participate in and demonstrate knowledge of the routine 
maintenance of hatch covers closing system 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość rutynowej obsługi 
technicznej systemu zamykania pokryw ładowni 
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Cargo machinery maintenance 

Obsługa techniczna urządzeń ładunkowych 
 

 
6.7.1 

Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of cargo pump turbines 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość obsługi technicznej i 
kontroli turbin pomp ładunkowych 

 

 
6.7.2 

Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of cargo pumps 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość obsługi technicznej i 
kontroli turbin pomp ładunkowych 

 

 
6.7.3 

Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of cargo steam stripping pumps 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość obsługi technicznej i 
kontroli osuszających pomp ładunkowych 

 

 
6.7.4 

Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of electrically driven ballast / anti- heeling  pumps, including 
drive motor 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość obsługi technicznej i 
kontroli elektrycznych pomp balastowych/ anty-przechyłowych wraz z 
silnikiem 

 

 
6.7.5 

Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of inert gas system 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość obsługi technicznej i 
kontroli systemu gazu obojętnego 

 

 
6.7.6 

Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of nitrogen generator system  

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość obsługi technicznej i 
kontroli generatora azotu 

 

 
6.7.7 

Participate in and demonstrate knowledge of the maintenance and 
testing of cargo handling cranes/ winches 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość obsługi technicznej i 
kontroli dźwigów/ wind ładunkowych 

 

 
6.7.8 

Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of valves remote control system 

   

Weź udział w przeglądzie i wykaż znajomość obsługi i kontroli 
systemu zdalnego operowania zaworami  

 

 
Workshop Skills and Equipment 
Prace i wyposażenie warsztatowe 

 
6.8.1 

Demonstrate knowledge of the choice and safe use of workshop 
hand tools 

   

Wykaż umiejętność doboru i bezpiecznego korzystania z narzędzi 
ręcznych 

 

 
6.8.2 

Demonstrate proficiency in a basic workshop activities with use of 
hand tools 

   

Wykaż fachowość podczas wykonywania podstawowych czynności 
obróbki ślusarskiej z użyciem narzędzi ręcznych 

 

 
6.8.3 

Demonstrate proficiency in a tracing works 
 

   

Wykaż fachowość podczas prac traserskich 
 

 

 
6.8.4 

Demonstrate proficiency in fabricating the steel and copper pipe 
joints 

   

Wykaż fachowość podczas wykonywania połączeń rur stalowych i 
miedzianych 

 

 
6.8.5 

Demonstrate knowledge of safe working practices and procedures 
for use of the portable electric tools 

   

Wykaż znajomość zasad bezpiecznej pracy i procedur podczas 
korzystania z przenośnych elektronarzędzi 

 

 
6.8.6 

Demonstrate knowledge of measuring methods and proficiency in 
use of workshop measuring tools  

   

Wykaż znajomość metod pomiaru i fachowość podczas korzystania z 
warsztatowych narzędzi pomiarowych 

 

 
6.8.7 

Demonstrate knowledge of safe working practices and procedures 
for use of the workshop lathe 

   

Wykaż znajomość zasad bezpiecznej pracy i procedur podczas 
korzystania z tokarki warsztatowej 

 

 
6.8.8 

Demonstrate proficiency in straight and shoulder turning with use of 
the workshop lathe  

   

Wykaż fachowość podczas toczenia wzdłużnego prostego i 
kształtowego z użyciem tokarki warsztatowej 
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6.8.9 

Demonstrate proficiency in straight and shoulder boring with use of 
the workshop lathe  

   

Wykaż fachowość podczas wytaczania prostego i kształtowego z 
użyciem tokarki warsztatowej 

 

 
6.8.10 

Demonstrate proficiency in facing with use of the workshop lathe  
 

   

Wykaż fachowość podczas toczenia czołowego z użyciem tokarki 
warsztatowej 

 

 
6.8.11 

Demonstrate proficiency in parting with use of the workshop lathe  
 

   

Wykaż fachowość podczas przecinania z użyciem tokarki 
warsztatowej 

 

 
6.8.12 

Demonstrate proficiency in taper turning with use of the workshop 
lathe  

   

Wykaż fachowość podczas wykonywania stożków z użyciem tokarki 
warsztatowej 

 

 
6.8.13 

Demonstrate proficiency in screw thread cutting and tapping with use 
of the workshop lathe  

   

Wykaż fachowość podczas nacinania gwintów i gwintowania z 
użyciem tokarki warsztatowej 

 

 
6.8.14 

Demonstrate proficiency in milling with use of the workshop lathe  
 

   

Wykaż fachowość podczas frezowania z użyciem tokarki 
warsztatowej 

 

 
6.8.15 

Demonstrate proficiency in drilling and reaming with use of the 
workshop lathe  

   

Wykaż fachowość podczas wiercenia i rozwiercania z użyciem 
tokarki warsztatowej 

 

 
6.8.16 

Demonstrate proficiency in knurling with use of the workshop lathe  
 

   

Wykaż fachowość podczas radełkowania z użyciem tokarki 
warsztatowej 

 

 
6.8.17 

Demonstrate knowledge of safe working practices and procedures 
for use of the workshop fixed drilling machine 

   

Wykaż znajomość zasad bezpiecznej pracy i procedur podczas 
korzystania z wiertarki stołowej 

 

 
6.8.18 

Demonstrate proficiency in preparing the bore for thread with use of 
the fixed drilling machine 

   

Wykaż fachowość podczas przygotowania otworu pod gwint z 
użyciem wiertarki stołowej 

 

 
6.8.19 

Demonstrate proficiency in extracting the broken bolt with use of the 
fixed drilling machine 

   

Wykaż fachowość podczas usuwania pękniętej śruby z użyciem 
wiertarki stołowej 

 

 
6.8.20 

Demonstrate knowledge of safe working practices and procedures 
for use of the workshop fixed grinding machine 

   

Wykaż znajomość zasad bezpiecznej pracy i procedur podczas 
korzystania ze szlifierki stołowej 

 

 
6.8.21 

Demonstrate proficiency in replacement, balancing and dressing of 
grinding disc for fixed grinding machine 

   

Wykaż fachowość podczas wymiany, wyważenia i wyrównania 
kamienia szlifierskiego w szlifierce stołowej 

 

 
6.8.22 

Demonstrate proficiency in sharpening the lathe bits with use of the 
fixed grinding machine 

   

Wykaż fachowość podczas ostrzenia noży tokarskich z użyciem 
szlifierki  stołowej 

 

 
6.8.23 

Demonstrate proficiency in sharpening the drill bits with use of the 
fixed grinding machine 

   

Wykaż fachowość podczas ostrzenia wierteł z użyciem szlifierki  
stołowej 

 

 
6.8.24 

Demonstrate knowledge of safe working practices and procedures 
for use of the workshop planing machine 

   

Wykaż znajomość zasad bezpiecznej pracy i procedur podczas 
korzystania ze strugarki warsztatowej 

 

 
6.8.25 

Demonstrate knowledge of safe working practices and procedures 
for use of the workshop milling machine 

   

Wykaż znajomość zasad bezpiecznej pracy i procedur podczas 
korzystania z frezarki warsztatowej 

 

 
6.8.26 

Demonstrate knowledge of procedures for testing of flatness and 
perpendicularity of surfaces and drill holes alignment 

   

Wykaż znajomość  procedur kontroli płaskości i prostopadłości 
powierzchni oraz osiowania otworów 
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6.8.27 

Demonstrate knowledge of procedures for testing of cone angle and 
diameters 

   

Wykaż znajomość  procedury kontroli kąta i średnic stożka 
 

 

 
6.8.28 

Demonstrate knowledge of procedures for testing the shape 
deviation and roughness of journals and liners 

   

Wykaż znajomość  procedury kontroli odchyłek kształtu i 
chropowatości czopów i tulei 

 

 
6.8.29 

Demonstrate knowledge of procedures for testing the material 
integrity with different methods 

   

Wykaż znajomość  procedury kontroli ciągłości materiału z użyciem 
różnych metod  

 

 
6.8.30 

Demonstrate knowledge of procedures for testing the tightness with 
different methods 

   

Wykaż znajomość  procedury kontroli szczelności z użyciem różnych 
metod  

 

 
6.8.31 

 

Demonstrate knowledge of procedures for testing of balancing with 
different methods 

   

Wykaż znajomość  procedury kontroli wyważenia z użyciem różnych 
metod  

 

 
6.8.32 

Demonstrate knowledge of procedures for assembly and control of 
rotors alignment  

   

Wykaż znajomość  procedur montażu i kontroli ułożenia wirników 
 

 

 
6.8.33 

Demonstrate knowledge of procedures for shaft deflection and drop 
measurement  

   

Wykaż znajomość  procedur pomiaru sprężynowania i opadu wału 
 

 

 
6.8.34 

Demonstrate knowledge of procedures for the shaft mechanical and 
rope seal replacement 

   

Wykaż znajomość  procedur wymiany uszczelnień mechanicznych i 
sznurowych wału 

 

 
6.8.35 

Demonstrate knowledge of procedures for fixing the machine on 
foundation and foundation bolts testing 

   

Wykaż znajomość  procedur posadowienia maszyny na fundamencie 
i kontroli śrub fundamentowych 

 

 
6.8.36 

Demonstrate knowledge of procedures for testing of clutch and 
shafts alignment  

   

Wykaż znajomość  procedury kontroli ułożenia sprzęgła i wałów 
 

 

 
6.8.37 

Demonstrate knowledge of procedures for disassembling and 
assembling the engine unit 

   

Wykaż znajomość  procedur demontażu i montażu układu korbowo 
tłokowego silnika 

 

 
6.8.38 

Demonstrate knowledge of procedures for cleaning and removing the 
surface protection for machine parts 

   

Wykaż znajomość  procedur czyszczenia i usuwania powłok 
ochronnych z części maszyn 

 

 
6.8.39 

Demonstrate knowledge of procedures for machine parts recovery 
with use of different methods: bushing, dowelling, sewing etc. 

   

Wykaż znajomość  procedur regeneracji części maszyn z 
wykorzystaniem różnych metod: tulejowania, kołkowania, szycia itp. 

 

 
6.8.40 

Demonstrate knowledge of procedures for machine parts recovery 
with use of plastic compounds 

   

Wykaż znajomość  procedur regeneracji części maszyn z 
wykorzystaniem tworzyw sztucznych 

 

 
6.8.41 

Demonstrate knowledge of safe working practices and procedures 
for use of the arc welding equipment 

   

Wykaż znajomość zasad bezpiecznej pracy i procedur podczas 
korzystania ze spawarki elektrycznej 

 

 
6.8.42 

Demonstrate proficiency in the choice of welding sticks for arc 
welding operations 

   

Wykaż fachowość podczas doboru elektrod do prac spawalniczych 
 

 

 
6.8.43 

Demonstrate proficiency in manufacturing the butt weld with use of 
the arc welding machine 

   

Wykaż fachowość podczas wykonywania spoin doczołowych z 
użyciem spawarki elektrycznej 

 

 
6.8.44 

Demonstrate proficiency in manufacturing the concave fillet weld with 
use of the arc welding machine 

   

Wykaż fachowość podczas wykonywania spoin pachwinowych 
wklęsłych z użyciem spawarki elektrycznej 
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6.8.45 

Demonstrate proficiency in manufacturing the corner weld with use of 
the arc welding machine 

   

Wykaż fachowość podczas wykonywania spoin pachwinowych 
zewnętrznych z użyciem spawarki elektrycznej 

 

 
6.8.46 

Demonstrate proficiency in manufacturing the plug weld with use of 
the arc welding machine 

   

Wykaż fachowość podczas wykonywania spoin otworowych z 
użyciem spawarki elektrycznej 

 

 
6.8.47 

Demonstrate proficiency in manufacturing the pad welding with use 
of the arc welding machine 

   

Wykaż fachowość podczas napawania z użyciem spawarki 
elektrycznej 

 

 
6.8.48 

Demonstrate proficiency in assessing a weld quality made with use 
of the arc welding machine 

   

Wykaż fachowość podczas oceny jakości spoiny wykonanej z 
użyciem spawarki elektrycznej 

 

 
6.8.49 

Demonstrate proficiency in burning with use of the arc welding 
machine 

   

Wykaż fachowość podczas cięcia z użyciem spawarki elektrycznej 
 

 

 
6.8.50 

Demonstrate knowledge of the safe use of oxy-acetylene equipment 
 

   

Wykaż fachowość podczas  bezpiecznego korzystania ze spawarki 
acetylenowo- tlenowej 

 

 
6.8.51 

Demonstrate proficiency in burning with use of the oxy- acetylene 
welding machine 

   

Wykaż fachowość podczas cięcia z użyciem spawarki acetylenowo- 
tlenowej 

 

 
6.8.52 

Demonstrate knowledge of the safe use of TIG welding equipment 
 

   

Wykaż fachowość podczas  bezpiecznego korzystania ze spawarki 
TIG 

 

 
6.8.53 

Demonstrate knowledge of procedures for machine case and shafts 
recovery with use of welding and other methods  

   

Wykaż znajomość  procedur regeneracji korpusów i wałów z 
wykorzystaniem spawania i innych metod obróbki 
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Chapter 7 - Controlling the Operations of the Ship and Care for Persons on Board 
Rozdział 7 - Kierowanie Operacjami Statku i Piecza nad Załogą 
 
After the completion of tasks in this chapter the Cadet is 
expected to become familiar with a variety of marine industry 
publications. These will include SOLAS, MARPOL, STCW, 
Special Vessel Safety Guide and many others. The Cadet 
must also make use of the Cadet Training publications in the 
Ship SMS Library  in order to increase his knowledge and 
ability to an acceptable level. 
 
During completion of tasks in this chapter the Cadet must 
gain a basic knowledge of safety and emergency procedures 
and equipment as well as familiarize himself with the 
Engineer’s duties and responsibilities regarding inspection 
and maintenance of safety equipment. He is obliged to assist 
the Engineers in carrying out duties in connection with safety 
matters. 
 
The Cadet is required to get knowledge of the following 
issues: 
Safety and Emergency Procedures: 
Safety and emergency procedures according to Company 
SMS and SOLAS requirements. 
The SOLAS and ship fire-fighting training manuals. 
Emergency organization: 
The all aspects of emergency organization on board and the 
role of Engineers in that organization.  
Use of fire fighting equipment 
Portable fire extinguishers 
Fixed fire extinguishing systems 
Self contained breathing apparatus and fireman’s suits 
Emergency escape breathing apparatus 
Use of life saving equipment 
Launching lifeboats and life rafts 
Survival suits 
EPIRBs and SARTs 
Testing and maintenance of Life boat engines, emergency 
machinery and safety devices: 
The Cadet has to learn and actively participate in tests and 
maintenance of emergency and safety equipment done by the 
Engineers. 
The Cadet has to assist the 1st Engineer / Chief Engineer in 
inspection, testing and maintenance of emergency machinery 
such as Emergency Generator, Emergency Fire Pump, etc., 
and also the testing of safety devices and alarms. 
 
Safe working practices; 
Wearing of proper working clothes, safety helmet, ear 
defenders, face and eye protection, etc. 
Procedures for hot work and the hot work permit. 
Procedures before working on machinery, electrical 
equipment and opening pressurized vessels or pipes. 
Procedures for working in enclosed spaces. 
Precautions to be taken when working with various chemicals 
and noxious substances. 
Procedures to work with ship’s incinerator 
 
 
Pollution prevention measures on board: 
The Cadet has to become familiar with MARPOL regulations 
regarding pollution prevention and environmental protection. 
The Cadet has to become fully familiar with the pollution 
prevention measures and duties of Engineer in case of 
emergency. 
The Cadet has to become fully familiar with location and use 
of oil-spill response equipment. 
 
Use and maintenance of medical first aid equipment. 
 
 
SMS and ISPS Tasks 
This part concentrates on a full understanding of both the ISM 
and ISPS codes contained in SOLAS. The ISM Code 

Oczekuje się, że po wykonaniu zadań tego rozdziału 
praktykant pozna szereg wydawnictw dotyczących 
gospodarki morskiej. Obejmują one Konwencje SOLAS, 
MARPOL, STCW Poradniki Bezpieczeństwa Statków 
Specjalnych i wiele innych.  Praktykant powinien również 
wykorzystać publikacje znajdujące się w statkowej bibliotece 
SMS dotyczące Szkolenia Praktykantów, celem uzyskania 
wystarczającego poziomu wiedzy i umiejętności. 
Podczas wykonania zadań tego rozdziału praktykant musi 
posiąść podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz 
procedur i wyposażenia awaryjnego, jak również poznać 
obowiązki i odpowiedzialność mechaników dotyczącą kontroli 
i obsługi wyposażenia awaryjnego. Jest zobowiązany do 
asystowania mechanikom podczas wykonywania obowiązków 
dotyczących spraw bezpieczeństwa. 
 
Praktykant musi posiąść wiedzę na następujące tematy: 
 
Bezpieczeństwo i Procedury Awaryjne: 
Bezpieczeństwo i procedury awaryjne zgodnie z wymogami 
SMS Przedsiębiorstwa i Konwencji SOLAS. 
SOLAS i statkowe podręczniki walki z pożarami.  
Organizacja Systemu Gotowości Awaryjnej 
Wszystkie aspekty statkowego systemu gotowości awaryjnej i 
rola mechaników w tym systemie. 
Wykorzystanie środków do walki z pożarem 
Przenośne gaśnice 
Stałe instalacje gaszenia pożarów 
Aparaty oddechowe i kombinezony strażackie 
Środki ochrony dróg oddechowych 
Wykorzystanie sprzętu ratunkowego 
Zrzucanie łodzi i tratew ratunkowych 
Kombinezony termiczne 
Środki EPIRB i SART. 
Inspekcja i utrzymanie w gotowości silników szalupowych, 
urządzeń awaryjnych i środków bezpieczeństwa 
Praktykant musi nauczyć się i aktywnie uczestniczyć w 
testach i obsłudze urządzeń i środków bezpieczeństwa 
wykonywanych przez mechaników 
Praktykant musi asystować w inspekcjach, testach i obsłudze 
urządzeń awaryjnych takich jak agregat awaryjny, awaryjna 
pompa pożarowa, sprzęt bezpieczeństwa, systemy 
alarmowe, itp. Wykonywanych przez Pierwszego i St. 
Mechanika. 
Bezpieczeństwo pracy 
Używanie właściwego ubrania roboczego, kasku, 
ochronników słuchu, osłony oczu,  twarzy itp. 
Procedury i zezwolenia na pracę z użyciem otwartego ognia. 
Procedury warunkujące rozpoczęcie prac przy urządzeniach, 
instalacjach elektrycznych, otwarcie zbiorników i rurociągów 
pod ciśnieniem 
Procedury pracy w przestrzeniach zamkniętych. 
Środki ostrożności przy użyciu chemikaliów i substancji 
szkodliwych. 
Procedury obsługi spalarki statkowej. 
Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska 
 Praktykant musi zapoznać się z przepisami zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ochrony środowiska Konwencji 
MARPOL. 
Praktykant musi w pełni zapoznać się ze środkami 
zapobiegania zanieczyszczeniom i  obowiązkami mechanika 
w sytuacjach awaryjnych. 
Praktykant musi w pełni zapoznać się z rozmieszczeniem i 
użyciem sprzętu do zapobiegania rozlewom olejowym. 
 
Wykorzystanie i obsługa sprzętu medycznego pierwszej 
pomocy 
 
Zadania systemu zarządzania SMS oraz bezpieczeństwa 
statku i portu ISPS 
Ta część rozdziału koncentruje się na pełnym zrozumieniu 
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contains operational guidance for controlling of the safe 
operation of the ship. The ISPS Code concentrates on 
external risk diminishing measures to be taken onboard. The 
Engineer Cadet is expected to study, understand  and 
participate in the recommended procedures to minimize the 
risk.  Some of the tasks performed in this chapter relate to 
other activities and task covered elsewhere in this TRB and 
may be signed off as completed in conjunction with other 
task. 
 
 
Safety Management System Familiarization 
Knowledge and understanding of the ISM Code 
Knowledge of ISM auditing – The function and period of 
internal and external audits  
Understanding of function and identity of DPA (Designated 
Person Ashore) 
Attend ISM crew training course as provided by Internal 
Auditor 
Understand the Company SMS philosophy related to:- 
Near Miss Reporting 
Non Conformity Reporting 
No Blame Culture" 
Knowledge of the vessel’s SMS filing system 
Ship Security Familiarization 
Knowledge and understanding of the ISPS Code 
Knowledge of Company and Ship Security Officers 
Access control procedures 
Lockdown procedures 
Entries required in the Security Log Book 
 

kodeksów ISM i ISPS zawartych w Konwencji SOLAS. 
Kodeks ISM zawiera wskazania operacyjne dotyczące 
kierowania bezpieczną eksploatacją statku. Kodeks ISPS 
koncentruje się na środkach podejmowanych na statku celem 
ograniczenia zewnętrznych zagrożeń. Oczekuje się, że 
praktykant zapozna się, zrozumie i weźmie udział w 
zalecanych procedurach ograniczających ryzyko. Część 
zadań realizowanych w tym rozdziale odnosi się do innych 
zadań zawartych w KPM i może być zaliczona w połączeniu z 
nimi. 
 
Zapoznanie z Systemem Bezpiecznego Zarządzania 
Znajomość i zrozumienie Kodeksu ISM 
Znajomość audytów ISM- zadania i okresy audytów 
wewnętrznych i zewnętrznych 
Zrozumienie funkcji i identyfikacja Osoby Odpowiedzialnej na 
Lądzie 
Udział w załogowych szkoleniach ISM prowadzonych przez 
wewnętrznego Audytora 
Zrozumienie filozofii SMS  Firmy dotyczącej: 
Raportów …….. 
Raportów Braku Zgodności 
Polityka Unikania Oskarżeń… 
Znajomość systemu wypełniania dokumentów SMS na statku 
Zapoznanie z bezpieczeństwem statku 
Znajomość i zrozumienie Kodeksu ISPS 
Znajomość Oficerów Bezpieczeństwa Firmy i Statku 
Procedury kontroli dostępu 
Procedury zamknięcia dostępu 
Wymagane wpisy do Dziennika Bezpieczeństwa 

 
 

No: 
Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Vessel No: 

Numer statku 

 
Cadet 

signature 
Podpis 

Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 

Date 
Data 

Safety and Emergency procedures 
Bezpieczeństwo i Procedury Awaryjne 

 
7.1.1 

Read and demonstrate an understanding of Convention SOLAS, and 
ship SMS publication with reference to the vessel type 

   

Przeczytaj i wykaż zrozumienie Konwencji SOLAS i statkowej 
publikacji SMS w odniesieniu do rodzaju statku 

 

 
7.1.2 

Demonstrate knowledge of the control of ignition sources and 
restrictions on the use of portable electrical equipment 

   

Wykaż znajomość kontroli źródeł zapłonu I ograniczeń związanych z  
użyciem przenośnego sprzętu elektrycznego 

 

 
7.1.3 

Read and demonstrate knowledge of the SOLAS Life Saving training 
Manual 

   

Przeczytaj I wykaż znajomość Podręcznika SOLAS Ratowania Życia 
na Morzu 

 

 
7.1.4 

Read and demonstrate knowledge of the Fire Fighting training 
manual 
 

   

Przeczytaj I wykaż znajomość Podręcznika SOLAS Walki z Pożarami 
na Statkach 

 

Emergency Organization 
Organizacja Gotowości Awaryjnej 

 
7.2.1 

Demonstrate knowledge of the structure of the Emergency 
organization on board the vessel 

   

Wykaż znajomość struktury organizacji gotowości awaryjnej na 
pokładzie statku 

 

 
7.2.2 

Read and demonstrate an understanding of the purpose of the SMS 
Casualty Manual. 

   

Przeczytaj I wykaż zrozumienie celu stosowania Podręcznika SMS 
dotyczącego Postępowania w Razie Wypadków 

 

 
7.2.3 

Demonstrate knowledge of the  procedures for dealing with such 
emergencies as fire, collision, grounding, oil spill, etc., 

   

Wykaż znajomość procedur stosowanych w sytuacjach awaryjnych 
takich jak pożar, zderzenie, wejście na mieliznę, rozlew olejowy itp. 

 

  



 
Engineer Cadet Training Record Book 

Książka Praktyk Morskich dla Praktykanta w Dziale Maszynowym  

 
Page: 
Strona 

 
 

 
 

77 

Fire fighting Equipment 
Wyposażenie ppoż. 

 
7.3.1 

Demonstrate knowledge of the correct operation of a Dry-powder fire 
extinguisher and the types of fire it may be safely used to fight 

   

Wykaż znajomość prawidłowego użycia gaśnicy proszkowej i rodzaju 
pożaru który może być gaszony z jej użyciem 

 

 
7.3.2 

Demonstrate knowledge of the correct operation of foam fire 
extinguishers and the types of fire they may be safely used to fight 

   

Wykaż znajomość prawidłowego użycia gaśnicy pianowej i rodzaju 
pożaru który może być gaszony z jej użyciem 

 

 
7.3.3 

Demonstrate knowledge of the correct operation of a CO2 fire 
extinguisher and the types of fire it may be safely used to fight 

   

Wykaż znajomość prawidłowego użycia gaśnicy CO2 i rodzaju 
pożaru który może być gaszony z jej użyciem 

 

 
7.3.4 

Demonstrate knowledge of the correct operation of the fixed foam 
system and the areas of the vessel covered by the system 

   

Wykaż znajomość prawidłowego użycia stałej pianowej instalacji 
gaśniczej i chronionych przez nią rejonów statku 

 

 
7.3.5 

Demonstrate knowledge of the correct operation of fixed and portable 
foam monitors on deck 

   

Wykaż znajomość prawidłowego użycia stałych i przenośnych 
działek pianowych na pokładzie 

 

 
7.3.6 

Demonstrate knowledge of the correct operation of the fixed CO2 
flooding system and the areas of the vessel covered by the system 

   

Wykaż znajomość prawidłowego użycia stałej instalacji gaśniczej 
CO2 oraz pomieszczeń statku chronionych przez ten system 

 

 
7.3.7 

Demonstrate full knowledge of the operation of the high pressure 
water mist system and the areas of the vessel covered by the system 

   

Wykaż znajomość użycia wysokociśnieniowej  instalacji gaśniczej na 
mgłę wodną  oraz pomieszczeń statku chronionych przez ten system 

 

 
7.3.8 

Demonstrate knowledge of the donning and use of fireman’s outfits 
 

   

Wykaż znajomość zakładania oraz użycia ubioru ochronnego 
strażaka 

 

 
7.3.9 

Demonstrate knowledge of the donning procedures and use of Self 
Contained Breathing Apparatus (SCBA) 

   

Wykaż znajomość zakładania oraz użycia ratowniczego aparatu 
oddechowego 

 

 
7.3.10 

Demonstrate knowledge of the donning and use of Emergency Life 
Support Apparatus and Emergency Escape Breathing Device 

   

Wykaż znajomość zakładania oraz użycia  awaryjnego aparatu 
oddechowego oraz awaryjnego urządzenia pochłaniającego 

 

 
7.3.11 

Demonstrate knowledge of the rigging and use of fire hoses 
 

   

Wykaż znajomość przygotowania oraz użycia węży strażackich 
 

 

 
Safety procedures – lifesaving equipment 

Procedury bezpieczeństwa- wyposażenie ratunkowe 
 

7.4.1 
Demonstrate knowledge of lifeboat boarding procedures and 
preparation for launching 

   

Wykaż znajomość wsiadania do łodzi ratunkowych oraz 
przygotowania do spuszczenia na wodę 

 

 
7.4.2 

Participate in swinging out lifeboats clear of davits 
 

   

Weź udział w zwolnieniu łodzi ratunkowej z żurawika 
 

 

 
7.4.3 

Participate in launching lifeboats into the water and operating clear of 
the vessel 

   

Weź udział w spuszczeniu łodzi ratunkowej na wodę i odejściu od 
statku 

 

 
7.4.4 

Demonstrate knowledge of lifeboat launching procedures 
 

   

Wykaż znajomość procedur spuszczania łodzi ratunkowej na wodę 
 

 

 
7.4.5 

Demonstrate knowledge of life raft launching procedures 
 

   

Wykaż znajomość procedur spuszczania tratwy ratunkowej na wodę 
 

 

 
7.4.6 

Demonstrate knowledge of survival suit donning procedures 
 

   

Wykaż znajomość procedur zakładania kombinezonu ratunkowego 
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7.4.7 

Demonstrate knowledge of the location and use of EPIRB and SART 
 

   

Wykaż znajomość miejsca przechowywania oraz sposobu użycia 
EPIRB i SART 

 

Safety equipment maintenance 
Obsługa urządzeń awaryjnych 

 
7.5.1 

Demonstrate knowledge of the procedures for testing of life-boat 
engines 

   

Wykaż znajomość procedur sprawdzania silników łodzi ratunkowych 
 

 

 
7.5.2 

Participate in the maintenance of lifeboat engines 
 

   

Weź udział w obsłudze silników szalupowych 
 

 

 
7.5.3 

Demonstrate knowledge of the procedures for testing the Emergency 
Generator 

   

Wykaż znajomość procedur sprawdzania agregatu awaryjnego 
 

 

 
7.5.4 

Participate in maintenance of the Emergency Generator 
 

   

Weź udział w obsłudze agregatu awaryjnego 
 

 

 
7.5.5 

Demonstrate knowledge of the procedures for testing the fire 
detection system including the testing of fire detection sensors 

   

Wykaż znajomość procedur sprawdzania systemu wykrywania 
pożarów wraz z kontrolą czujek pożarowych 

 

 
7.5.6 

Demonstrate knowledge of the procedures for changing defective fire 
detector sensors 

   

Wykaż znajomość procedur wymiany uszkodzonych czujek 
pożarowych 

 

 
7.5.7 

Demonstrate knowledge of the testing of the UMS alarm system    
Wykaż znajomość sprawdzania systemu alarmowego  przestrzeni 
maszynowych bez nadzoru UMS 

 

 
7.5.8 

Demonstrate knowledge of the use of the breathing air compressor    
Wykaż znajomość sposobu użycia sprężarki powietrza do aparatów 
oddechowych 

 

 
7.5.9 

Participate in the recharging of Self Contained Breathing Apparatus 
air cylinders 

   

Weź udział w napełnianiu butli ratowniczego aparatu oddechowego 
 

 

 
Medical and First Aid Equipment 

Sprzęt Medyczny i Pierwszej Pomocy 
 

7.6.1 
Demonstrate knowledge of the use of oxygen resuscitation 
equipment 
 

   

Wykaż znajomość sposobu użycia tlenowego aparatu ratowania 
życia 
 

 

 
7.6.2 

Demonstrate knowledge of the use of the Neil Robertson stretcher 
 

   

Wykaż znajomość sposobu użycia noszy Neil’a Robertsona 
 

 

 
7.6.3 

Demonstrate knowledge of the location and contents of the First Aid 
kit in the engine control room 

   

Wykaż znajomość lokalizacji i zawartości Apteczki Pierwszej Pomocy 
w centrali manewrowo kontrolnej 

 

 
Safety at work 

Bezpieczeństwo pracy 
 

 
7.7.1 

Read and demonstrate knowledge of the Code of Safe Working 
Practices for Merchant Seamen 

   

Przeczytaj i wykaż znajomość Kodeksu Praktyki Bezpiecznej Pracy 
Marynarza  

 

 
7.7.2 

Demonstrate knowledge of the SMS rules governing enclosed space 
entry and completion of obligatory form 

   

Wykaż znajomość zasad SMS obowiązujących przy wejściu do 
przestrzeni zamkniętych i wypełniania obowiązującego formularza 

 

 
7.7.3 

Demonstrate knowledge of the SMS rules governing working aloft or 
outboard and completion of obligatory form 

   

Wykaż znajomość zasad SMS obowiązujących przy pracy na 
wysokości lub za burtą i wypełniania obowiązującego formularza 
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7.7.4 

Demonstrate knowledge of the SMS rules governing work on 
machinery or pressure vessels and completion of obligatory form  

   

Wykaż znajomość zasad SMS obowiązujących przy pracy przy 
urządzeniach i zbiornikach pod ciśnieniem i wypełniania 
obowiązującego formularza 

 

 
7.7.5 

Demonstrate knowledge of the SMS rules governing hot work and 
completion of obligatory form 

   

Wykaż znajomość zasad SMS obowiązujących przy pracach z 
otwartym ogniem i wypełniania obowiązującego formularza 

 

 
7.7.6 

Demonstrate knowledge of the use and the role of personal 
protective equipment in minimizing the risk of injury 

   

Wykaż znajomość sposobu użycia i rolę środków ochrony osobistej 
w ograniczeniu ryzyka uszkodzenia ciała 

 

 
7.7.7 

Demonstrate an understanding of Material Data Safety Sheets 
(MDSS) and safe procedures including the use of protective clothing 
when working with noxious substances such as chemicals and paints 

   

Wykaż zrozumienie Kart Danych Środków Szkodliwych i procedur 
bezpieczeństwa wraz ze sposobem użycia ubrań ochronnych 
podczas stosowania  substancji szkodliwych takich jak chemikalia i 
farby  

 

 
7.7.8 

Demonstrate knowledge of the safe operation of the incinerator for 
burning waste oil and garbage 

   

Wykaż znajomość bezpiecznej obsługi spalarki odpadów olejowych i 
śmieci 

 

 
7.7.9 

Demonstrate knowledge of the safe operation of electrical and 
pneumatic power operated tools 

   

Wykaż znajomość bezpiecznej obsługi narzędzi z napędem 
elektrycznym i pneumatycznym 

 

 
7.7.10 

Demonstrate knowledge of the safe operation of metal welding and 
burning equipment 

   

Wykaż znajomość bezpiecznej obsługi narzędzi do spawania i cięcia 
metali 

 

 
7.7.11 

Demonstrate knowledge of the safe entry and work beneath floor 
plates 

   

Wykaż znajomość bezpiecznego wejścia i pracy pod płytami 
podłogowymi 

 

 
7.7.12 

Demonstrate knowledge of the safe operation of lifting gear 
 

   

Wykaż znajomość bezpiecznej obsługi urządzeń podnośnikowych 
 

 

 
7.7.13 

Demonstrate knowledge of the safe moving of heavy machinery 
 

   

Wykaż znajomość bezpiecznego transportu ciężkich urządzeń 
 

 

 
7.7.14 

Demonstrate knowledge of the safe disposal of oily waste material 
 

   

Wykaż znajomość bezpiecznego usuwania pozostałości materiałów 
zaolejonych 

 

Pollution prevention measures 
Środki ochrony przed zanieczyszczeniami 

 
7.8.1 

Read and demonstrate knowledge of MARPOL Annex I and  SMS 
documents with regards to entries in the Oil Record Book for 
machinery spaces 

   

Przeczytaj i wykaż znajomość Aneksu I Konwencji MARPOL oraz 
statkowych dokumentów SMS dotyczących wpisów do Książki 
Zapisów Olejowych dla przestrzeni maszynowych 

 

 
7.8.2 

Participate in bunkering operations and the receipt of bulk lube oil 
and demonstrate knowledge of the required anti-pollution precautions 
and completion of obligatory form 

   

Weź udział w operacji bunkrowania oleju smarowego i wykaż 
znajomość wymaganych środków ostrożności zapobiegających 
zanieczyszczeniom oraz wypełniania obowiązującego formularza 

 

 
7.8.3 

Read and demonstrate knowledge of MARPOL Annex IV and SMS 
documents regarding prevention of pollution by sewage 

   

Przeczytaj i  wykaż znajomość Aneksu IV Konwencji MARPOL oraz 
statkowych dokumentów SMS dotyczących zapobiegania 
zanieczyszczeniom przez ścieki sanitarne 

 

 
7.8.4 

Read and demonstrate knowledge of MARPOL Annex V and  SMS 
documents regarding prevention of pollution by garbage 
 

   

Przeczytaj i  wykaż znajomość Aneksu V Konwencji MARPOL oraz 
statkowych dokumentów SMS dotyczących zapobiegania 
zanieczyszczeniom przez śmieci 
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7.8.5 

Demonstrate knowledge of the procedures for disposal of incinerator 
ash 

   

Wykaż znajomość procedur pozbywania się popiołu ze spalarki 
 

 

 
7.8.6 

Read and demonstrate knowledge of MARPOL Annex VI and  SMS 
documents regarding prevention of air pollution by ships 
 

   

Przeczytaj i  wykaż znajomość Aneksu VI Konwencji MARPOL oraz 
statkowych dokumentów SMS dotyczących zapobieganiu 
zanieczyszczeniu powietrza przez statki 

 

 
Safety Management System Familiarization 

Zapoznanie z Systemem Bezpiecznego Zarządzania 
 

 
7.9.1 

Demonstrate knowledge of requirements contained in the IMO 
publication “ISM Code” regarding planned safe maintenance system 
“SMS” of the ship 

   

Wykaż znajomość wymagań zawartych w publikacji IMO 
zatytułowanej „Kodeks ISM” odnośnie systemu SMS planowego 
utrzymania stanu technicznego statku 

 

 
7.9.2 

Demonstrate knowledge of the function and period of both internal 
and external ISM audits 

   

Wykaż znajomość funkcji i okresów wewnętrznych i zewnętrznych 
audytów ISM 

 

 
7.9.3 

Demonstrate knowledge of the names and functions of the 
Designated Persons Ashore (DPA) 
 

   

Wykaż znajomość nazwisk i funkcji Osób Odpowiedzialnych na 
Lądzie 
 

 

 
7.9.4 

Participate in ISM training course on board as provided by Company 
Internal Auditor or Fleet Trainer 

   

Weź udział w statkowym szkoleniu ISM prowadzonym przez 
Audytora Wewnętrznego Firmy lub Szkoleniowca Floty 

 

 
7.9.5 

Demonstrate knowledge of  “Near Miss” reporting procedures 
 

   

Wykaż znajomość procedur raportowania zdarzeń …….. 
 

 

 
7.9.6 

Demonstrate knowledge of non-conformity reporting procedures 
 

   

Wykaż znajomość procedur raportowania braku zgodności 
 

 

 
7.9.7 

Demonstrate an understanding of the Company “No Blame Culture” 
with regards to accident and incident reporting 

   

Wykaż zrozumienie „Polityki Unikania Oskarżeń” stosowanej w 
Firmie w odniesieniu do wypadków i ich raportowania  
 

 

 
7.9.8 

Demonstrate knowledge of the SMS filing system and an 
understanding of filing criteria as designated in the SMS 
Communications manual 

   

Wykaż znajomość systemu wprowadzania zapisów SMS i 
zrozumienie kryteriów wprowadzania zapisów zgodnie z poradnikiem 
korespondencji SMS 

 

 
7.9.9 

Demonstrate knowledge of the vessel’s SMS Library contents 
 

   

Wykaż znajomość zawartości statkowej biblioteki SMS 
 

 

 
7.9.10 

Participate in inspections of cargo holds 
 

   

Weź udział w inspekcji ładowni 
 

 

 
7.9.11 

Participate in inspections of cargo tanks 
 

   

Weź udział w inspekcji zbiorników ładunkowych 
 

 

 
7.9.12 

Participate in inspections of ballast tanks 
 

   

Weź udział w inspekcji zbiorników balastowych 
 

 

 
7.9.13 

Participate in inspections of fresh water tanks 
 

   

Weź udział w inspekcji zbiorników wody słodkiej 
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7.9.14 

Participate in inspections of void spaces 
 

   

Weź udział w inspekcji koferdamów 
 

 

 
7.9.15 

Participate in the hull structure survey 
 

   

Weź udział w inspekcji konstrukcji kadłuba 
 

 

Ship Security Familiarization 
Zapoznanie z Bezpieczeństwem Statku 

 
7.10.1 

Demonstrate knowledge of the requirements contained in the IMO 
publication “ISPS Code” regarding safety of the ship and port facility 

   

Wykaż znajomość wymagań zawartych w publikacji IMO „Kodeks 
ISPS” odnośnie bezpieczeństwa statku i urządzeń portowych 

 

 
7.10.2 

Demonstrate knowledge of the identity of the Company and Ship 
Security Officers 

   

Wykaż znajomość danych identyfikacyjnych Oficera Bezpieczeństwa 
Statku i Firmy  

 

 
7.10.3 

Demonstrate knowledge of lockdown procedures under the ISPS 
Code 

   

Wykaż znajomość procedur blokady dostępu zgodnie z Kodeksem 
ISPS 

 

 
7.10.4 

Demonstrate knowledge of stowaway and security search 
procedures 

   

Wykaż znajomość procedur poszukiwania pasażerów na gapę i 
przeszukania statku 

 

 
7.10.5 

Demonstrate knowledge of gangway access control procedures in 
port 

   

Wykaż znajomość procedur kontroli dostępu do trapu podczas 
postoju w porcie 

 

 
7.10.6 

Demonstrate knowledge of the ISPS Log Book and required records 
 

   

Wykaż znajomość Dziennika ISPS i wymaganych w nim zapisów 
 

 

 
7.10.7 

Participate in the pre-arrival / pre-departure searches with the Bridge 
Search Team 

   

Weź udział w przeszukaniu przed wejściem i wyjściem z portu jako 
członek  Pokładowego Zespołu Przeszukującego 

 

 
7.10.8 

Participate in the pre-arrival / pre-departure searches with the Engine 
Room Search Team 

   

Weź udział w przeszukaniu przed wejściem i wyjściem z portu jako 
członek  Maszynowego Zespołu Przeszukującego 

 

 
7.10.9 

Participate in the pre-arrival / pre-departure searches with any other 
Search Team 

   

Weź udział w przeszukaniu przed wejściem i wyjściem z portu jako 
członek  jakiegokolwiek innego Zespołu Przeszukującego 

 

 
7.10.10 

Participate in the Access Control function 
 

   

Weź udział w realizacji zadania Kontroli Dostępu 
 

 

 
7.10.11 

Participate in the gangway access control function in port 
 

   

Weź udział w realizacji zadania kontroli dostępu do trapu w porcie 
 

 

 
7.10.12 

Participate in lockdown procedures under the ISPS Code 
 

   

Weź udział w realizacji zadania blokady dostępu zgodnie z 
Kodeksem ISPS 

 

 
7.10.13 

Demonstrate an understanding of the 3 levels of security in the ISPS 
Code and the procedures to be adopted on board for each level 

   

Wykaż zrozumienie 3 poziomów bezpieczeństwa Kodeksu ISPS i 
procedury mające zastosowanie na statku na każdym poziomie 

 

 
7.10.14 

Participate in an evaluation of the likely threat that a particular port or 
passage may hold. 

   

Weź udział w ocenie prawdopodobnego zagrożenia jakie może nieść 
określony port lub podróż 
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Chapter 8 - Special Projects And Tasks 
Rozdział 8 -  Zadania i czynności specjalne 
 
 

 
No: 

Numer 

 
Task 

Zadanie 

 
Vessel No: 

Numer statku 

 
Cadet 

signature 
Podpis 

Praktykanta 

Authorized 
Person 

Signature 
Podpis  
Osoby 

Upoważnionej 

Date 
Data 

 
8.1.1 

Prepare diagram of the complete LT and HT cooling water systems 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemu wody chłodzącej 
niskotemperaturowej i wysokotemperaturowej 

 

 
8.1.2 

Prepare diagram of the complete ER sea water system 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemu wody chłodzącej morskiej 
siłowni 
 

 

 
8.1.3 

Prepare diagram of the complete bunker and transfer HFO and DO 
systems 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów bunkrowania i transportu 
paliwa pozostałościowego i destylacyjnego 

 

 
8.1.4 

Prepare diagram of HFO and DO purifying system 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów  oczyszczania paliwa 
pozostałościowego i destylacyjnego 

 

 
8.1.5 

Prepare diagram of the complete HFO and DO supply systems 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów  zasilania paliwem 
pozostałościowym i destylacyjnym 

 

 
8.1.6 

Prepare diagram of the complete ME and AE lubrication oil 
circulation systems 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów  obiegowego oleju 
smarowego SG i SP 

 

 
8.1.7 

Prepare diagram of the complete lubrication oil bunker and transfer 
systems 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów bunkrowania i transportu 
oleju smarowego 

 

 
8.1.8 

Prepare diagram of the complete cylinder oil bunker, transfer and 
supply systems 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów  bunkrowania, transportu  i 
zasilania olejem cylindrowym 

 

 
8.1.9 

Prepare diagram of the complete ME and AE lubrication oil purifying 
system 

   

Wykonaj kompletny schemat systemu wirowania oleju smarowego 
SG i SP 

 

 
8.1.9 

Prepare diagram of the complete compressed air system 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemu  sprężonego powietrza 
 

 

 
8.1.10 

Prepare diagram of the complete steam and condensate systems 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemu parowo- wodnego siłowni 
 

 

 
8.1.11 

Prepare diagram of the complete sanitary water supply, heating and 
circulation systems 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów  zasilania, podgrzewania i 
cyrkulacji wody sanitarnej 

 

 
8.1.12 

Prepare diagram of the complete sewage system 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów  ścieków sanitarnych 
 

 

 
8.1.13 

Prepare diagram of the complete ballast water system 
 

   

Wykonaj kompletny schemat system balastowego 
 

 

 
8.1.14 

Prepare diagram of the complete bilge water and separator systems 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów  odolejacza wód zęzowych 
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8.1.15 

Prepare diagram of the provision refrigeration system 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemu chłodni prowiantowej 
 

 

 
8.1.16 

Prepare diagram of the air condition refrigeration system 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemu klimatyzacji pomieszczeń 
 

 

 
8.1.17 

Prepare diagram of the fresh water generator ancillary systems 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów obsługujących wyparownik 
 

 

 
8.1.18 

Prepare diagram of the steering gear hydraulic system 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemu hydraulicznego maszyny 
sterowej 

 

 
8.1.19 

Prepare diagram of the incinerator ancillary systems 
 

   

Wykonaj kompletny schemat systemów obsługujących spalarkę 
okrętową 

 

 
8.1.20 

Prepare diagram of the fire and foam water systems 
 

   

Wykonaj kompletny schemat instalacji hydrantowej i pianowej 
 

 

 
8.1.21 

Prepare diagram of the engine room and cargo hold extinguishing 
systems 

   

Wykonaj kompletny schemat ogólnych systemów gaśniczych siłowni i  
ładowni  

 

 
8.1.22 

 
 

   

 
 

 

 
8.1.23 

 
 

   

 
 

 

 
8.1.24 

 
 

   

 
 

 

 
8.1.25 

 
 

   

 
 

 

 
8.1.26 

 
 

   

 
 

 

 
8.1.27 

 
 

   

 
 

 

 
8.1.28 

 
 

   

 
 

 

 
8.1.29 

 
 

   

 
 

 

 
8.1.30 
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Chapter 9 - Training Center Review and Assessment Record 
Rozdział 9 - Zapisy Kontrolne i Oceny Ośrodka Szkolenia 

 
A. THE TRAINING RECORD BOOK REVIEW AND ASSESSMENT 

Przegląd i Ocena  Ksiązki Praktyk 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
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Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
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Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 

Date: 
Data 

Assessment: 
Ocena 
 

Vessel / Workshop no: 
Nr Statku / Warsztatu 

Number of Completed Tasks 
Liczba zaliczonych zadań 

 
 
Total 
Suma 

Name of Responsible Person: 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Chapter 
Rozdział 

3 

Chapter 
Rozdział 

4 

Chapter 
Rozdział 

5 

Chapter 
Rozdział 

6 

Chapter 
Rozdział 

7 

Chapter 
Rozdział 

8 
       Signature:  

Podpis 
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B. THE TRAINING REPORT REVIEW AND ASSESSMENT 
 Przegląd Sprawozdania i  Zaliczenie Praktyki 

 
Training Center: 
Ośrodek Szkolący 
 

Name of Responsible Person 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Date 
Data 

Assessment 
Ocena 

Signature 
Podpis 

 
 

  

 

 
  

 
  

Training Center: 
Ośrodek Szkolący 
 

Name of Responsible Person 
Nazwisko Osoby Nadzorującej 

Date 
Data 

Assessment 
Ocena 

Signature 
Podpis 
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Chapter 10 - General Information For Engineer Cadet 
Rozdział 10 -  Wiadomości Podstawowe dla Praktykanta Działu Maszynowego 
 
It is the personal responsibility of the engineer cadet to 
ensure that training record book is properly maintained and 
completed.  

Na praktykancie maszynowym spoczywa osobista 
odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie i wypełnienie 
książki praktyk.  

 
Watch Keeping 

 

 
Trzymanie Wachty 

CAUTION: BETTER TELEPHONE THE CHIEF ENGINEER 
FOR ADVICE THAN MAKE A WRONG DECISION 
 
If you are on watch alone and you are not sure what to do 
when you observe some problem. The wrong decision may 
result in a fatal mechanical failure. 
Watch keeping is generally carried out in two ways: 
MANNED ENGINE ROOM STATUS - watches of 4 hour or 6 
hour duration. 
UN-MANNED STATUS  ( U.M.S )  - one engineer is 
appointed Duty Engineer for a period of 24 hours and 
involves call out to answer alarms beside of normal day-
working hours. 
Engage all your senses when you walk around on watch:  
 
SOUND: Listen out for any abnormal sounds or excessive                                          
                 noises. 
SIGHT: Look out for leaks, abnormal vibrations or loose 
                items. 
SMELL: try to smell out overheating parts, excessive  
                scavenge temperature, overheating or  burning  
                electrical equipment, insulation or varnish 
TOUCH: try to feel around for overheating parts and do not  
                just rely on thermometers. Remember, that surface    
                temperature 50oC you will fill as “hot”. 
 
Check the funnel and the condition of the exhaust gas from 
the main engine, auxiliary engines and the boiler. 
When completing the Log Book, take care to fill in entries 
accurately. Accurate records help you to analyze trends, 
malfunctions etc. It is better the leave a blank space rather 
than put in a false reading. 
When you record a tank level and it is different from the 
previous recorded level, think, is that correct or should it be 
checked again? 
. 

OSTRZEŻENIE: RACZEJ ZADZWOŃ DO STARSZEGO 
MECHANIKA Z PYTANIEM O RADĘ NIŻ PODEJMIJ ZŁĄ 
DECYZJĘ 
Jeżeli będąc sam na wachcie zauważysz jakąś 
nieprawidłowość i nie jesteś pewien co robić. Zła decyzja 
może być przyczyną poważnej awarii mechanicznej. 
Generalnie są dwa sposoby pełnienia wachty: 
STATUS SIŁOWNI NADZOROWANEJ - przez wachty 
trwające 4 lub 6 godzin. 
STATUS SIŁOWNI NIENADZOROWANEJ (UMS) - jeden 
mechanik jest pełni rolę mechanika służbowego przez okres 
24 godzin z wezwaniem do alarmów poza zwykłymi 
godzinami pracy dziennej. 
Korzystaj ze wszystkich zmysłów kiedy prowadzisz obchód 
na wachcie: 
SŁUCH: rozróżniaj wszelkie nienormalne dźwięki lub               
                nadmierne hałasy 
WZROK: zwracaj uwagę na przecieki, nienormalne wibracje   
               lub poluzowane części 
WĘCH: staraj się wyczuć przegrzane elementy, nadmierną  
             temperaturę przelotni, przegrzane lub palące się  
             wyposażenie elektryczne, izolacje lub lakiery 
DOTYK: staraj się wyczuć dotykiem przegrzane elementy i  
               nie polegaj wyłącznie na wskazaniach termometrów.   
               Pamiętaj że temperatura powierzchni 50oC będzie  
               przez ciebie odczuwana jako „gorąca” 
Sprawdź komin i stan gazów wylotowych z silnika głównego, 
silników pomocniczych i kotła. 
Podczas wypełniania Dziennika Maszynowego staraj się 
wprowadzać dokładne dane. Dokładne zapisy pomagają 
analizować trendy zmian, uszkodzenia itp. Lepiej zostawić 
puste miejsce niż wprowadzić fałszywe odczyty. 
Kiedy podczas spisywania stanu zbiorników zauważysz 
różnice poziomu  w porównaniu  ze stanem poprzednim, 
zastanów się czy jest to prawidłowe czy powinieneś 
sprawdzić jeszcze raz?  

 
Machinery Control 

 

 
Sterowanie Urządzeń 

CAUTION : DO NOT TOUCH THE PARTS OF MACHINERY  
WHICH COULD BE IN MOTION unless you have isolated 
machinery or put it on LOCAL control, because it could start 
suddenly, without warning and cause injury. 

 
MACHINERY CONTROL 
Most of the equipment found in the engine room is fitted with 
3 methods of control:  automatic, remote and local. Each type 
of control is supported with different control devices: 
 
AUTOMATIC CONTROL by pressure switch, temperature 
switch, level switch,  timer contact etc. 
REMOTE CONTROL by push button in the Engine Control 
Room, on the Bridge or inside the Equipment Control Room 
LOCAL CONTROL by push button, located adjacent to the 
equipment in question. 
 
When machinery is in AUTOMATIC MODE, then there is a 
back up machine set up in STAND BY MODE, ready to cut in, 
if required. 
 
When working on an machinery or equipment powered with 
the electric motor, it is obligatory to put the main circuit 
breaker in the “OFF” position, remove fuses if applicable, put 
local repair switch in “OFF” position and put warning notice on 
starter box after completing the  “Permit to work” form 

OSTRZEŻENIE: NIE DOTYKAJ CZĘŚCI URZĄDZEŃ 
KTÓRE MOGĄ ZNALEŹĆ SIĘ W RUCHU jeżeli nie 
odizolowałeś urządzenia od zasilania lub nie przełączyłeś na 
sterowanie miejscowe ponieważ nagle włączenie  się bez 
ostrzeżenia może spowodować obrażenia ciała 
STEROWANIE URZĄDZEŃ 
Większość urządzeń znajdujących się w siłowni jest 
sterowana na trzy sposoby: automatycznie, zdalnie i lokalnie. 
Każdy rodzaj sterowania opiera się na innych elementach 
sterujących: 
STEROWANIE AUTOMATYCZNE wykorzystuje presostaty, 
termostaty, wyłączniki poziomu, wyłączniki czasowe itp. 
STEROWANIE ZDALNE realizowane jest za pomocą 
przycisków w Centrali Manewrowo Kontrolnej, na Mostku lub 
wewnątrz Pomieszczeń Kontrolnych Urządzeń 
STEROWANIE LOKALNE wykorzystuje przyciski na 
skrzynkach sterujących bezpośrednio przy urządzeniu. 
Jeżeli urządzenie znajduje się w TRYBIE 
AUTOMATYCZNYM wówczas dublująca  je maszyna 
znajduje się w TRYBIE GOTOWOŚCI, czyli włącza się do 
pracy samoczynnie jeżeli zachodzi taka konieczność. 
Podczas pracy przy urządzeniach napędzanych silnikiem 
elektrycznym należy obowiązkowo przełączyć wyłącznik 
główny w pozycję „OFF”, wyjąć bezpieczniki jeżeli jest taka 
możliwość, przestawić wyłącznik lokalny w pozycję „OFF” i 
umieścić tabliczkę ostrzegawczą na skrzynce kontrolnej, po 
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according to ship safety regulations. 
 

wypełnieniu formularza „Pozwolenia na pracę” zgodnie z 
zasadami obowiązującymi na statku. 

 
Safety at Work Procedures 

 

 
Procedury Bezpiecznej Pracy 

CAUTION: WHEN WORKING IN THE ENGINE ROOM YOU 
ARE REQUIRED TO WEAR A PROPER CLOTHES AND 
SOME KIND OF WORK DEMANDS SPECIAL PERMITION 
 
You are obliged to wear the long sleeve boiler suit to give you 
protection from hot surfaces and working shoes with safety 
toe-caps to protect your feet. 
 
If your work will involve entering an enclosed space the Chief 
Engineer will complete an ENCLOSED SPACE ENTRY 
permit. The space must be thoroughly ventilated and the 
atmosphere will be tested to confirm that the Oxygen content 
is not less than 21% and the atmosphere is free from toxic 
contaminants. For more details of obligatory procedures refer 
to the chapter “Hazardous Operations” of the ship SMS 
Manual  
 
If your work will involve hot work outside of the engine room 
workshop, on a some kind of the ship, the Chief Engineer 
have to make the risk assessment and apply for permission 
from Head Office and after that complete a HOT WORK 
permit. The hot work inside the engine room workshop is 
permissible on all the ships excluding tankers  under cargo, 
tank cleaning or gas freeing operations at the same time. 
Great care must be taken before you start hot work, to ensure 
that the area is free of combustible liquids & material like old 
rags , open tins of oil grease and paints etc. Check over the 
Oxygen- Acetylene equipment and on completion of the job 
shut down the gas supply from bottles on deck. Never leave 
hot items unattended in the workshop. If gas cutting, it is 
essential that a fire watchman stands by, checking for burning 
embers, burning paint etc. The watchman is obliged to have a 
bucket of water ready. For more details of obligatory 
procedures refer to the chapter “Hazardous Operations” of 
the ship SMS Manual. 
  
 
 
 
If your work involves working on machinery you are usually 
required to complete a permit to work – isolation of machinery 
form. This has to be signed by the person in charge of the job 
and countersigned by the Chief Engineer. It is a check list of 
safety precautions to be taken.  
 
If you operate the incinerator it is essential to test the alarms, 
shut downs and the burner condition. In the event of oil 
collecting inside the combustion space, the incinerator must 
be shut down and cleaned thoroughly before restarting. When 
cleaning the furnace, the ash must be removed and put in 
bags for disposal ashore. The incinerator must not be used 
when vessel is located in the port, the cargo operations take 
place, smoking restrictions applies or Engine Room is un-
manned. 
It is essential that aerosol cans and batteries are never under 
any circumstances, included in the garbage to be incinerated. 

UWAGA: PODCZAS PRACY W SIŁOWNI WYMAGANE 
JEST UŻYWANIE ODPOWIEDNIEJ ODZIEŻY A 
OKREŚLONE RODZAJE PRAC WYMAGAJĄ 
SPECJALNEGO POZWOLENIA 
Jesteś zobowiązany do noszenia kombinezonu z długimi 
rękawami chroniącymi przed kontaktem z powierzchniami o 
wysokiej temperaturze i butów z nakładkami na palce 
chroniącymi twoje stopy. 
 Jeżeli twoja praca dotyczy wejścia do przestrzeni zamkniętej 
Starszy Mechanik wypełni zezwolenie na WEJŚCIE DO 
ZAMKNIETEJ PRZESTRZENI. Przestrzeń zamknięta musi 
być starannie przewentylowana a jej atmosfera 
skontrolowana celem stwierdzenia, czy zawartość tlenu nie 
jest niższa od 21% i brakuje w niej toksycznych składników. 
Celem poznania szczegółów obowiązujących procedur sięgnij 
do rozdziału „Operacje Niebezpieczne” statkowego 
Podręcznika SMS. 
Jeżeli twoja praca dotyczy czynności z użyciem otwartego 
ognia na zewnątrz warsztatu maszynowego, na niektórych 
rodzajach statków Starszy Mechanik musi przygotować 
ocenę ryzyka i wystąpić o pozwolenie Biura Armatora  a 
dopiero wtedy wypełnić zezwolenie na PRACĘ Z 
OTWARTYM OGNIEM. Prace z użyciem otwartego ognia w 
warsztacie maszynowym są dozwolone na wszystkich 
statkach z wyjątkiem tankowców zajętych w tym samym 
czasie operacjami ładunkowymi, lub czyszczeniem i  
odgazowaniem zbiorników. Należy zrobić wszystko aby przed 
rozpoczęciem pracy z otwartym ogniem usunąć z rejonu prac 
palne płyny i materiały takie jak zużyte szmaty, otwarte puszki 
z olejem smarem i farbami itp. Kontroluj stan sprzętu 
acetylenowo tlenowego i po zakończeniu pracy zamknij 
zasilanie z butli na pokładzie. Nigdy nie pozostawiaj 
rozżarzonych elementów w warsztacie bez nadzoru. Podczas 
cięcia gazowego istotna jest obecność osoby nadzorującej 
obecność  rozżarzonych odprysków, palącej się farby itp. 
Osoba tam musi mieć pod ręką wiadro wody. Celem 
poznania szczegółów obowiązujących procedur sięgnij do 
rozdziału „Operacje Niebezpieczne” statkowego Podręcznika 
SMS. 
 Jeżeli twoja praca dotyczy remontów urządzeń jesteś 
zazwyczaj zobowiązany do wypełnienia zezwolenia na pracę- 
formularza odizolowania urządzenia. Musi być ono podpisane 
przez osobę kierującą pracą i przez Starszego Mechanika. 
Zawiera ono listę kontrolną koniecznych środków 
bezpieczeństwa. 
Jeżeli obsługujesz spalarkę, istotne jest sprawdzenie 
alarmów, blokad i stanu palnika. W przypadku gromadzenia 
się paliwa w komorze spalania, spalarka musi by odstawiona i 
wyczyszczona dokładnie przed ponownym uruchomieniem. 
Podczas czyszczenia komory paleniskowej popiół musi być 
usunięty i zgromadzony w workach do zdania na ląd. Nie 
wolno używać spalarki podczas postoju w porcie, podczas 
operacji ładunkowych, gdy obowiązuje zakaz emisji dymu lub 
siłownia pozostaje bez nadzoru. 
Istotne jest aby puste opakowania po aerozolu i zużyte 
baterie nigdy nie znalazły się w śmieciach do spalania.  

 
Safety Inspections 

 

 
Inspekcje Bezpieczeństwa 

CAUTION: IF YOU FIND ANY DEFICIENCY REGARDING 
CREW AND BOAT SAFETY IT SHOULD BE BROUGHT TO 
THE ATTENTION OF THE CHIEF ENGINEER AS SOON AS 
POSSIBLE 
 
The ship is covered with Health and Safety inspection carried- 
out by SAFETY OFFICER or 2nd Officer over the course of 4 
months. Usually the vessel is divided into main areas which 
are inspected monthly. The main areas are: engine room, 
accommodation, external store rooms & pump rooms, exterior 
decks, fittings & structures. The inspection aim is to ensure 

UWAGA: JEŻELI ZAUWAŻYSZ JAKĄKOLWIEK 
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA 
ZAŁOGI LUB STATKU POWINIENIEŚ ZGŁOSIĆ JĄ 
STARSZEMU MECHANIKOWI TAK SZYBKO JAK TO 
MOŻLIWE 
Statek pod lega rutynowej kontroli warunków Bezpieczeństwa 
i Higieny prowadzonej przez Oficera Bezpieczeństwa lub 
Drugiego Oficera w cyklu czteromiesięcznym. Zwykle statek 
podzielony jest na główne rejony podlegające comiesięcznym 
inspekcjom. Należą do nich :siłownia, nadbudówka, 
zewnętrzne magazynki i pompownie, zewnętrzne pokłady, 
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that the Health and Safety  standards are being maintained 
throughout the area at all times. The area for inspection is 
sub-divided into zones or platform levels. You are obliged to 
report any safety hazards, the general condition of the zone  
and confirm if necessary that safety notices applicable to the 
area were posted. 
 
SAFETY HAZARDS : To cover everything that 
constitutes a hazard, either to the safety of personnel working 
in the area, or to the safety of the ship. Examples are ; 
unguarded machinery, unsecured equipment , fire hazards, 
missing fire fighting appliances. 
GENERAL CONDITION : To cover such items as 
paintwork, structural condition and cleanliness of the area and 
the condition of safety equipment in the area. 
SAFETY NOTICES :   This covers those safety notices which 
are or should be displayed in the area. 
The history report of the inspection is to be completed giving 
a full & accurate report status as found with comments on 
defects only. 
Statements such as “Job done” or “ok” are not acceptable. 
It is not acceptable to notice a deficiency, complete the report 
at a later date and leave the deficiency unattended. 

mocowania i konstrukcje. Celem inspekcji jest permanentne 
utrzymanie standardów Bezpieczeństwa i Higieny w danym 
rejonie. Rejon inspekcji jest podzielony na strefy lub poziomy 
pokładów. Jesteś zobowiązany do zgłaszania jakichkolwiek 
zauważonych zagrożeń bezpieczeństwa, stanu ogólnego 
strefy oraz potwierdzenia umieszczenia koniecznych napisów 
ostrzegawczych. 
ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA: Pokrywają wszystko co 
stwarza zagrożenie zarówno dla załogi pracującej w strefie 
jak i dla statku. Przykłady to: maszyny bez osłon, 
niezabezpieczone urządzenia, zagrożenie pożarem,  
brakujące środki do walki z pożarem. 
STAN OGÓLNY: Pokrywa takie zagadnienia jak stan pokryć 
malarskich, stan konstrukcji i czystość rejonu oraz stan 
znajdujących się  nim urządzeń bezpieczeństwa 
NAPISY OSTRZEGAWCZE: Dotyczy tych napisów 
ostrzegawczych które są lub powinny się znaleźć w rejonie. 
Inspekcja powinna kończyć się raportem przekazującym 
pełny i dokładny stan faktyczny z komentarzami dotyczącymi 
wyłącznie nieprawidłowości. 
Stwierdzenia takie jak „Wykonano” lub „ok.” są 
niewystarczające. Niedopuszczalne jest również zauważenie 
nieprawidłowości, sporządzenie raportu z późniejszą datą i 
pozostawienie nieprawidłowości bez uwagi. 

 
Chemicals Handling 

 

 
Posługiwanie się chemikaliami 

CAUTION: TAKE SPECIAL CARE WHEN HANDLING 
WATER AND FUEL TREATMENT CHEMICALS AND 
COMMON CHEMICAL PRODUCTS 
 
 
Boiler water treatment chemicals 
Chemicals are commonly used in the Engine Room operation 
and misuse can lead to serious consequences. Wear the 
protective clothing and provided equipment – goggles, gloves, 
apron etc. Read the chemicals safety instructions carefully 
before use. Be sure you know the immediate action in case of 
an accident involving the chemicals. 
 
 
The chemicals are used for boiler water treatment to minimize 
scale formation, thus improving the heat transfer and 
maintaining efficiency, to prevent corrosion inside water and 
steam spaces, to ensure efficient steam production, without 
priming, foaming and contamination as well as to minimize 
heat loss due to excessive blow down. 
 
The boiler water is sampled every day and results are 
recorded on a special log sheet and the chemical treatment is 
administered as required. Some chemicals are dosed 
periodically with dedicated dose unit. Others are fed 
continuously into the feed water with the metering pump. The 
applying chemicals directly into the hot well is ineffective and 
wasteful. 
 
 
Blow down is the method used to remove the dissolved and 
suspended solids from the boiler system. Bottom blow down  
removes sludge & solids. Otherwise these would hinder the 
circulation inside the boiler. Surface blow down removes 
circulating boiler water that will contain a high percentage of 
dissolved solids. It keeps the concentration of dissolved solids 
under control. Always keep a close watch on the boiler water 
level and the water level and condition in the hot well and 
observation tank. 
 
Cooling water treatment chemicals 
Excessive engine temperature leads to increased wear, 
premature failure, overheat or seize up. Applying of raw water 
without chemical treatment leads to corrosion and a reduction 
in material strength. Inhibitors are chemicals that protect 
metals by creating a barrier between the water and the metal, 
or by reacting with the metal surfaces to form a thin protective 
film. As the cooling water system is used to heat the Fresh 

OSTRZEŻENIE: ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ 
OSTROŻNOŚĆ PODCZAS STOSOWANIA CHEMIKALIÓW 
DO OBRÓBKI WODY I PALIWA ORAZ POPULARNYCH 
PRODUKTÓW CHEMICZNYCH 
 
Chemikalia do obróbki wody kotłowej 
Chemikalia są powszechnie stosowane w eksploatacji Siłowni 
Okrętowej i nieprawidłowe obchodzenie się z nimi może 
wywołać poważne konsekwencje. Używaj przeznaczonych do 
tego celu ubrań i środków ochronnych- okularów, rękawic, 
fartuchów itp. Czytaj starannie instrukcje bezpiecznego 
obchodzenia się z chemikaliami  przed ich użyciem. Bądź 
pewien, że znasz natychmiastowe kroki ograniczające skutki 
wypadków związanych z użyciem chemikaliów. 
Chemikalia są stosowane do obróbki wody kotłowej celem 
ograniczenia odkładania się kamienia, a tym samym poprawy 
wymiany ciepła i utrzymania wysokiej sprawności, do 
zapobiegania korozji wewnątrz przestrzeni wodnych i 
parowych, do zapewnienia efektywnej produkcji pary bez 
porywania wody przez parę, pienienia i zanieczyszczenia 
oraz do ograniczenia strat ciepła w wyniku szumowania. 
Woda kotłowa jest badana codziennie, wyniki są rejestrowane 
w odpowiednich formularzach a obróbka chemiczna jest 
zalecana zgodnie z potrzebami. Niektóre chemikalia są 
dodawane okresowo za pomocą odpowiednich dozowników. 
Inne dodawane są w sposób ciągły do wody zasilającej za 
pomocą pompy dozującej. Dodawanie chemikaliów 
bezpośrednio do skrzyni cieplnej jest nieefektywne i 
nieekonomiczne. 
 
Szumowanie jest sposobem usuwania roztworów i zawiesin 
zanieczyszczeń z systemu wodno- parowego kotła. 
Szumowanie dolne usuwa muł i osady denne. Bez niego 
doszłoby do zakłócenia przepływu wewnątrz kotła. 
Szumowanie górne usuwa wodę z wysoką zawartością 
rozpuszczalnych związków. Pozwala ono utrzymać stężenie 
tych związków na odpowiednim poziomie. Zawsze kontroluj 
poziom wody kotłowej oraz poziom i stan wody w skrzyni 
cieplnej i zbiorniku obserwacyjnym. 
 
Chemikalia do obróbki wody chłodzącej  
Zbyt wysoka temperatura silnika powoduje przyspieszone 
zużycie, przedwczesne uszkodzenie, przegrzanie lub 
zatarcie. Stosowanie zwykłej wody bez obróbki chemicznej 
powoduje korozję i obniżenie wytrzymałości materiału. 
Inhibitory to chemikalia, które chronią powierzchnię metalu 
tworząc barierę między wodą i metalem lub reagując z 
powierzchnią metalu tworząc cienką błonę ochronną. 
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Water Generator unit, the use of some chemicals like 
Chromates is not allowed, because of toxicity and 
environmental concerns. Chemicals used in cooling water 
system are normally Nitrate – Borate – Organic mixtures. 
Nitrate is a film forming inhibitor. Borate is used to adjust the 
pH. and provide the best conditions for the reaction of the 
nitrate. Cooling water treatment chemicals can be delivered in 
both liquid and powder forms. 
 
 
 
Fresh water generator chemicals 
During the evaporation process, the rising concentration of 
dissolved solids in the brine increases the surface tension of 
the water. This effects the release of vapor bubbles and 
promotes foaming. The concentrated salts is carried over with 
bursting vapor bubbles and the distillate is contaminated. 
Scale formation on heat transfer surfaces reduces the heat 
transfer and lowers the generator efficiency.  The chemicals 
used for fresh water generator are the combination of active 
polymers and antifoam agents. The polymer molecules attach 
themselves to the scale forming minerals and prevent from 
scale layer build up. Antifoam agents modify the surface 
tension of the water. The liquid chemicals are dosed 
continuously via the feed line, when the plant is in operation. 
In the event of scale build up, it is necessary to clean the unit 
with the acid agents. These are the blends of Sulfamic acid, 
wetting agent and acidity indicator. During the reaction the 
solution becomes less and less acidic and changes colour. 
The acidity indicator provides a simple means of determining 
the strength of solution. After cleaning with acid agents the 
generator must be flushed with fresh water and rinsed with 
alkalinity liquid, to neutralize any remaining acid. The acid 
solution is not allowed to remain in the generator for more 
than 24 hours. All the zinc anodes must be removed before 
cleaning with acid agents.  
 
 
 
The fresh water produced by the evaporator plant is the 
distilled water with around 2 – 4 ppm salt content utilized in 
both domestic and boiler/ technical water systems. This is 
necessary to  apply some chemicals and minerals to the 
domestic water system. The boiler feed water does not 
demand any post treatment in the store tank. The chemicals 
used for domestic water treatment are generally the rust 
prevention agents and  the minerals. When the domestic 
water system is not fitted with UV sterilizing unit  then the 
sterilizing chemicals are also used for water treatment.  
 
Waste water chemicals 
The biodegradable agents used for the gray and black water 
treatment are generally the combination of digestion bacteria 
and liquid or powder carriers. These are the natural 
alternative to traditional chemicals that contain acids, 
caustics, bleaches and strong detergents. 
The gray water cleaners are usually a blend of spore forming 
bacteria, surfactants and perfumes. The treatment with 
bacteria promotes the rapid breakdown and digestion of 
waste in drains and prevents build up of sludge and deposits.  
 
The black water treatment agents are usually the organic 
blend of bacteria in water-soluble form that promote the rapid 
breakdown and digestion of waste in the sewage treatment 
equipment. The solution of cleaner with water is usually 
allowed to stand a few minutes to activate the bacteria, before 
being introduced into the sewage system. The calculated 
amount of solution is introduced to the system as close to the 
sewage plant as possible on a regular basis. 
 
Distillate fuel treatment chemicals 
The distillate fuel treatment chemicals are the effective 
biocides for providing protection against biodegradation of 
distillate fuel in storage tanks. These are designed to destroy 
the bacteria found growing in water layer collecting on the 

Ponieważ woda chłodząca silnik jest czynnikiem grzewczym 
Wyparownika, stosowanie chemikaliów takich jak chromiany 
jest zabronione z powodu ich toksyczności i oddziaływania na 
środowisko. Chemikalia stosowane w systemach wody 
chłodzącej są zwykle mieszaninami organicznych związków 
azotanowo- boranowych. Azotany są inhibitorami tworzącymi 
błonę ochronną. Borany są stosowane do ustalenia pH oraz 
zapewnienia optymalnych warunków reakcji azotanów. 
Chemikalia do obróbki wody chłodzącej mogą być 
dostarczane zarówno w postaci płynu jak i proszku. 
 
Chemikalia do wyparownika 
Podczas procesu odparowania rosnące stężenie 
rozpuszczonych soli podnosi napięcie powierzchniowe wody. 
Wpływa to na uwalnianie bąbli pary i powoduje pienienie. 
Stężone sole są przenoszone podczas pękania pęcherzyków 
pary i powodują zanieczyszczenie destylatu. Tworzenie 
kamienia na powierzchniach wymiany ciepła redukuje 
przepływ ciepła i obniża sprawność wyparownika. Chemikalia 
stosowane do wyparownika są kombinacją aktywnych 
polimerów i związków przeciwpiennych. Cząsteczki 
polimerów przywierają do minerałów tworzących kamień 
kotłowy i zapobiegają jego odkładaniu. Związki przeciwpienne 
modyfikują napięcie powierzchniowe wody. Płynne chemikalia 
są dozowane w sposób ciągły przez rurociąg zasilania 
podczas pracy wyparownika. Jeżeli dojdzie do utworzenia 
warstwy kamienia, konieczne jest czyszczenie związkami 
kwasowymi. Są to mieszanki kwasu amidosulfonowego, 
czynnika zwilżającego oraz wskaźnika kwasowości. Podczas 
reakcji roztwór staje się coraz mniej kwasowy i zmienia kolor. 
Wskaźnik kwasowości zapewnia prosty sposób określenia 
stężenia roztworu. Po czyszczeniu środkami kwasowymi 
wyparownik musi być przepłukany słodką wodą i wymyty 
środkiem alkalicznym celem neutralizacji resztek kwasu. 
Wyparownik nie może być poddany działaniu roztworu kwasu 
przez więcej niż 24 godziny. Wszystkie elementy ochrony 
cynkowej muszą być zdemontowane przed czyszczeniem 
środkami kwasowymi. 
 
Woda słodka wytwarzana w wyparowniku jest wodą 
destylowaną o zawartości 2-4 ppm soli wykorzystywaną 
zarówno w systemach wody sanitarnej jak i  kotłowej/ 
technicznej. System wody sanitarnej wymaga stosowania 
obróbki za pomocą chemikaliów i minerałów. Woda kotłowa 
nie wymaga dodatkowej obróbki w zbiorniku zapasowym. 
Chemikalia stosowane do obróbki wody sanitarnej to 
generalnie środki przeciwrdzewne i minerały. Jeżeli system 
wody sanitarnej nie zawiera lamp UV wówczas do obróbki 
wody stosowane są również chemikalia bakteriobójcze. 
 
Chemikalia do ścieków 
Biodegradowalne środki do obróbki ścieków szarych i 
czarnych są zwykle kombinacją biologicznie czynnych bakterii 
i nośnika w postaci płynu lub proszku. Są one naturalną 
alternatywą dla tradycyjnych chemikaliów zawierających 
kwasy, zasady, wybielacze i silne detergenty. 
Środki do obróbki ścieków szarych są zwykle mieszaniną 
bakterii tworzących zarodniki, środków powierzchniowo 
czynnych i zapachowych. Obróbka za pomocą bakterii 
powoduje szybki rozpad i trawienie ścieków w rurociągach i 
chroni przed odkładaniem się  szlamu i odpadów.  
Środki do obróbki ścieków czarnych są zwykle organicznymi 
mieszaninami bakterii w formie rozpuszczalnej w wodzie 
które powodują gwałtowny rozkład i trawienie odpadów w 
urządzeniach do obróbki ścieków. Roztwór środka z wodą 
powinien zwykle odczekać kulka minut przed wprowadzeniem 
do instalacji celem aktywowania bakterii. Obliczona objętość 
roztworu jest wprowadzana regularnie do instalacji w punkcie 
leżącym możliwie blisko od maszyny do obróbki ścieków.  
  
Chemikalia do paliw destylacyjnych 
Chemikalia do obróbki paliw destylacyjnych są efektywnymi 
środami bakteriobójczymi zapewniającymi ochronę przed 
biodegradacją paliw przechowywanych w zbiornikach 
zapasowych. Są przeznaczone do zwalczania bakterii 
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bottom of storage tanks. This water accumulates from 
condensation and water ingress from drains and vents. The 
protective amount of chemicals should be injected through 
the water drain valve or poured down a sounding pipe prior to 
refilling the tank.  
 
Residual fuel treatment chemicals 
The residual fuel treatment chemicals provide complete pre-
combustion modification of fuel properties. These chemicals 
disperse and prevent sludge formation, stabilize fuel blends 
reducing incompatibility problems, neutralize acids contained 
in fuel, demulsify water from fuel and improve water 
separation, prevent microbiological contamination and reduce 
corrosion in tanks and fuel lines, improve combustion, reduce 
carbon and ash deposits, limit the soot formation and smoke 
emission, minimize low and high temperature corrosion. It 
allows to avoid a lot of operation problems. The preventive 
dosage is supposed to be introduced directly into the storage 
tanks prior to bunkering.  However these can be introduced 
directly to the settling tanks or during the internal fuel transfer. 
Correct dosage depends on the results of fuel analysis, 
specially on the TSP test. Some of the chemicals like fuel 
combustion catalysts or ash modifiers should be added with a 
metering pump into the suction side of the fuel booster pump 
or alternatively directly into the service tank. 
 
 
 
 
Maintenance chemical products 
There are some common chemical products used in the 
everyday engine room operation. The most popular are:  
 
 
ACC-9 Air Cooler Cleaner  
A non corrosive solvent used to clean the oil, grease and dirt 
deposits from the heat transfer surfaces inside the air coolers 
on the main engine and auxiliary engines. It could be used 
both during the normal engine operation if air cooler is fitted 
with necessary equipment and during the  planned 
maintenance. 
 
Carbon Remover 
A fast penetrating solvent used to remove carbon deposits 
without need for mechanical cleaning or use of heat. 
Although it is passive to most metals, it is an excellent paint 
stripper and great care must be taken when using it –the  skin 
and the eye protections must be used when handling. 
 
 
OWS – Quick Separating Cleaner 
General purpose cleaner and degreaser in engine room daily 
operation. A product that breaks down quickly and does not 
harm the operation of oily water separators or interfere with 
the bilge alarm sensitivity. 
Can be used neat or diluted to 5% solution, depending upon 
type of cleaning. It must be diluted to 0.1% by volume prior to 
being passed through a bilge separator. 

rozwijających się w warstwie wody na dnie zbiorników. Woda 
pochodzi z kondensacji i przecieków przez drenaże i 
odpowietrzenia. Ochronna ilość chemikaliów powinna być 
wstrzyknięta przez zawór drenażowy lub wlana przez rurę 
sondażową przed napełnieniem zbiornika. 
 
Chemikalia do paliw pozostałościowych 
Chemikalia do obróbki paliw pozostałościowych zapewniają 
pełną modyfikację własności paliwa przed spalaniem. 
Chemikalia te dyspergują szlamy i zapobiegają ich tworzeniu, 
stabilizują mieszanki paliw redukując problem 
niekompatybilności, neutralizują kwasy zawarte w paliwie, 
rozdzielają emulsje paliwowo wodne i poprawiają 
odwirowanie wody, zapobiegają zanieczyszczeniom 
mikrobiologicznym, redukują korozję zbiorników i rurociągów 
paliwowych, poprawiają proces spalania, redukują odkładanie 
nagarów i popiołów, ograniczają tworzenie sadzy i emisję 
dymu, minimalizują korozję nisko i wysokotemperaturową. 
Pozwala to na uniknięcie wielu problemów eksploatacyjnych. 
Dawka ochronna powinna być wprowadzona bezpośrednio 
do zbiorników zapasowych przed bunkrowaniem. Można 
jednak wprowadzić ją do zbiorników osadowych lub podczas 
wewnętrznego transferu paliwa. Prawidłowa dawka zależy od 
wyników analizy paliwa, szczególnie od testu TSP. Niektóre 
chemikalia, takie jak katalizatory spalania lub modyfikatory 
popiołu powinny być podawane za pomocą pompy dozującej 
na stronę dolotową pompy zasilającej paliwa lub 
bezpośrednio do zbiornika rozchodowego. 
 
Eksploatacyjne produkty chemiczne 
Istnieje kilka ogólnie znanych produktów chemicznych 
stosowanych w codziennej eksploatacji siłowni. Najbardziej 
popularne to: 
 
 ACC-9 Air Cooler Cleaner 
Niekorozyjny rozpuszczalnik stosowany do usuwania oleju, 
smaru i zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni 
wymiany ciepła chodnic powietrza silników głównych i 
pomocniczych. Stosowany zarówno podczas normalnej pracy 
silnika jeżeli chłodnica powietrza posiada odpowiednie 
wyposażenie jak i podczas planowych przeglądów.  
 
Carbon Remover 
Szybko penetrujący rozpuszczalnik stosowany do usuwania 
nagarów węglowych bez potrzeby stosowania środków 
mechanicznych i wysokiej temperatury. Pomimo tego, że jest 
pasywny wobec większości metali doskonale usuwa pokrycia 
malarskie i podczas stosowania należy zachować daleko 
idącą ostrożność stosując ochrony skóry i oczu. 
 
OWS- Quick Separating Cleaner 
Środek do czyszczenia i odolejania powierzchni w codziennej 
eksploatacji siłowni. Produkt rozkłada się szybko i nie zakłóca 
pracy odolejacza wód zęzowych i nie wpływa na czułość  
sensora  zaolejenia. Może być stosowany zarówno w formie 
czystej jak i rozpuszczony do stężenia 5%, zależnie od 
rodzaju zastosowania. Musi być rozpuszczony w wodzie do 
stężenia objętościowego 0,1% przed skierowaniem do 
odolejacza. 
 
 

 
Lubricating Oil Handling 

 

 
Postępowanie z Olejami Smarowymi 

CAUTION: WHEN YOU ARE RESPONSIBLE FOR THE OIL 
TOPPING-UP, CHANGE OR SAMPLING ALWAYS 
REMEMBER TO FOLLOW THE RULES AND 
PROCEDURES 
 
Lubricating oil is a blend of base component and additives. 
The base component comes in three forms: mineral, synthetic 
and vegetable. There are many grades of oil used on board. 
Each one has been specially chosen for a specific machinery 
for its particular properties, so care must be taken to use the 
correct grade when adding oil or carrying out an oil change. If 

UWAGA: JEŻELI JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA 
UZUPEŁNIANIE, WYMIANĘ LUB POBIERANIE PRÓBEK 
OLEJU ZAWSZE PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU ZASAD I 
PROCEDUR 
 
Olej smarowy jest mieszaniną składnika bazowego i 
dodatków. Składnik bazowy może być mineralny, syntetyczny 
lub roślinny. Na statku używanych jest wiele rodzajów olejów. 
Każdy z nich został specjalnie dobrany do określonego 
urządzenia ze względu na własności, więc należy zachować 
ostrożność i stosować właściwy rodzaj oleju podczas dolewek 
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you are not sure refer to the onboard Lubricating Oil Chart for 
details. 
The basic properties of oil are  Base Number (TBN), Density, 
Viscosity and Viscosity Index (VI). Different grade of engine 
oils have different TBN values,  depending upon the service it 
will be required for. The crosshead engine cylinder oil TBN 
could be as high as 70, as the oil is exposed to the highly 
acidic combustion products, derived from high sulphur fuel.  
 
The trunk piston auxiliary engine circulating oil TBN= 30, as 
the oil is exposed to the products of combustion, while the 
main engine circulating oil TBN= 6, as the oil is protected 
from combustion products by the piston rod stuffing box & 
scraper rings. 
 
The auxiliary engine circulating oil contains a proper dose of 
dispersing and cleaning agents to isolate and settle down  
combustion deposits on the filters and keep the crank case 
clean. As the oil gets contaminated with carbon & soot 
deposits, the TBN value decreases due to deposits 
neutralization process. 
The main engine circulating oil TBN should remain 
reasonably stable at around 6-7.  However if the oil recovery 
from the scraper boxes is used, than its properties specially 
TBN, viscosity and combustion products content are different 
from circulating oil. This is why the scraper box oil recovered 
from the drain system is carefully treated before re-use. It is 
purified & circulated through a fine filter to remove soot and 
oxidation products, then tested for viscosity & TBN before 
being returned to the sump tank. 
 
Onboard lubricating oil tests are usually carried out for TBN 
value,  water content, viscosity level, insolubles content and 
biological life  presence. Two kinds of biological test are used:  
for sulphate reducing bacteria and mould and yeast cultures. 
 
 
The lubrication oil test  brings important information about 
machinery condition. The oil sample is supposed to be the 
representation of the oil in use and should be taken during 
normal operation, when the lubricating oil is in circulation, and 
always in the same way. Otherwise the oil properties trend  
analysis results are distorted. Never take sample from dead 
sections of the system or from the bottom of tanks. When 
samples are taken for analysis ashore, ensure that the 
samples are clearly marked and all the data requested is 
supplied (running hours, quantity of oil in system etc). The 
results of the on-board oil tests are recorded on a special 
forms. 

i wymiany. Jeżeli masz wątpliwości sięgnij po szczegóły do 
statkowej Tabeli Smarowania.  
Podstawowe własności oleju to Liczba Zasadowa (TBN) , 
Gęstość, Lepkość i Wskaźnik Lepkości(VI). Różne rodzaje 
olejów silnikowych posiadają różne wartości TBN, w 
zależności od przeznaczenia. Olej cylindrowy silnika 
wodzikowego posiada TBN równą nawet 70, ponieważ olej 
narażony jest na kwaśne produkty spalania wynikające ze 
stosowania paliwa wysokosiarkowego. 
Olej obiegowy bezwodnikowego silnika pomocniczego 
posiada TBN= 30 ponieważ jest narażony na produkty 
spalania, podczas gdy olej obiegowy silnika głównego 
posiada TBN= 6 ponieważ jest chroniony przed produktami 
spalania przez dławicę trzonu tłokowego i pierścienie 
zgarniające. 
Olej obiegowy silnika pomocniczego zawiera odpowiednią 
dawkę środków dyspergujących i zmywających celem 
odseparowania i osadzenia produktów spalania na filtrach, 
utrzymując skrzynię korbową w czystości. Gdy olej ulegnie 
zanieczyszczeniu osadami węglowymi wartość TBN spada z 
powodu ich neutralizacji. 
Olej obiegowy silnika głównego powinien posiadać stabilną 
TBN na poziomie 6-7. Jeżeli jednak stosuje się odzysk oleju z 
komór pierścieni zgarniających wówczas jego własności 
zwłaszcza TBN, lepkość i zawartość produktów spalania  
różnią się od oleju obiegowego. Dlatego olej z drenażu komór 
pierścieni zgarniających poddawany jest starannej obróbce 
przed powtórnym wykorzystaniem. Jest wirowany i filtrowany 
na filtrach o wysokiej dokładności celem usunięcia sadzy 
produktów utleniania a po wykonaniu testów lepkości i TBN 
wprowadzany do zbiornika obiegowego. 
Testy oleju smarowego na statku obejmują zazwyczaj 
wartość TBN, zawartość wody, poziom lepkości, zawartość 
związków  nierozpuszczalnych i obecność życia 
biologicznego. Stosowane są dwa rodzaje testów 
biologicznych: na obecność bakterii redukujących siarczki 
oraz obecność  kolonii pleśni i drożdży. 
Testy oleju smarowego dostarczają ważnej informacji na 
temat stanu urządzeń. Próbka oleju powinna reprezentować 
własności oleju w instalacji i powinna być obierana podczas 
normalnej pracy, kiedy olej cyrkuluje w obiegu i zawsze w ten 
sam sposób. W przeciwnym razie zakłócone będą wyniki  
analizy  trendów zmian własności oleju. Nigdy nie pobieraj 
próbek z części instalacji w której nie ma przepływu ani z dna 
zbiorników. Po pobraniu próbek do wysłania na ląd upewnij 
się, że ich opis jest prawidłowy i zawiera wszystkie 
wymagane dane (godziny pracy, ilość w obiegu itp.). Wyniki 
testów przeprowadzanych na statku są rejestrowane w 
specjalnych formularzach. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/45rch 



 
 

KSIĄŻKA PRAKTYK MORSKICH 
DLA KANDYDATÓW NA DYPLOM OFICERA ELEKTROAUTOMATYKA 
ZGODNIE Z KONWENCJĄ STCW  
 

ON BOARD TRAINING  
RECORD BOOK  
FOR CANDIDATES FOR CERTIFICATION AS ELECTRO-TECHNICAL OFFICER 
AS REQUIRED BY THE STCW CONVENTION  
 

 
 

Fotografia 
Photo 

 

Imię i nazwisko kandydata na oficera  
Officer trainee full name 

 
 
 

Adres zamieszkania 
Home address  

 

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University / College / Training Centre 

 
 
 

Adres: 
Address:  

Tel.: / Fax: 
E-mail: 

 
 
 

Książka praktyk - Egzemplarz Nr 
Record book - Copy No 

 
 
 

Data rozpoczęcia szkolenia 
Date training started 

 
 
 

 

Morska jednostka edukacyjna 
Maritime University / College / Training Centre 

 
 
 

Adres: 
Address:  

Tel.: / Fax: 
E-mail: 

 
 
 

Książka praktyk - Egzemplarz Nr 
Record book - Copy No 

 
 
 

Data rozpoczęcia szkolenia 
Date training started 
 

 

 
W przypadku znalezienia tej książki praktyk, proszę o jej zwrot jednej z wymienionych wyżej osób 
If this record book is found please return it to any one of the above 

Załącznik nr 3 



   2 
 

Ta strona celowo została pozostawiona pusta 
This page is intentionally left blank 



   3 
 

SPIS TREŚCI     Str. 
         Contents         Page 

 
Część 1  Informacje ogólne (Section 1 General information)  ............................................................................ 5 

1.1 Wprowadzenie (Introduction) ................................................................................................................... 6 

1.2 Instrukcja wypełniania Książki  Praktyk Morskich (Guidance for completing Training Record Book) .. 7 
 

Część 2  Zapis przebiegu praktyki morskiej  (Section 2 Summary record of on board training) .................... 9 

2.1 Dane osobowe (Personal details) ........................................................................................................... 10 

2.2 Uczelnia / ośrodek szkolący (University / College / Training Centre) ................................................... 10 

2.3 Dane armatorów (Companies’ details) ................................................................................................... 10 

2.4 Uzyskane świadectwa pomocniczych lub dodatkowych szkoleń (Ancillary or additional training 
certificates achieved) .............................................................................................................................. 11 

2.5 Wyciąg pływania (Sea service record) ................................................................................................... 12 

2.6 Zestawienie wykonania zadań (Task Summary Chart) ........................................................................... 13 

2.7 Przeglądy Książki Praktyk Morskich  i ocena praktyki na każdym statku (The On Board Training 
Record Book review and training assessment for each ship) .................................................................. 16 

2.8 Zaliczenie końcowe praktyki morskiej wymaganej w Konwencji STCW (On board training final 
acceptance as required by STCW Convention) ....................................................................................... 17 

 

Część 3  Informacje o przebiegu praktyki na statkach (Section 3 Onboard training record) ........................ 19 

3.1 Statek Pierwszy (First Ship) ................................................................................................................... 21 
3.1.1 Zapoznanie się ze statkiem i procedurami postępowania w razie zagrożenia (Shipboard and Safety 

Familiarisation) ............................................................................................................................ 22 
3.1.2 Informacja o statku (Ship’s particulars)........................................................................................ 25 
3.1.3 Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego (Designated Shipboard Training Officer's 

Reviews of Progress) ..................................................................................................................... 27 
3.1.4 Comiesięczna ocena postępów szkolenia przez starszego oficera mechanika (Chief Engineer 

Officer's Monthly Reviews of Progress) ........................................................................................ 27 
3.1.5 Opinia z praktyki na statku (Sea Service Testimonials) ................................................................ 28 
3.1.6 Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do 

zaliczania zadań, zapisów i raportów (Specimen Signatures of Officers and other experienced staff 
authorised to sign off Tasks, Records and Reports) ...................................................................... 29 

3.2 Statek Drugi - podrozdziały j.w. (Second Ship pages) ............................................................................ 31 

3.3 Statek Trzeci - podrozdziały j.w. (Third Ship pages) ............................................................................. 41 

3.4 Statek Czwarty - podrozdziały j.w. (Fourth ship pages) ........................................................................ 51 

3.5 Statek Piąty - podrozdziały j.w. (Fifth Ship pages) ................................................................................ 61 
 

Część 4  Zestawienie zadań szkoleniowych i potwierdzenie ich wykonania (Section 4 List of training tasks 
and record of achievements) ................................................................................................................................ 71 

4.1 Funkcja: Elektrotechnika, elektronika i automatyka na poziomie operacyjnym (Function: Electrical, 
electronic and control engineering at the operational level) .................................................................. 72 

4.1.1  Kompetencja: Nadzór pracy systemów elektrycznych, elektronicznych i sterowania (Competence: 
Monitor the operation of electrical, electronic and control systems)............................................ 72 

4.1.2 Kompetencja: Nadzór pracy automatyki napędu głównego i urządzeń pomocniczych 
(Competence: Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and auxiliary 
machinery) .................................................................................................................................... 75 

4.1.3 Kompetencja: Obsługa generatorów i systemu rozdziału energii elektrycznej (Competence: 
Operate generators and distribution systems) .............................................................................. 76 



   4 
 

4.1.4 Kompetencja: Obsługa i konserwacja systemów energetycznych o napięciu powyżej 1000 V  
(Competence: Operate and maintain power systems in excess of 1,000 volts) ............................. 77 

4.1.5 Kompetencja: Obsługa komputerów i sieci komputerowych na statkach  (Competence: Operate 
computers and computer networks on ships) ................................................................................ 79 

4.1.6 Kompetencja: Język angielski w mowie i w piśmie (Competence: Use English in written and oral 
form) .............................................................................................................................................. 80 

4.1.7 Kompetencja: Użytkowanie urządzeń łączności wewnętrznej (Competence: Use internal 
communication systems) ................................................................................................................ 80 

4.2 Funkcja: Konserwacje i naprawy na poziomie operacyjnym (Function: Maintenance and repair at the 
operational level) .................................................................................................................................... 81 

4.2.1  Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego 
 (Competence: Maintenance and repair of electrical and electronic equipment) .......................... 81 
4.2.2  Kompetencja: Konserwacja i naprawy układów automatyki i sterowania napędu głównego i 

urządzeń pomocniczych (Competence: Maintenance and repair of automation and control 
systems of main propulsion and auxiliary machinery) .................................................................. 84 

4.2.3  Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia nawigacyjnego na mostku i okrętowych 
systemów łączności (Competence: Maintenance and repair of bridge navigation equipment and 
ship communication systems) ........................................................................................................ 85 

4.2.4  Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia elektrycznego, elektronicznego oraz układów 
sterowania urządzeń pokładowych i przeładunkowych (Competence: Maintenance and repair of 
electrical, electronic and control systems of deck machinery and cargo-handling equipment) .... 86 

4.2.5  Kompetencja: Konserwacja i naprawy układów sterowania i bezpieczeństwa wyposażenia 
hotelowego (Competence: Maintenance and repair of control and safety systems of hotel 
equipment) ..................................................................................................................................... 87 

4.3 Funkcja: Kontrola eksploatacji statku i ochrona osób przebywających na statku na poziomie 
operacyjnym (Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at 
operational level) .................................................................................................................................... 88 

4.3.1  Kompetencja: Zapewnienie zgodności z wymaganiami zapobiegania zanieczyszczeniom   
(Competence: Ensure compliance with pollution-prevention requirements) ................................ 88 

4.3.2 Kompetencja: Zapobieganie, kontrola i walka z pożarami na statkach (Competence: Prevent, 
control and fight fire on board) ..................................................................................................... 89 

4.3.3  Kompetencja: Obsługa wyposażenia ratunkowego    (Competence: Operate life-saving 
appliances) ...................................................................................................................................  90 

4.3.4  Kompetencja: Zastosowanie pierwszej pomocy medycznej na statkach (Competence: Apply 
medical first aid on board ship) .................................................................................................... 91 

4.3.5  Kompetencja: Zastosowanie umiejętności kierowania i pracy w zespołach (Competence: 
Application of leadership and teamworking skills) ....................................................................... 92 

4.3.6 Kompetencja: Współdziałanie dla bezpieczeństwa załogi i statku (Competence: Contribute to the 
safety of personnel and ship) ......................................................................................................... 92 

 

Część 5  Wskazówki prowadzenia zeszytu prac elektrycznych (Section 5 Electro-Technical Operations 
Workbook Guidance) ........................................................................................................................................... 95 

5.1 Wskazówki prowadzenia zeszytu (Workbook Guidance) ....................................................................... 96 
 
  



   5 
 

 
 

Część 1 
Section 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje ogólne 
General information 

 
 
 



   6 
 

1.1 Wprowadzenie 
1.1  Introduction 

 
Szkolenie praktyczne kandydatów na przyszłych 
oficerów elektryków powinno się odbywać  zgodnie 
z postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o 
Wymaganiach w Zakresie Szkolenia Marynarzy, 
Wydawania Świadectw i Pełnienia Wacht z 1978 
roku, poprawionej w 2010 roku (STCW 1978/10). 
Książka Praktyk Morskich (KPM) zawiera zadania 
dotyczące szkolenia na statku praktykantów elektry-
ków.  
 
Praktykant elektryk podczas takiego szkolenia na-
bywa umiejętności i nawyki zawodowe niezbędne w 
pracy na stanowisku oficera elektryka. Umiejętności 
zdobyte podczas praktyki prowadzonej zgodnie z 
programem określonym w niniejszej książce są speł-
nieniem minimum wymagań do nadania dyplomu 
oficera elektryka. Podczas praktyki morskiej prakty-
kant nauczy się łączyć teorię nabytą w uczelni mor-
skiej / ośrodku szkoleniowym z praktyką. Pozwala to 
przyszłemu oficerowi elektrykowi nauczyć się pracy 
na nowoczesnych i zautomatyzowanych morskich 
statkach handlowych. 
 
Zintegrowane szkolenie praktyczne powiązane 
z szerokim przygotowaniem teoretycznym jest nie-
zbędne dla oficera współczesnego statku. Szkolenie 
powinno się odbywać pod nadzorem starszego me-
chanika, wyznaczonego oficera nadzorującego prak-
tykę i innych wyznaczonych oficerów. Właściwie 
wypełniona KPM jest dowodem, że praktykant elek-
tryk nabył umiejętności wymagane przez Kodeks A 
Konwencji STCW 1978/10 (Sekcja A-III/6). Dlatego 
więc, KPM powinna być bardzo staranne wypełnio-
na.  
 
Po zakończeniu szkolenia KPM jest sprawdzana i 
zliczana przez Uczelnię / Morską Jednostkę Eduka-
cyjną.  

 On board training of the future Electro-Technical  
Officers should be done according to the require-
ments of the International Convention on Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers, 1978, as amended in 2010 (STCW 
1978/10).  
This On Board Training Record Book (TRB) includes 
sea training tasks for Electro-Technical Cadets.  
 
 
During this training electrical cadet gains profes-
sional skills and experience necessary in the work as 
a Electro-Technical Officer. On board  training 
skills gained according to the programme included 
in the TRB fulfil the minimum requirements for certi-
fication as an Electro-Technical Officer. 
 During sea training the cadet learns to combine 
theoretical knowledge from Maritime Universi-
ty/Training Centre and practice. It allows the future 
Electro-Technical Officer to learn the job on modern 
and automated seagoing ships.  
 
 
Sea training properly integrated with theoretical 
education is necessary for an officer of 
a contemporary ship. Practical training should be 
completed under supervision of the chief engineer 
and Designated Shipboard Training Officer (DSTO) 
and other designated officers. Properly filled TRB is 
an evidence that the electrical cadet has achieved 
professional skills and experience required in the 
standards of competence according to the Code A of 
Convention STCW 1978/10 (Section A-III/6). That is 
why the TRB should be precisely filled up.  
 
TRB is checked and accepted by the University / 
Training Centre after completion of shipboard  train-
ing. 
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1.2 Instrukcja wypełniania Książki  Praktyk Morskich 
1.2 Guidance for completing Training Record Book 
             
1. Praktykant elektryk podczas praktyki morskiej 

podlega starszemu mechanikowi i zobowiązany 
jest do realizowania programu zawartego w 
Książce Praktyk Morskich oraz przestrzegania 
przyjętego na statku porządku i trybu pracy. 
 

1. During the seagoing service, the Electro-
Technical  Cadet is under supervision of chief 
engineer and is obliged to follow a planned 
training system which is included in the On 
Board Training Record Book and to fulfil ship’s 
regulations and work directions.  
 

2. Praktykant elektryk pobiera Książkę Praktyk 
Morskich za pokwitowaniem w uczelni/ośrodku, 
w którym odbywa szkolenie. Uczelnia/ośrodek 
szkolenia nadaje numer kolejny każdej książce i 
prowadzi rejestr wydanych egzemplarzy. 
 

2. The Electro-Technical Cadet receives his On 
Board Training Record Book in return for a 
receipt, in the University/Training Centre which 
is responsible for his education. Each Book has 
its own number given and registered by universi-
ty/training centre. 
 

3. Praktykant elektryk osobiście odpowiada za pro-
wadzenie Książki Praktyk Morskich podczas całej 
swojej praktyki morskiej na różnych statkach. 
 

3. The Electrical Cadet is personally responsible 
for completion of the On Board Training Record 
Book during his whole sea service on different 
ships. 

4. Po zaokrętowaniu na każdy statek praktykant 
elektryk w pierwszej kolejności: 
• zapoznaje się ze statkiem oraz z procedu-

rami i urządzeniami wykorzystywanymi w 
wypadku zagrożenia życia, 

• wypełnia dane dotyczące statku. 
Następnie w trakcie pobytu na statku praktykant 
wykonuje zadania podane w Książce Praktyk 
Morskich i uzyskuje podpisy potwierdzające 
wykonanie ich wykonanie u wyznaczonego ofice-
ra prowadzącego praktykę i innych oficerów 
nadzorujących. 
 

4. Immediately after joining each ship, the Electro-
Technical  Cadet should: 
• start with shipboard  and safety familiari-

zation tasks, 
• record the particulars of the ship. 

 
Next, during on-board service, the cadet should 
complete the tasks listed in the On Board Train-
ing Record Book and obtain signatures of  Des-
ignated Shipboard Training Officer and other 
authorized officers. 
 

5. Oficera prowadzącego praktykę i innych ofice-
rów nadzorujących wyznacza starszy mechanik 
spośród zaokrętowanych oficerów. 
 

5. DSTO and other authorized officers are desig-
nated by chief engineer from on board officers. 

6. Niektóre zadania podane w Książce Praktyk Mor-
skich mogą być niemożliwe do wykonania przez 
praktykanta ze względu na typ statku, na którym 
odbywa praktykę. W takim wypadku należy 
umieścić przy zadaniu informację, dlaczego to 
zadanie nie zostało wykonane. 
 

6. It may be not possible for the cadet to complete 
some tasks listed in the On Board Training Rec-
ord Book due to the type of joined ship. In this 
case, an appropriate information should be writ-
ten at the task which was not completed. 
 

7. Nie wymaga się wykonania wszystkich zadań na 
jednym statku, można tego dokonać na kilku 
statkach. 
 

7. It is not necessary to complete all tasks on one 
ship. It can be done on subsequent ships. 

8. Praktykant elektryk powinien wykonać zadania w 
taki sposób, aby nadzorujący oficer był całkowi-
cie przekonany o opanowaniu przez niego umie-
jętności. 
 

8. Electro-Technical Cadet should complete the 
tasks in such a manner, that the DSTO is abso-
lutely sure of satisfactory performance of train-
ee’s competence. 

9. W niektórych wypadkach praktykant elektryk 
może wielokrotnie zaliczać to samo zadanie, a 
decyzja o jego powtarzaniu zależy od oficera 
nadzorującego. 

9. In some cases Electro-Technical Cadet can be 
obliged to fulfil the tasks more than once. The 
decision to repeat the task depends on  the 
DSTO. 
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10. Zaliczenie praktykantowi elektrykowi zadania 
jest równoznaczne z potwierdzeniem, że nabył on 
wymaganą umiejętność. Potwierdza to swoim 
podpisem oficer nadzorujący lub inni wyznaczeni 
oficerowie w odpowiedniej rubryce danego zada-
nia. 
 

10. When the Electro-Technical Cadet completes the 
task, it is understood that he is considered com-
petent in this task. The DSTO or other author-
ized officers confirm it with their signature in the 
appropriate space of a given task. 

11. Książkę Praktyk Morskich należy przedłożyć: 
• kapitanowi i starszemu mechanikowi po 

zaokrętowaniu oraz przed wyokrętowa-
niem, 

• starszemu mechanikowi i oficerowi nadzo-
rującemu praktykę na koniec każdego mie-
siąca i na każde ich żądanie w czasie trwa-
nia praktyki. 

 

11. The On Board Training Record Book should be 
submitted to the: 
• master and chief engineer after joining the 

ship and before leaving the ship, 
• chief engineer and DSTO at the end of 

each month and on each their request, dur-
ing service on board. 

 

12. Uczelnia / ośrodek szkoleniowy kontroluje  
Książkę Praktyk Morskich w celu stwierdzenia, 
czy kandydat na oficera elektryka nabył już wy-
magane umiejętności. 
 

12. University / Training Centre shall inspect the On 
Board Training Record Book to ensure that the 
candidate for certification as Electro-Technical 
Officer is considered competent. 

13. Uczelnia / ośrodki szkoleniowe mogą rozszerzyć 
wymagania zawarte w Książce praktyk morskich 
(np. o raporty i opisy). 
 

13. University / Training Centre can extend re-
quirements included in the On Board Training 
Record Book (e.g. reports, descriptions). 
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Część 2 
Section 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapis przebiegu praktyki morskiej  
Summary record of on board training 
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2.1 Dane osobowe 
2.1 Personal details 
 
 
 
  
 
 

Imię i nazwisko   
Full name 

 

Adres zamieszkania  
Home Address 

 

Data urodzenia  
Date of Birth 

 

Numer książeczki żeglarskiej  
Number of the Seaman’s Discharge Book  

 

Tel*:  Mobile*: 

E-mail*:  
* informacje nieobowiązkowe / optional information 

2.2 Uczelnia / ośrodek szkolący 
2.2  University / College / Training Centre 
Morska jednostka edukacyjna: 
University / College / Training Centre: 
 
 
 
Adres (Address): 
 
 
Tel: 
E-mail:          Fax: 

Przebieg szkolenia w uczelni / ośrodku: 
University / College / Training Centre training phases: 

Od (From) do (to) 
  

  

  

  

 

2.3 Dane armatorów 
2.3 Companies’ details 

 

1. Armator (Company): 

 Adres (Address): 

Tel: 
E-mail: 

 
 

 
Fax: 

2. Armator (Company): 

 Adres (Address): 

Tel: 
E-mail: 

 
 

 
Fax: 

3. Armator (Company): 

 Adres (Address): 

Tel: 
E-mail: 

 
 

 
Fax: 
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2.4 Uzyskane świadectwa pomocniczych lub dodatkowych szkoleń 
2.4 Ancillary or additional training certificates achieved 
 

Świadectwo  
Certificate 

Numer 
Number 

Data 
Date 

Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej 
Elementary First Aid 

  

Ochrony przeciwpożarowej - stopień podstawowy 
Fire Prevention and Firefighting 

  

Indywidualnych technik ratunkowych 
Personal Survival Techniques 

  

Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej  
Personal Safety and Social Responsibility 

  

Udzielania pierwszej pomocy medycznej  
Medical First Aid 

  

Ratownika morskiego 
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats   

Ochrony przeciwpożarowej - stopień wyższy  
Advanced Fire Fighting 

  

Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu produktów 
naftowych 
Specialised Tanker Training (Oil) 

  

Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów 
skroplonych  
Specialised Tanker Training (Gas) 

  

Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu chemika-
liów 
Specialised Tanker Training (Chemical) 

  

   

   

   

   



 
 

2.5 Wyciąg pływania 
2.5 Sea service record 

 

 
Nazwa statku 

Ship Name 

 
IMO  

Numer 
Number  

Typ 
Type 

Tonaż 
brutto 
Gross 

Tonnage 

 
KW 
Moc 

Power 

Typ napędu 
głównego 

Type of Main 
Propulsion 

Zaokrętowanie (daty) 
Period (Dates) 

Praktyka 
morska 
razem 

Total Sea 
Service 

Podpis stat-
kowego 

opiekuna 
praktyki 

DSTO 
 Signature 

Od 
From 

Do 
To 

M-ce 
M 

Dni 
D 
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2.6 Zestawienie wykonania zadań 
2.6 Task Summary Chart 
 
Celem zestawienia jest ułatwienie orientacji prakty-
kantowi  i osobom nadzorującym w jakim stopniu 
wykonano zadania wymienione w niniejszej Książce 
Praktyk. 

Praktykant powinien wpisywać daty zaliczonych 
zadań przez wyznaczonego oficera nadzorującego 
praktykę i innych upoważnionych oficerów. 

W niektórych tabelach poniżej podano minimalną 
liczbę zadań, które trzeba wykonać. Szczegółowe 
informacje na ten temat znajdują się w tabelach za-
mieszczonych w Części 4 (razem należy wykonać 
minimum 147 z 170 zadań). 

 

 The purpose of the summary chart is to provide you 
and authorized training supervisors with continuous 
check of the tasks which are listed in this Training 
Record Book. 

Write the date of completed tasks, for which your 
DSTO and other authorized  officers considered you 
to be competent. 

In some tables below there is information about 
minimum amount of tasks to be completed.  
The related details can be found in the tables of 
Section 4 (all together minimum 147 tasks of 170 
should be completed). 
 

 
Funkcja: Elektrotechnika, elektronika i automatyka na poziomie operacyjnym 
Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level 
 

4.1.1 Kompetencja: Nadzór pracy systemów elektrycznych, elektronicznych i sterowania 
4.1.1 Competence: Monitor the operation of electrical, electronic and control systems 

(Minimum 24 zadania  powinny być zaliczone) 
(Minimum 24 tasks should be completed) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

31 32 33             
               

 
 

4.1.2 Kompetencja: Nadzór pracy automatyki napędu głównego i urządzeń pomocniczych 
4.1.2 Competence: Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and auxiliary machinery 

(Minimum 7 zadań  powinno być zaliczone) 
(Minimum 7 tasks should be completed) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
               

 
 

4.1.3 Kompetencja: Obsługa generatorów i systemu rozdziału energii elektrycznej 
4.1.3 Competence: Operate generators and distribution systems 

1 2 3 4 5 6 7 8        
               

 
 

4.1.4 Kompetencja: Obsługa i konserwacja systemów energetycznych o napięciu powyżej 1000 V 
4.1.4 Competence: Operate and maintain power systems in excess of 1,000 volts 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
               

 
 

4.1.5 Kompetencja: Obsługa komputerów i sieci komputerowych na statkach 
4.1.5 Competence: Operate computers and computer networks on ships 

1 2 3 4 5           
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4.1.6 Kompetencja: Język angielski w mowie i w piśmie 
4.1.6 Competence: Use English in written and oral form 

1 2 3             
               

 
 

4.1.7 Kompetencja: Użytkowanie urządzeń łączności wewnętrznej 
4.1.7. Competence: Use internal communication systems 

1 2 3 4            
               

 
 
Funkcja: Konserwacje i naprawy na poziomie operacyjnym 
Function: Maintenance and repair at the operational level 
 

4.2.1 Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego 
4.2.1 Competence: Maintenance and repair of electrical and electronic equipment 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

31               
               

 
 

4.2.2 Kompetencja: Konserwacja i naprawy układów automatyki i sterowania napędu głównego i urzą-
dzeń pomocniczych 

4.2.2 Competence: Maintenance and repair of automation and control systems of main propulsion and auxilia-
ry machinery 

(Minimum 7 zadań  powinno być zaliczone) 
(Minimum 7 tasks should be completed) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9       
               

 
 

4.2.3 Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia nawigacyjnego na mostku i okrętowych syste-
mów łączności 

4.2.3 Competence: Maintenance and repair of bridge navigation equipment and ship communication systems 
(Minimum 11 zadań  powinno być zaliczone) 

(Minimum 11 tasks should be completed) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

16 17              
               

 
 

4.2.4 Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia elektrycznego, elektronicznego oraz układów 
sterowania urządzeń pokładowych i przeładunkowych 

4.2.4 Competence: Maintenance and repair of electrical, electronic and control systems of deck machinery and 
cargo-handling equipment  

(Minimum 9 zadań  powinno być zaliczone) 
(Minimum 9 tasks should be completed) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
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4.2.5 Kompetencja: Konserwacja i naprawy układów sterowania i bezpieczeństwa wyposażenia hotelo-
wego 

4.2.5 Competence: Maintenance and repair of control and safety systems of hotel equipment 
1 2 3 4            
               

 
 
Funkcja: Kontrola eksploatacji statku i ochrona osób przebywających na statku na poziomie operacyj-
nym 
Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at operational level 
 
 

4.3.1 Kompetencja: Zapewnienie zgodności z wymaganiami zapobiegania zanieczyszczeniom 
4.3.1 Competence: Ensure compliance with pollution-prevention requirements 

1 2 3 4 5 6 7         
               

 
 

4.3.2 Kompetencja: Zapobieganie, kontrola i walka z pożarami na statkach 
4.3.2 Competence: Prevent, control and fight fire on board 

1 2 3 4 5 6 7 8        
               

 
 

4.3.3 Kompetencja: Obsługa wyposażenia ratunkowego 
4.3.3 Competence: Operate life saving appliances 

1 2 3 4 5           
               

 
 

4.3.4 Kompetencja: Zastosowanie pierwszej pomocy medycznej na statkach 
4.3.4 Competence: Apply medical first aid on board ship 

1 2 3 4            
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2.7 Przeglądy Książki Praktyk Morskich  i ocena praktyki na każdym statku 
2.7 The On Board Training Record Book review and training assessment for each ship 
 
 
Uczelnia/ ośrodek szkoleniowy: 
University / College / Training Centre:  

 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of authorized training supervisor 
 

Ocena 
Assessment 

 

Data  
Date 

 

Podpis 
Signature 

 

Uczelnia/ ośrodek szkoleniowy: 
University / College / Training Centre:  

 
 

 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of authorized training supervisor 
 

Ocena 
Assessment 

 

Data 
Date 

 

Podpis 
Signature 

 

Uczelnia/ ośrodek szkoleniowy: 
University / College / Training Centre: 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of authorized training supervisor 
 

Ocena 
Assessment 

 

Data 
Date 

 

Podpis 
Signature 

 

Uczelnia/ ośrodek szkoleniowy: 
University / College / Training Centre: 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of authorized training supervisor 
 

Ocena 
Assessment 

 

Data 
Date 

 

Podpis 
Signature 

 

Uczelnia/ ośrodek szkoleniowy: 
University / College / Training Centre: 

 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of authorized training supervisor 
 

Ocena 
Assessment 

 

Data 
Date 

 

Podpis 
Signature 
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2.8 Zaliczenie końcowe praktyki morskiej wymaganej w Konwencji STCW   
2.8 On board training final acceptance as required by STCW Convention 
 
 
 
Imię nazwisko kandydata na oficera 
Full name of the officer trainee 
 
 

 
Uczelnia / Ośrodek szkoleniowy 
University / College / Training Centre 
 

 
Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki 
Full name of the authorized training supervisor 
 

 
Praktykę zaliczono z  wynikiem: 
On board training accepted with the following result: 

 
Data 
Date 
 

 
Podpis 
Signature 
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Uwagi: 
Remarks: 
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Część 3 
Section 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o przebiegu praktyki na statkach 
Onboard training record 



 
 
20 

Ta strona celowo została pozostawiona pusta 
This page is intentionally left blank 
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3.1 Statek Pierwszy 
3.1 First Ship  
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3.1.1 Zapoznanie się ze statkiem i procedurami postępowania w razie zagrożenia  
3.1.1 Shipboard and Safety Familiarisation 
 
NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wziąć udział w obchodzie statku pod kątem bezpieczeństwa 
Undertake a conducted safety tour of the ship 

  

Wykazać się wiedzą statkowych planów i procedur awaryjnych 
Demonstrate a knowledge of the ship’s emergency plans and procedures 

  

Pokazać, że umie się rozróżniać sygnały alarmów: Pożarowego, Ogólnego i 
Opuszczenia statku oraz że wie się co należy robić po usłyszeniu takich 
sygnałów 
Demonstrate recognition of the alarm signals for Fire, Emergency and 
Abandon Ship, and a knowledge of the immediate actions you must take on 
hearing any of these signals 

  

Wykazać się wiedzą, jakie środki należy natychmiast podjąć po zobaczeniu 
ognia, dymu, człowieka za burtą, czy w podobnej sytuacji awaryjnej 
Demonstrate a knowledge of the immediate actions you must take if you see 
fire, smoke, a person fall overboard, or any other emergency occurrence 

  

Wskazać miejsca zbiórek podczas alarmów: Pożarowego, Ogólnego i 
Opuszczenia statku 
Locate your Fire, Emergency and Abandon Ship stations 

  

Wskazać lokalizację pasa ratunkowego (lub kombinezonu ratowniczego, 
jeśli jest przewidziany) i pokazać sposoby ich ubierania 
Locate your life jacket (or approved immersion suit, where carried) and 
demonstrate the donning procedure 

  

Wskazać lokalizację wszystkich łodzi ratunkowych i tratw, dodatkowych 
kamizelek ratunkowych, kombinezony termiczne, osobiste wyposażenie 
ratunkowe i jakiekolwiek inne urządzenia ratujące życie 
Locate all survival craft, lifebuoys, additional lifejackets, immersion suits, 
personal survival equipment, and any other lifesaving appliances 

  

Wskazać lokalizację rakiet do wzywania pomocy, flar i aparatów do strzela-
nia rzutek 
Locate the ship’s distress rockets, flares and line throwing apparatus 

  

Wskazać lokalizację przenośnego, awaryjnego radia w szalupie, urządzeń 
radiowych w szalupie, radiopław EPIRB i transponderów radarowych SART 
Locate the portable emergency lifeboat radio, lifeboat radios, EPIRBs and 
SARTs 

  

Wskazać lokalizację całego wyposażenia medycznego oraz udzielania 
pierwszej pomocy 
Locate all medical and first aid equipment 

  

Wskazać lokalizację całego sprzętu do walki z pożarami, łącznie z przyci-
skami włączającymi alarm, alarmami, gaśnicami, hydrantami, toporami i 
wężami pożarowymi, aparatami oddechowymi, zestawami do ucieczki, 
kombinezonami pożarowymi, wyjściami awaryjnymi i innym wyposażeniem 
awaryjnym na okładzie i w siłowni 
Locate all fire fighting equipment including alarm activating points, alarms, 
extinguishers, hydrants, fire axes and hoses, breathing apparatus, escape 
sets, firefighter’s outfits, escape routes and other emergency equipment on 
deck and in the engine room 

  

Wskazać lokalizację wszystkich miejsc z wyposażeniem, urządzeniami i 
sterowaniem systemów zraszających i mgły wodnej oraz wykazać się umie-
jętnością rozróżniania związanych z nimi alarmów 
Locate all equipment spaces, machinery and controls for sprinkler and 
drenching systems, and demonstrate recognition of associated alarms 
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NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wskazać lokalizację wszystkich miejsc z wyposażeniem, urządzeniami i 
sterowaniem systemów tłumienia pożarów (CO2 i zraszających) w pomiesz-
czeniach siłowni, pompowni, ładowni, zbiorników ładunkowych i  innych 
przedziałach oraz wykazać się umiejętnością rozróżniania związanych z nimi 
alarmów 
Locate all equipment spaces, machinery and controls for smothering systems 
(CO2 and sprinkler) in engine room spaces, pump rooms, cargo holds and 
tanks, and any other compartments, and demonstrate recognition of associ-
ated alarms 

  

Wskazać lokalizację awaryjnych pomp pożarowych 
Locate the emergency fire pumps 
 

  

Wskazać lokalizację agregatów awaryjnych 
Locate the emergency generators 
 

  

Wskazać lokalizację wszystkich wyłączników zdalnego, awaryjnego zatrzy-
mywania urządzeń w pomieszczeniach siłowni, zaworów i innych elemen-
tów sterowania 
Locate all the engine room spaces machinery emergency remote stop switch-
es, valves and other controls 

  

Wskazać lokalizację wszystkich drzwi pożarowych, drzwi zabezpieczają-
cych przed sztormem i drzwi wodoszczelnych na statku, innych niż zamyka-
ne otwory w kadłubie 
Locate all the fire, weathertight and watertight doors on the vessel, other 
than hull openings 

  

Wskazać lokalizację miejsc przechowywania rysunków i dokumentacji urzą-
dzeń okrętowych oraz wykazać się znajomością procedur nanoszenia w nich 
poprawek 
Identify the locations where system drawings and instruction manuals are 
usually kept for onboard equipment and demonstrate an understanding of 
the procedures to record modifications to them  

  

Wykazać się znajomością procedur bezpieczeństwa 
Demonstrate a knowledge of security procedures 
 

  

Wykazać się znajomością utylizacji odpadów i procedur zapobiegania zanie-
czyszczeniu środowiska 
Demonstrate a knowledge of waste disposal and pollution prevention proce-
dures 

  

Wykazać się znajomością miejsc przechowywania i wykorzystania podsta-
wowych publikacji takich jak: przepisy BHP, podręczniki z procedurami 
awaryjnymi, podręczniki z procedurami bezpieczeństwa, podręczniki z opi-
sem systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz przepisy prawne 
Demonstrate a knowledge of the location and use of key publications, includ-
ing the Code Of Safe Working Practices, Emergency Procedures Manuals, 
Security Procedures manuals, Safety Management System manuals, and 
Legislation 

  

Wykazać się zrozumieniem zadań wachty pełnionej na mostku 
Demonstrate an understanding of bridge watchkeeping processes 
 

  

Wykazać się zrozumieniem zadań wachty pełnionej w siłowni 
Demonstrate an understanding of engine room watchkeeping processes  

  

Wykazać się znajomością operacji przeładunkowych 
Demonstrate an understanding of cargo operations 
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NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wskazać lokalizację wszystkich wind (w tym wind osobowych na statkach 
pasażerskich) i zapoznać się z przepisami ich bezpiecznej kontroli oraz pro-
cedurami i środkami bezpieczeństwa wymaganymi przy przeprowadzaniu 
ich konserwacji i innych pracach 
Locate all elevators (including passenger elevators on passenger vessels) 
and identify the safety inspection regime for them and the safety procedures 
and precautions required to carry out any maintenance or other work activi-
ty on them 

  

 
Podpis Starszego Oficera Mechanika: 
Chief Engineer Officer’s Signature: 

Data: 
Date: 
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3.1.2 Informacja o statku 
3.1.2 Ship’s particulars 
 

Nazwa statku (Ship name  ss/mv)  
Typ statku (Ship type)   

Numer IMO (IMO Number)  
Rok budowy statku (Ship delivery year)  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość  m breadth 
 wysokość  m depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej  m summer draught 
 wolna burta  m summer freeboard 
 nośność  t deadweight 
 wyporność statku pustego  t light displacement 
 pojemność ładunkowa  m3 cargo capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych  m3 total ballast capacity 
 pojemność zbiorników wody słodkiej  m3 fresh water capacity 
 liczba kontenerów (20 TEU)  szt. container capacity (20 TEU) 
 liczba pasażerów   passenger capacity 

  
 

   

2. Silnik główny i  kocioł   Main engine and boiler 
 producent i rodzaj silnika głównego   main engine (make/ type) 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie  t type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych  t bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki (typ/liczba)  szt. propeller (type/no.) 
 liczba płatów/średnica śruby   propeller (no. of blades/dia.) 
 prędkość eksploatacyjna  kn service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
 kocioł (liczba/producent/typ)    boiler (no./make/type) 
 ciśnienie i temperatura pary   steam pressure and temp.  
  

 
3. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory główne - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt main generators data/no. 
 generatory wałowe - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt shaft generators data/no. 
 generator awaryjny - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt emergency generator data/no. 

 
 
4. Kotwice     Anchors   
 lewa i prawa kotwica (typ/masa)   port/stb. anchor (type/weight) 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 windy kotwiczne lub kabestany (producent/ 

/typ/liczba) 
  windlass or capstans 

(make/type/no.) 
 
 
5. Systemy cumowania   Mooring winches   
 windy cumownicze na dziobie (producent/ 

/typ/liczba/ rodzaj i średnica liny) 
  bow (make/type/no./rope type 

and diameter) 
 windy cumownicze na rufie (producent/ 

/typ/liczba/ rodzaj i średnica liny) 
  aft (make/type/no./rope type 

and diameter) 
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6. Urządzenia przeładunkowe     Cargo sytems    
 dźwigi pojedyncze (liczba/DOR/producent)   single cranes (no./SWL/make)  
 dźwigi podwójne (liczba/DOR/producent)   twin cranes (no./SWL/make) 
 dźwigi prowiantowe (liczba/DOR/producent)   provision cranes(no./SWL/make) 
 pompy ładunkowe (liczba/typ/wydajność)  t/hr cargo pumps (no./type/rating) 
 pompy balastowe (liczba/typ/wydajność)  t/hr ballast pumps (no./type/rating) 
  

 
   

7. Wyposażenie nawigacyjne  (producent/typ)   Navigational aids  (make/type) 
 kompas magnetyczny   magnetic compass 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
  

 
   

8. Urządzenia łączności   (producent/typ)   Communic. equipm. (make/type) 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF                           MF/HF 
 odbiornik Navtex   Navtex receiver 
 radiopława awaryjna            EPIRB 
 transponder radarowy           SART 
 radiotelefon GMDSS           GMDSS  radiotelephone 
  

 
   

9. Sprzęt ratunkowy  (liczba/pojemność/ typ)   Safety equipm.  (no./ cap./type)  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 

 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

10. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe (liczba/pojemność) 

 
 

 Firefighting equipment 
foam extinguisher (no./cap.) 

 gaśnice proszkowe (liczba/pojemność)   dry powder exting. (no./cap.)  
 gaśnice CO2 (liczba/pojemność)   CO2  extinguisher (no./cap.)  
 hydranty (liczba/rozmieszczenie)   hydrants (no./place) 
 pompy pożarowe  (liczba/wydajność)   fire pumps(no./capacity) 
 węże p.pożarowe (liczba/średnica/dł.)   fire-hoses (no./dia./length) 
 prądownice (liczba/typ)   fire-hose nozzles (no./type) 
 aparaty oddechowe (liczba)   BA -breathing apparatus (no.) 
 awaryjne aparaty oddechowe (liczba)   EEBD-emergency escape 
    breathing devices (no.) 
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3.1.3 Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego 
3.1.3 Designated Shipboard Training Officer's Reviews of Progress 

Uwagi 
Comments 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Miesiąc 1 

Month 1 

  

Miesiąc 2 

Month 2 

  

Miesiąc 3 

Month 3 

  

Miesiąc 4 

Month 4 

  

Miesiąc 5 

Month 5 

  

Miesiąc 6 

Month 6 

  

 
 
3.1.4 Comiesięczna ocena postępów szkolenia przez starszego oficera mechanika 
3.1.4 Chief Engineer Officer's Monthly Reviews of Progress 

Uwagi 
Comments 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Miesiąc 1 

Month 1 

  

Miesiąc 2 

Month 2 

  

Miesiąc 3 

Month 3 

  

Miesiąc 4 

Month 4 

  

Miesiąc 5 

Month 5 

  

Miesiąc 6 

Month 6 
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3.1.5 Opinia z praktyki na statku 
3.1.5 Sea Service Testimonials 
 
Nazwa statku:   m/v     Numer IMO    Typ statku 
Name of vessel: m/v ………………………………… IMO Number ……..…..… Ship type …………………….... 
 
Nazwa i adres armatora 
Company name and address ……………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko kandydata   Data urodzenia    Stanowisko 
Full name of candidate …………………………...... Date of birth …………….. Rank ………………………….. 
 
Nr książki żeglarskiej  Zaokrętowany od   do         Liczba dni praktyki 
Discharge book No ……………… Onboard from …………………... to …………...Total sea service M……D... 
 

Charakterystyka 
Characteristics 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie obowiązków służbowych 
Performance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

 
Czy na podstawie wystawionej opinii można awansować kandydata:      Tak,       Nie 
Recommended for promotion:       Yes,       No.   
 
Jeśli tak, to na jakie stanowisko? 
If yes, to what rank? …………………………………………………………………….. 
 
Jeśli nie, to jakie środki mogą pomóc w uzyskaniu postępów? ……………………………………………………. 

If no, explain and indicate what could lead to Progress? ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi: ..……………………………………………………………………………………………………………. 

Remarks:………… …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
………………………..    ……………………………   …………………………… 
 Data          Starszy mechanik    Kapitan 
 Date           Chief Engineer    Master 
 
 

 
 
 

   Pieczęć statku 
   Ship stamp 
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3.1.6 Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do zaliczania zadań, zapisów i raportów 
3.1.6 Specimen Signatures of Officers and other experienced staff authorised to sign off Tasks, Records and Reports 
 
 
Nazwa statku i Nr IMO: 
Ship Name and IMO Number: ………………………………………….. 
 

Pieczęć statkowa 
Ship Stamp 
 

 
Wszyscy Starsi mechanicy, Oficerowie wyznaczeni do prowadzenia praktykanta oraz wszyscy inni Oficerowie oraz członkowie załogi upoważnieni do zaliczania zadań, 
powinni wpisać swoje dane to tabeli poniżej. Dotyczy to również Oficera elektryka - w każdym przypadku należy podać kwalifikacje i/lub dane dot. dyplomu. 

All Chief Engineer Officers, DSTO’s and all Officers and other personnel who are authorised to sign off tasks, should enter 
their details as indicated below.  This could include ETO  - in which case their qualifications and/or Certificate of Competency details should be included. 
 
Proszę nie zostawiać odstępów między kolejnymi wpisami. 

No rows should be left blank between entries.  
 

Data 
wpisu 

Date of 
Entry 

Imię i Nazwisko  
(drukowanymi literami) 

Full Name (please print) 

Stanowi-
sko 

Rank 

Klasa dyplomu, Numer, Data ważno-
ści, Kraj wydający dokument 

Certificate Grade, Number, Expiry 
Date, and Issuing Country 

Wzór podpisu 

Specimen Signature 

Wzór pa-
rafki 

Specimen 
Initials 
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Data 
wpisu 

Date of 
Entry 

Imię i Nazwisko  
(drukowanymi literami) 

Full Name (please print) 

Stanowi-
sko 

Rank 

Klasa dyplomu, Numer, Data ważno-
ści, Kraj wydający dokument 

Certificate Grade, Number, Expiry 
Date, and Issuing Country 

Wzór podpisu 

Specimen Signature 

Wzór pa-
rafki 

Specimen 
Initials 
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3.2 Statek Drugi 
3.2 Second Ship  
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3.2.1 Zapoznanie się ze statkiem i procedurami postępowania w razie zagrożenia  
3.2.1 Shipboard and Safety Familiarisation 
 
NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wziąć udział w obchodzie statku pod kątem bezpieczeństwa 
Undertake a conducted safety tour of the ship 

  

Wykazać się wiedzą statkowych planów i procedur awaryjnych 
Demonstrate a knowledge of the ship’s emergency plans and procedures 

  

Pokazać, że umie się rozróżniać sygnały alarmów: Pożarowego, Ogólnego i 
Opuszczenia statku oraz że wie się co należy robić po usłyszeniu takich 
sygnałów 
Demonstrate recognition of the alarm signals for Fire, Emergency and 
Abandon Ship, and a knowledge of the immediate actions you must take on 
hearing any of these signals 

  

Wykazać się wiedzą, jakie środki należy natychmiast podjąć po zobaczeniu 
ognia, dymu, człowieka za burtą, czy w podobnej sytuacji awaryjnej 
Demonstrate a knowledge of the immediate actions you must take if you see 
fire, smoke, a person fall overboard, or any other emergency occurrence 

  

Wskazać miejsca zbiórek podczas alarmów: Pożarowego, Ogólnego i 
Opuszczenia statku 
Locate your Fire, Emergency and Abandon Ship stations 

  

Wskazać lokalizację pasa ratunkowego (lub kombinezonu ratowniczego, 
jeśli jest przewidziany) i pokazać sposoby ich ubierania 
Locate your life jacket (or approved immersion suit, where carried) and 
demonstrate the donning procedure 

  

Wskazać lokalizację wszystkich łodzi ratunkowych i tratw, dodatkowych 
kamizelek ratunkowych, kombinezony termiczne, osobiste wyposażenie 
ratunkowe i jakiekolwiek inne urządzenia ratujące życie 
Locate all survival craft, lifebuoys, additional lifejackets, immersion suits, 
personal survival equipment, and any other lifesaving appliances 

  

Wskazać lokalizację rakiet do wzywania pomocy, flar i aparatów do strzela-
nia rzutek 
Locate the ship’s distress rockets, flares and line throwing apparatus 

  

Wskazać lokalizację przenośnego, awaryjnego radia w szalupie, urządzeń 
radiowych w szalupie, radiopław EPIRB i transponderów radarowych SART 
Locate the portable emergency lifeboat radio, lifeboat radios, EPIRBs and 
SARTs 

  

Wskazać lokalizację całego wyposażenia medycznego oraz udzielania 
pierwszej pomocy 
Locate all medical and first aid equipment 

  

Wskazać lokalizację całego sprzętu do walki z pożarami, łącznie z przyci-
skami włączającymi alarm, alarmami, gaśnicami, hydrantami, toporami i 
wężami pożarowymi, aparatami oddechowymi, zestawami do ucieczki, 
kombinezonami pożarowymi, wyjściami awaryjnymi i innym wyposażeniem 
awaryjnym na okładzie i w siłowni 
Locate all fire fighting equipment including alarm activating points, alarms, 
extinguishers, hydrants, fire axes and hoses, breathing apparatus, escape 
sets, firefighter’s outfits, escape routes and other emergency equipment on 
deck and in the engine room 

  

Wskazać lokalizację wszystkich miejsc z wyposażeniem, urządzeniami i 
sterowaniem systemów zraszających i mgły wodnej oraz wykazać się umie-
jętnością rozróżniania związanych z nimi alarmów 
Locate all equipment spaces, machinery and controls for sprinkler and 
drenching systems, and demonstrate recognition of associated alarms 
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NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wskazać lokalizację wszystkich miejsc z wyposażeniem, urządzeniami i 
sterowaniem systemów tłumienia pożarów (CO2 i zraszających) w pomiesz-
czeniach siłowni, pompowni, ładowni, zbiorników ładunkowych i  innych 
przedziałach oraz wykazać się umiejętnością rozróżniania związanych z nimi 
alarmów 
Locate all equipment spaces, machinery and controls for smothering systems 
(CO2 and sprinkler) in engine room spaces, pump rooms, cargo holds and 
tanks, and any other compartments, and demonstrate recognition of associ-
ated alarms 

  

Wskazać lokalizację awaryjnych pomp pożarowych 
Locate the emergency fire pumps 
 

  

Wskazać lokalizację agregatów awaryjnych 
Locate the emergency generators 
 

  

Wskazać lokalizację wszystkich wyłączników zdalnego, awaryjnego zatrzy-
mywania urządzeń w pomieszczeniach siłowni, zaworów i innych elemen-
tów sterowania 
Locate all the engine room spaces machinery emergency remote stop switch-
es, valves and other controls 

  

Wskazać lokalizację wszystkich drzwi pożarowych, drzwi zabezpieczają-
cych przed sztormem i drzwi wodoszczelnych na statku, innych niż zamyka-
ne otwory w kadłubie 
Locate all the fire, weathertight and watertight doors on the vessel, other 
than hull openings 

  

Wskazać lokalizację miejsc przechowywania rysunków i dokumentacji urzą-
dzeń okrętowych oraz wykazać się znajomością procedur nanoszenia w nich 
poprawek 
Identify the locations where system drawings and instruction manuals are 
usually kept for onboard equipment and demonstrate an understanding of 
the procedures to record modifications to them  

  

Wykazać się znajomością procedur bezpieczeństwa 
Demonstrate a knowledge of security procedures 
 

  

Wykazać się znajomością utylizacji odpadów i procedur zapobiegania zanie-
czyszczeniu środowiska 
Demonstrate a knowledge of waste disposal and pollution prevention proce-
dures 

  

Wykazać się znajomością miejsc przechowywania i wykorzystania podsta-
wowych publikacji takich jak: przepisy BHP, podręczniki z procedurami 
awaryjnymi, podręczniki z procedurami bezpieczeństwa, podręczniki z opi-
sem systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz przepisy prawne 
Demonstrate a knowledge of the location and use of key publications, includ-
ing the Code Of Safe Working Practices, Emergency Procedures Manuals, 
Security Procedures manuals, Safety Management System manuals, and 
Legislation 

  

Wykazać się zrozumieniem zadań wachty pełnionej na mostku 
Demonstrate an understanding of bridge watchkeeping processes 
 

  

Wykazać się zrozumieniem zadań wachty pełnionej w siłowni 
Demonstrate an understanding of engine room watchkeeping processes  

  

Wykazać się znajomością operacji przeładunkowych 
Demonstrate an understanding of cargo operations 
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NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wskazać lokalizację wszystkich wind (w tym wind osobowych na statkach 
pasażerskich) i zapoznać się z przepisami ich bezpiecznej kontroli oraz pro-
cedurami i środkami bezpieczeństwa wymaganymi przy przeprowadzaniu 
ich konserwacji i innych pracach 
Locate all elevators (including passenger elevators on passenger vessels) 
and identify the safety inspection regime for them and the safety procedures 
and precautions required to carry out any maintenance or other work activi-
ty on them 

  

 
Podpis Starszego Oficera Mechanika: 
Chief Engineer Officer’s Signature: 

Data: 
Date: 
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3.2.2 Informacja o statku 
3.2.2 Ship’s particulars 
 

Nazwa statku (Ship name  ss/mv)  
Typ statku (Ship type)   

Numer IMO (IMO Number)  
Rok budowy statku (Ship delivery year)  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość  m breadth 
 wysokość  m depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej  m summer draught 
 wolna burta  m summer freeboard 
 nośność  t deadweight 
 wyporność statku pustego  t light displacement 
 pojemność ładunkowa  m3 cargo capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych  m3 total ballast capacity 
 pojemność zbiorników wody słodkiej  m3 fresh water capacity 
 liczba kontenerów (20 TEU)  szt. container capacity (20 TEU) 
 liczba pasażerów   passenger capacity 

  
 

   

2. Silnik główny i  kocioł   Main engine and boiler 
 producent i rodzaj silnika głównego   main engine (make/ type) 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie  t type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych  t bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki (typ/liczba)  szt. propeller (type/no.) 
 liczba płatów/średnica śruby   propeller (no. of blades/dia.) 
 prędkość eksploatacyjna  kn service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
 kocioł (liczba/producent/typ)    boiler (no./make/type) 
 ciśnienie i temperatura pary   steam pressure and temp.  
  

 
3. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory główne - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt main generators data/no. 
 generatory wałowe - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt shaft generators data/no. 
 generator awaryjny - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt emergency generator data/no. 

 
 
4. Kotwice     Anchors   
 lewa i prawa kotwica (typ/masa)   port/stb. anchor (type/weight) 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 windy kotwiczne lub kabestany (producent/ 

/typ/liczba) 
  windlass or capstans 

(make/type/no.) 
 
 
5. Systemy cumowania   Mooring winches   
 windy cumownicze na dziobie (producent/ 

/typ/liczba/ rodzaj i średnica liny) 
  bow (make/type/no./rope type 

and diameter) 
 windy cumownicze na rufie (producent/ 

/typ/liczba/ rodzaj i średnica liny) 
  aft (make/type/no./rope type 

and diameter) 
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6. Urządzenia przeładunkowe     Cargo sytems    
 dźwigi pojedyncze (liczba/DOR/producent)   single cranes (no./SWL/make)  
 dźwigi podwójne (liczba/DOR/producent)   twin cranes (no./SWL/make) 
 dźwigi prowiantowe (liczba/DOR/producent)   provision cranes(no./SWL/make) 
 pompy ładunkowe (liczba/typ/wydajność)  t/hr cargo pumps (no./type/rating) 
 pompy balastowe (liczba/typ/wydajność)  t/hr ballast pumps (no./type/rating) 
  

 
   

7. Wyposażenie nawigacyjne  (producent/typ)   Navigational aids  (make/type) 
 kompas magnetyczny   magnetic compass 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
  

 
   

8. Urządzenia łączności   (producent/typ)   Communic. equipm. (make/type) 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF                           MF/HF 
 odbiornik Navtex   Navtex receiver 
 radiopława awaryjna            EPIRB 
 transponder radarowy           SART 
 radiotelefon GMDSS           GMDSS  radiotelephone 
  

 
   

9. Sprzęt ratunkowy  (liczba/pojemność/ typ)   Safety equipm.  (no./ cap./type)  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 

 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

10. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe (liczba/pojemność) 

 
 

 Firefighting equipment 
foam extinguisher (no./cap.) 

 gaśnice proszkowe (liczba/pojemność)   dry powder exting. (no./cap.)  
 gaśnice CO2 (liczba/pojemność)   CO2  extinguisher (no./cap.)  
 hydranty (liczba/rozmieszczenie)   hydrants (no./place) 
 pompy pożarowe  (liczba/wydajność)   fire pumps(no./capacity) 
 węże p.pożarowe (liczba/średnica/dł.)   fire-hoses (no./dia./length) 
 prądownice (liczba/typ)   fire-hose nozzles (no./type) 
 aparaty oddechowe (liczba)   BA -breathing apparatus (no.) 
 awaryjne aparaty oddechowe (liczba)   EEBD-emergency escape 
    breathing devices (no.) 
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3.2.3 Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego 
3.2.3 Designated Shipboard Training Officer's Reviews of Progress 

Uwagi 
Comments 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Miesiąc 1 

Month 1 

  

Miesiąc 2 

Month 2 

  

Miesiąc 3 

Month 3 

  

Miesiąc 4 

Month 4 

  

Miesiąc 5 

Month 5 

  

Miesiąc 6 

Month 6 

  

 
 
3.2.4 Comiesięczna ocena postępów szkolenia przez starszego oficera mechanika 
3.2.4 Chief Engineer Officer's Monthly Reviews of Progress 

Uwagi 
Comments 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Miesiąc 1 

Month 1 

  

Miesiąc 2 

Month 2 

  

Miesiąc 3 

Month 3 

  

Miesiąc 4 

Month 4 

  

Miesiąc 5 

Month 5 

  

Miesiąc 6 

Month 6 
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3.2.5 Opinia z praktyki na statku 
3.2.5 Sea Service Testimonials 
 
Nazwa statku:   m/v     Numer IMO    Typ statku 
Name of vessel: m/v ………………………………… IMO Number ……..…..… Ship type …………………….... 
 
Nazwa i adres armatora 
Company name and address ……………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko kandydata   Data urodzenia    Stanowisko 
Full name of candidate …………………………...... Date of birth …………….. Rank ………………………….. 
 
Nr książki żeglarskiej  Zaokrętowany od   do         Liczba dni praktyki 
Discharge book No ……………… Onboard from …………………... to …………...Total sea service M……D... 
 

Charakterystyka 
Characteristics 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie obowiązków służbowych 
Performance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

 
Czy na podstawie wystawionej opinii można awansować kandydata:      Tak,       Nie 
Recommended for promotion:       Yes,       No.   
 
Jeśli tak, to na jakie stanowisko? 
If yes, to what rank? …………………………………………………………………….. 
 
Jeśli nie, to jakie środki mogą pomóc w uzyskaniu postępów? ……………………………………………………. 

If no, explain and indicate what could lead to Progress? ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi: ..……………………………………………………………………………………………………………. 

Remarks:………… …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
………………………..    ……………………………   …………………………… 
 Data          Starszy mechanik    Kapitan 
 Date           Chief Engineer    Master 
 
 

 
 
 

   Pieczęć statku 
   Ship stamp 
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3.2.6 Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do zaliczania zadań, zapisów i raportów 
3.2.6 Specimen Signatures of Officers and other experienced staff authorised to sign off Tasks, Records and Reports 
 
 
Nazwa statku i Nr IMO: 
Ship Name and IMO Number: ………………………………………….. 
 

Pieczęć statkowa 
Ship Stamp 
 

 
Wszyscy Starsi mechanicy, Oficerowie wyznaczeni do prowadzenia praktykanta oraz wszyscy inni Oficerowie oraz członkowie załogi upoważnieni do zaliczania zadań, 
powinni wpisać swoje dane to tabeli poniżej. Dotyczy to również Oficera elektryka - w każdym przypadku należy podać kwalifikacje i/lub dane dot. dyplomu. 

All Chief Engineer Officers, DSTO’s and all Officers and other personnel who are authorised to sign off tasks, should enter 
their details as indicated below.  This could include ETO  - in which case their qualifications and/or Certificate of Competency details should be included. 
 
Proszę nie zostawiać odstępów między kolejnymi wpisami. 

No rows should be left blank between entries.  
 

Data 
wpisu 

Date of 
Entry 

Imię i Nazwisko  
(drukowanymi literami) 

Full Name (please print) 

Stanowi-
sko 

Rank 

Klasa dyplomu, Numer, Data ważno-
ści, Kraj wydający dokument 

Certificate Grade, Number, Expiry 
Date, and Issuing Country 

Wzór podpisu 

Specimen Signature 

Wzór pa-
rafki 

Specimen 
Initials 
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Data 
wpisu 

Date of 
Entry 

Imię i Nazwisko  
(drukowanymi literami) 

Full Name (please print) 

Stanowi-
sko 

Rank 

Klasa dyplomu, Numer, Data ważno-
ści, Kraj wydający dokument 

Certificate Grade, Number, Expiry 
Date, and Issuing Country 

Wzór podpisu 

Specimen Signature 

Wzór pa-
rafki 

Specimen 
Initials 
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3.3 Statek Trzeci 
3.3 Third Ship  
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3.3.1 Zapoznanie się ze statkiem i procedurami postępowania w razie zagrożenia  
3.3.1 Shipboard and Safety Familiarisation 
 
NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wziąć udział w obchodzie statku pod kątem bezpieczeństwa 
Undertake a conducted safety tour of the ship 

  

Wykazać się wiedzą statkowych planów i procedur awaryjnych 
Demonstrate a knowledge of the ship’s emergency plans and procedures 

  

Pokazać, że umie się rozróżniać sygnały alarmów: Pożarowego, Ogólnego i 
Opuszczenia statku oraz że wie się co należy robić po usłyszeniu takich 
sygnałów 
Demonstrate recognition of the alarm signals for Fire, Emergency and 
Abandon Ship, and a knowledge of the immediate actions you must take on 
hearing any of these signals 

  

Wykazać się wiedzą, jakie środki należy natychmiast podjąć po zobaczeniu 
ognia, dymu, człowieka za burtą, czy w podobnej sytuacji awaryjnej 
Demonstrate a knowledge of the immediate actions you must take if you see 
fire, smoke, a person fall overboard, or any other emergency occurrence 

  

Wskazać miejsca zbiórek podczas alarmów: Pożarowego, Ogólnego i 
Opuszczenia statku 
Locate your Fire, Emergency and Abandon Ship stations 

  

Wskazać lokalizację pasa ratunkowego (lub kombinezonu ratowniczego, 
jeśli jest przewidziany) i pokazać sposoby ich ubierania 
Locate your life jacket (or approved immersion suit, where carried) and 
demonstrate the donning procedure 

  

Wskazać lokalizację wszystkich łodzi ratunkowych i tratw, dodatkowych 
kamizelek ratunkowych, kombinezony termiczne, osobiste wyposażenie 
ratunkowe i jakiekolwiek inne urządzenia ratujące życie 
Locate all survival craft, lifebuoys, additional lifejackets, immersion suits, 
personal survival equipment, and any other lifesaving appliances 

  

Wskazać lokalizację rakiet do wzywania pomocy, flar i aparatów do strzela-
nia rzutek 
Locate the ship’s distress rockets, flares and line throwing apparatus 

  

Wskazać lokalizację przenośnego, awaryjnego radia w szalupie, urządzeń 
radiowych w szalupie, radiopław EPIRB i transponderów radarowych SART 
Locate the portable emergency lifeboat radio, lifeboat radios, EPIRBs and 
SARTs 

  

Wskazać lokalizację całego wyposażenia medycznego oraz udzielania 
pierwszej pomocy 
Locate all medical and first aid equipment 

  

Wskazać lokalizację całego sprzętu do walki z pożarami, łącznie z przyci-
skami włączającymi alarm, alarmami, gaśnicami, hydrantami, toporami i 
wężami pożarowymi, aparatami oddechowymi, zestawami do ucieczki, 
kombinezonami pożarowymi, wyjściami awaryjnymi i innym wyposażeniem 
awaryjnym na okładzie i w siłowni 
Locate all fire fighting equipment including alarm activating points, alarms, 
extinguishers, hydrants, fire axes and hoses, breathing apparatus, escape 
sets, firefighter’s outfits, escape routes and other emergency equipment on 
deck and in the engine room 

  

Wskazać lokalizację wszystkich miejsc z wyposażeniem, urządzeniami i 
sterowaniem systemów zraszających i mgły wodnej oraz wykazać się umie-
jętnością rozróżniania związanych z nimi alarmów 
Locate all equipment spaces, machinery and controls for sprinkler and 
drenching systems, and demonstrate recognition of associated alarms 
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NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wskazać lokalizację wszystkich miejsc z wyposażeniem, urządzeniami i 
sterowaniem systemów tłumienia pożarów (CO2 i zraszających) w pomiesz-
czeniach siłowni, pompowni, ładowni, zbiorników ładunkowych i  innych 
przedziałach oraz wykazać się umiejętnością rozróżniania związanych z nimi 
alarmów 
Locate all equipment spaces, machinery and controls for smothering systems 
(CO2 and sprinkler) in engine room spaces, pump rooms, cargo holds and 
tanks, and any other compartments, and demonstrate recognition of associ-
ated alarms 

  

Wskazać lokalizację awaryjnych pomp pożarowych 
Locate the emergency fire pumps 
 

  

Wskazać lokalizację agregatów awaryjnych 
Locate the emergency generators 
 

  

Wskazać lokalizację wszystkich wyłączników zdalnego, awaryjnego zatrzy-
mywania urządzeń w pomieszczeniach siłowni, zaworów i innych elemen-
tów sterowania 
Locate all the engine room spaces machinery emergency remote stop switch-
es, valves and other controls 

  

Wskazać lokalizację wszystkich drzwi pożarowych, drzwi zabezpieczają-
cych przed sztormem i drzwi wodoszczelnych na statku, innych niż zamyka-
ne otwory w kadłubie 
Locate all the fire, weathertight and watertight doors on the vessel, other 
than hull openings 

  

Wskazać lokalizację miejsc przechowywania rysunków i dokumentacji urzą-
dzeń okrętowych oraz wykazać się znajomością procedur nanoszenia w nich 
poprawek 
Identify the locations where system drawings and instruction manuals are 
usually kept for onboard equipment and demonstrate an understanding of 
the procedures to record modifications to them  

  

Wykazać się znajomością procedur bezpieczeństwa 
Demonstrate a knowledge of security procedures 
 

  

Wykazać się znajomością utylizacji odpadów i procedur zapobiegania zanie-
czyszczeniu środowiska 
Demonstrate a knowledge of waste disposal and pollution prevention proce-
dures 

  

Wykazać się znajomością miejsc przechowywania i wykorzystania podsta-
wowych publikacji takich jak: przepisy BHP, podręczniki z procedurami 
awaryjnymi, podręczniki z procedurami bezpieczeństwa, podręczniki z opi-
sem systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz przepisy prawne 
Demonstrate a knowledge of the location and use of key publications, includ-
ing the Code Of Safe Working Practices, Emergency Procedures Manuals, 
Security Procedures manuals, Safety Management System manuals, and 
Legislation 

  

Wykazać się zrozumieniem zadań wachty pełnionej na mostku 
Demonstrate an understanding of bridge watchkeeping processes 
 

  

Wykazać się zrozumieniem zadań wachty pełnionej w siłowni 
Demonstrate an understanding of engine room watchkeeping processes  

  

Wykazać się znajomością operacji przeładunkowych 
Demonstrate an understanding of cargo operations 
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NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wskazać lokalizację wszystkich wind (w tym wind osobowych na statkach 
pasażerskich) i zapoznać się z przepisami ich bezpiecznej kontroli oraz pro-
cedurami i środkami bezpieczeństwa wymaganymi przy przeprowadzaniu 
ich konserwacji i innych pracach 
Locate all elevators (including passenger elevators on passenger vessels) 
and identify the safety inspection regime for them and the safety procedures 
and precautions required to carry out any maintenance or other work activi-
ty on them 

  

 
Podpis Starszego Oficera Mechanika: 
Chief Engineer Officer’s Signature: 

Data: 
Date: 
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3.3.2 Informacja o statku 
3.3.2 Ship’s particulars 
 

Nazwa statku (Ship name  ss/mv)  
Typ statku (Ship type)   

Numer IMO (IMO Number)  
Rok budowy statku (Ship delivery year)  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość  m breadth 
 wysokość  m depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej  m summer draught 
 wolna burta  m summer freeboard 
 nośność  t deadweight 
 wyporność statku pustego  t light displacement 
 pojemność ładunkowa  m3 cargo capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych  m3 total ballast capacity 
 pojemność zbiorników wody słodkiej  m3 fresh water capacity 
 liczba kontenerów (20 TEU)  szt. container capacity (20 TEU) 
 liczba pasażerów   passenger capacity 

  
 

   

2. Silnik główny i  kocioł   Main engine and boiler 
 producent i rodzaj silnika głównego   main engine (make/ type) 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie  t type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych  t bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki (typ/liczba)  szt. propeller (type/no.) 
 liczba płatów/średnica śruby   propeller (no. of blades/dia.) 
 prędkość eksploatacyjna  kn service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
 kocioł (liczba/producent/typ)    boiler (no./make/type) 
 ciśnienie i temperatura pary   steam pressure and temp.  
  

 
3. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory główne - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt main generators data/no. 
 generatory wałowe - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt shaft generators data/no. 
 generator awaryjny - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt emergency generator data/no. 

 
 
4. Kotwice     Anchors   
 lewa i prawa kotwica (typ/masa)   port/stb. anchor (type/weight) 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 windy kotwiczne lub kabestany (producent/ 

/typ/liczba) 
  windlass or capstans 

(make/type/no.) 
 
 
5. Systemy cumowania   Mooring winches   
 windy cumownicze na dziobie (producent/ 

/typ/liczba/ rodzaj i średnica liny) 
  bow (make/type/no./rope type 

and diameter) 
 windy cumownicze na rufie (producent/ 

/typ/liczba/ rodzaj i średnica liny) 
  aft (make/type/no./rope type 

and diameter) 
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6. Urządzenia przeładunkowe     Cargo sytems    
 dźwigi pojedyncze (liczba/DOR/producent)   single cranes (no./SWL/make)  
 dźwigi podwójne (liczba/DOR/producent)   twin cranes (no./SWL/make) 
 dźwigi prowiantowe (liczba/DOR/producent)   provision cranes(no./SWL/make) 
 pompy ładunkowe (liczba/typ/wydajność)  t/hr cargo pumps (no./type/rating) 
 pompy balastowe (liczba/typ/wydajność)  t/hr ballast pumps (no./type/rating) 
  

 
   

7. Wyposażenie nawigacyjne  (producent/typ)   Navigational aids  (make/type) 
 kompas magnetyczny   magnetic compass 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
  

 
   

8. Urządzenia łączności   (producent/typ)   Communic. equipm. (make/type) 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF                           MF/HF 
 odbiornik Navtex   Navtex receiver 
 radiopława awaryjna            EPIRB 
 transponder radarowy           SART 
 radiotelefon GMDSS           GMDSS  radiotelephone 
  

 
   

9. Sprzęt ratunkowy  (liczba/pojemność/ typ)   Safety equipm.  (no./ cap./type)  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 

 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

10. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe (liczba/pojemność) 

 
 

 Firefighting equipment 
foam extinguisher (no./cap.) 

 gaśnice proszkowe (liczba/pojemność)   dry powder exting. (no./cap.)  
 gaśnice CO2 (liczba/pojemność)   CO2  extinguisher (no./cap.)  
 hydranty (liczba/rozmieszczenie)   hydrants (no./place) 
 pompy pożarowe  (liczba/wydajność)   fire pumps(no./capacity) 
 węże p.pożarowe (liczba/średnica/dł.)   fire-hoses (no./dia./length) 
 prądownice (liczba/typ)   fire-hose nozzles (no./type) 
 aparaty oddechowe (liczba)   BA -breathing apparatus (no.) 
 awaryjne aparaty oddechowe (liczba)   EEBD-emergency escape 
    breathing devices (no.) 
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3.3.3 Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego 
3.3.3 Designated Shipboard Training Officer's Reviews of Progress 

Uwagi 
Comments 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Miesiąc 1 

Month 1 

  

Miesiąc 2 

Month 2 

  

Miesiąc 3 

Month 3 

  

Miesiąc 4 

Month 4 

  

Miesiąc 5 

Month 5 

  

Miesiąc 6 

Month 6 

  

 
 
3.3.4 Comiesięczna ocena postępów szkolenia przez starszego oficera mechanika 
3.3.4 Chief Engineer Officer's Monthly Reviews of Progress 

Uwagi 
Comments 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Miesiąc 1 

Month 1 

  

Miesiąc 2 

Month 2 

  

Miesiąc 3 

Month 3 

  

Miesiąc 4 

Month 4 

  

Miesiąc 5 

Month 5 

  

Miesiąc 6 

Month 6 
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3.3.5 Opinia z praktyki na statku 
3.3.5 Sea Service Testimonials 
 
Nazwa statku:   m/v     Numer IMO    Typ statku 
Name of vessel: m/v ………………………………… IMO Number ……..…..… Ship type …………………….... 
 
Nazwa i adres armatora 
Company name and address ……………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko kandydata   Data urodzenia    Stanowisko 
Full name of candidate …………………………...... Date of birth …………….. Rank ………………………….. 
 
Nr książki żeglarskiej  Zaokrętowany od   do         Liczba dni praktyki 
Discharge book No ……………… Onboard from …………………... to …………...Total sea service M……D... 
 

Charakterystyka 
Characteristics 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie obowiązków służbowych 
Performance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

 
Czy na podstawie wystawionej opinii można awansować kandydata:      Tak,       Nie 
Recommended for promotion:       Yes,       No.   
 
Jeśli tak, to na jakie stanowisko? 
If yes, to what rank? …………………………………………………………………….. 
 
Jeśli nie, to jakie środki mogą pomóc w uzyskaniu postępów? ……………………………………………………. 

If no, explain and indicate what could lead to Progress? ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi: ..……………………………………………………………………………………………………………. 

Remarks:………… …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
………………………..    ……………………………   …………………………… 
 Data          Starszy mechanik    Kapitan 
 Date           Chief Engineer    Master 
 
 

 
 
 

   Pieczęć statku 
   Ship stamp 
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3.3.6 Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do zaliczania zadań, zapisów i raportów 
3.3.6 Specimen Signatures of Officers and other experienced staff authorised to sign off Tasks, Records and Reports 
 
 
Nazwa statku i Nr IMO: 
Ship Name and IMO Number: ………………………………………….. 
 

Pieczęć statkowa 
Ship Stamp 
 

 
Wszyscy Starsi mechanicy, Oficerowie wyznaczeni do prowadzenia praktykanta oraz wszyscy inni Oficerowie oraz członkowie załogi upoważnieni do zaliczania zadań, 
powinni wpisać swoje dane to tabeli poniżej. Dotyczy to również Oficera elektryka - w każdym przypadku należy podać kwalifikacje i/lub dane dot. dyplomu. 

All Chief Engineer Officers, DSTO’s and all Officers and other personnel who are authorised to sign off tasks, should enter 
their details as indicated below.  This could include ETO  - in which case their qualifications and/or Certificate of Competency details should be included. 
 
Proszę nie zostawiać odstępów między kolejnymi wpisami. 

No rows should be left blank between entries.  
 

Data 
wpisu 

Date of 
Entry 

Imię i Nazwisko  
(drukowanymi literami) 

Full Name (please print) 

Stanowi-
sko 

Rank 

Klasa dyplomu, Numer, Data ważno-
ści, Kraj wydający dokument 

Certificate Grade, Number, Expiry 
Date, and Issuing Country 

Wzór podpisu 

Specimen Signature 

Wzór pa-
rafki 

Specimen 
Initials 
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Data 
wpisu 

Date of 
Entry 

Imię i Nazwisko  
(drukowanymi literami) 

Full Name (please print) 

Stanowi-
sko 

Rank 

Klasa dyplomu, Numer, Data ważno-
ści, Kraj wydający dokument 

Certificate Grade, Number, Expiry 
Date, and Issuing Country 

Wzór podpisu 

Specimen Signature 

Wzór pa-
rafki 

Specimen 
Initials 
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3.4 Statek Czwarty 
3.4 Fourth Ship  
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3.4.1 Zapoznanie się ze statkiem i procedurami postępowania w razie zagrożenia  
3.4.1 Shipboard and Safety Familiarisation 
 
NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wziąć udział w obchodzie statku pod kątem bezpieczeństwa 
Undertake a conducted safety tour of the ship 

  

Wykazać się wiedzą statkowych planów i procedur awaryjnych 
Demonstrate a knowledge of the ship’s emergency plans and procedures 

  

Pokazać, że umie się rozróżniać sygnały alarmów: Pożarowego, Ogólnego i 
Opuszczenia statku oraz że wie się co należy robić po usłyszeniu takich 
sygnałów 
Demonstrate recognition of the alarm signals for Fire, Emergency and 
Abandon Ship, and a knowledge of the immediate actions you must take on 
hearing any of these signals 

  

Wykazać się wiedzą, jakie środki należy natychmiast podjąć po zobaczeniu 
ognia, dymu, człowieka za burtą, czy w podobnej sytuacji awaryjnej 
Demonstrate a knowledge of the immediate actions you must take if you see 
fire, smoke, a person fall overboard, or any other emergency occurrence 

  

Wskazać miejsca zbiórek podczas alarmów: Pożarowego, Ogólnego i 
Opuszczenia statku 
Locate your Fire, Emergency and Abandon Ship stations 

  

Wskazać lokalizację pasa ratunkowego (lub kombinezonu ratowniczego, 
jeśli jest przewidziany) i pokazać sposoby ich ubierania 
Locate your life jacket (or approved immersion suit, where carried) and 
demonstrate the donning procedure 

  

Wskazać lokalizację wszystkich łodzi ratunkowych i tratw, dodatkowych 
kamizelek ratunkowych, kombinezony termiczne, osobiste wyposażenie 
ratunkowe i jakiekolwiek inne urządzenia ratujące życie 
Locate all survival craft, lifebuoys, additional lifejackets, immersion suits, 
personal survival equipment, and any other lifesaving appliances 

  

Wskazać lokalizację rakiet do wzywania pomocy, flar i aparatów do strzela-
nia rzutek 
Locate the ship’s distress rockets, flares and line throwing apparatus 

  

Wskazać lokalizację przenośnego, awaryjnego radia w szalupie, urządzeń 
radiowych w szalupie, radiopław EPIRB i transponderów radarowych SART 
Locate the portable emergency lifeboat radio, lifeboat radios, EPIRBs and 
SARTs 

  

Wskazać lokalizację całego wyposażenia medycznego oraz udzielania 
pierwszej pomocy 
Locate all medical and first aid equipment 

  

Wskazać lokalizację całego sprzętu do walki z pożarami, łącznie z przyci-
skami włączającymi alarm, alarmami, gaśnicami, hydrantami, toporami i 
wężami pożarowymi, aparatami oddechowymi, zestawami do ucieczki, 
kombinezonami pożarowymi, wyjściami awaryjnymi i innym wyposażeniem 
awaryjnym na okładzie i w siłowni 
Locate all fire fighting equipment including alarm activating points, alarms, 
extinguishers, hydrants, fire axes and hoses, breathing apparatus, escape 
sets, firefighter’s outfits, escape routes and other emergency equipment on 
deck and in the engine room 

  

Wskazać lokalizację wszystkich miejsc z wyposażeniem, urządzeniami i 
sterowaniem systemów zraszających i mgły wodnej oraz wykazać się umie-
jętnością rozróżniania związanych z nimi alarmów 
Locate all equipment spaces, machinery and controls for sprinkler and 
drenching systems, and demonstrate recognition of associated alarms 
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NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wskazać lokalizację wszystkich miejsc z wyposażeniem, urządzeniami i 
sterowaniem systemów tłumienia pożarów (CO2 i zraszających) w pomiesz-
czeniach siłowni, pompowni, ładowni, zbiorników ładunkowych i  innych 
przedziałach oraz wykazać się umiejętnością rozróżniania związanych z nimi 
alarmów 
Locate all equipment spaces, machinery and controls for smothering systems 
(CO2 and sprinkler) in engine room spaces, pump rooms, cargo holds and 
tanks, and any other compartments, and demonstrate recognition of associ-
ated alarms 

  

Wskazać lokalizację awaryjnych pomp pożarowych 
Locate the emergency fire pumps 
 

  

Wskazać lokalizację agregatów awaryjnych 
Locate the emergency generators 
 

  

Wskazać lokalizację wszystkich wyłączników zdalnego, awaryjnego zatrzy-
mywania urządzeń w pomieszczeniach siłowni, zaworów i innych elemen-
tów sterowania 
Locate all the engine room spaces machinery emergency remote stop switch-
es, valves and other controls 

  

Wskazać lokalizację wszystkich drzwi pożarowych, drzwi zabezpieczają-
cych przed sztormem i drzwi wodoszczelnych na statku, innych niż zamyka-
ne otwory w kadłubie 
Locate all the fire, weathertight and watertight doors on the vessel, other 
than hull openings 

  

Wskazać lokalizację miejsc przechowywania rysunków i dokumentacji urzą-
dzeń okrętowych oraz wykazać się znajomością procedur nanoszenia w nich 
poprawek 
Identify the locations where system drawings and instruction manuals are 
usually kept for onboard equipment and demonstrate an understanding of 
the procedures to record modifications to them  

  

Wykazać się znajomością procedur bezpieczeństwa 
Demonstrate a knowledge of security procedures 
 

  

Wykazać się znajomością utylizacji odpadów i procedur zapobiegania zanie-
czyszczeniu środowiska 
Demonstrate a knowledge of waste disposal and pollution prevention proce-
dures 

  

Wykazać się znajomością miejsc przechowywania i wykorzystania podsta-
wowych publikacji takich jak: przepisy BHP, podręczniki z procedurami 
awaryjnymi, podręczniki z procedurami bezpieczeństwa, podręczniki z opi-
sem systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz przepisy prawne 
Demonstrate a knowledge of the location and use of key publications, includ-
ing the Code Of Safe Working Practices, Emergency Procedures Manuals, 
Security Procedures manuals, Safety Management System manuals, and 
Legislation 

  

Wykazać się zrozumieniem zadań wachty pełnionej na mostku 
Demonstrate an understanding of bridge watchkeeping processes 
 

  

Wykazać się zrozumieniem zadań wachty pełnionej w siłowni 
Demonstrate an understanding of engine room watchkeeping processes  

  

Wykazać się znajomością operacji przeładunkowych 
Demonstrate an understanding of cargo operations 
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NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wskazać lokalizację wszystkich wind (w tym wind osobowych na statkach 
pasażerskich) i zapoznać się z przepisami ich bezpiecznej kontroli oraz pro-
cedurami i środkami bezpieczeństwa wymaganymi przy przeprowadzaniu 
ich konserwacji i innych pracach 
Locate all elevators (including passenger elevators on passenger vessels) 
and identify the safety inspection regime for them and the safety procedures 
and precautions required to carry out any maintenance or other work activi-
ty on them 

  

 
Podpis Starszego Oficera Mechanika: 
Chief Engineer Officer’s Signature: 

Data: 
Date: 
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3.4.2 Informacja o statku 
3.4.2 Ship’s particulars 
 

Nazwa statku (Ship name  ss/mv)  
Typ statku (Ship type)   

Numer IMO (IMO Number)  
Rok budowy statku (Ship delivery year)  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość  m breadth 
 wysokość  m depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej  m summer draught 
 wolna burta  m summer freeboard 
 nośność  t deadweight 
 wyporność statku pustego  t light displacement 
 pojemność ładunkowa  m3 cargo capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych  m3 total ballast capacity 
 pojemność zbiorników wody słodkiej  m3 fresh water capacity 
 liczba kontenerów (20 TEU)  szt. container capacity (20 TEU) 
 liczba pasażerów   passenger capacity 

  
 

   

2. Silnik główny i  kocioł   Main engine and boiler 
 producent i rodzaj silnika głównego   main engine (make/ type) 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie  t type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych  t bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki (typ/liczba)  szt. propeller (type/no.) 
 liczba płatów/średnica śruby   propeller (no. of blades/dia.) 
 prędkość eksploatacyjna  kn service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
 kocioł (liczba/producent/typ)    boiler (no./make/type) 
 ciśnienie i temperatura pary   steam pressure and temp.  
  

 
3. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory główne - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt main generators data/no. 
 generatory wałowe - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt shaft generators data/no. 
 generator awaryjny - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt emergency generator data/no. 

 
 
4. Kotwice     Anchors   
 lewa i prawa kotwica (typ/masa)   port/stb. anchor (type/weight) 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 windy kotwiczne lub kabestany (producent/ 

/typ/liczba) 
  windlass or capstans 

(make/type/no.) 
 
 
5. Systemy cumowania   Mooring winches   
 windy cumownicze na dziobie (producent/ 

/typ/liczba/ rodzaj i średnica liny) 
  bow (make/type/no./rope type 

and diameter) 
 windy cumownicze na rufie (producent/ 

/typ/liczba/ rodzaj i średnica liny) 
  aft (make/type/no./rope type 

and diameter) 
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6. Urządzenia przeładunkowe     Cargo sytems    
 dźwigi pojedyncze (liczba/DOR/producent)   single cranes (no./SWL/make)  
 dźwigi podwójne (liczba/DOR/producent)   twin cranes (no./SWL/make) 
 dźwigi prowiantowe (liczba/DOR/producent)   provision cranes(no./SWL/make) 
 pompy ładunkowe (liczba/typ/wydajność)  t/hr cargo pumps (no./type/rating) 
 pompy balastowe (liczba/typ/wydajność)  t/hr ballast pumps (no./type/rating) 
  

 
   

7. Wyposażenie nawigacyjne  (producent/typ)   Navigational aids  (make/type) 
 kompas magnetyczny   magnetic compass 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
  

 
   

8. Urządzenia łączności   (producent/typ)   Communic. equipm. (make/type) 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF                           MF/HF 
 odbiornik Navtex   Navtex receiver 
 radiopława awaryjna            EPIRB 
 transponder radarowy           SART 
 radiotelefon GMDSS           GMDSS  radiotelephone 
  

 
   

9. Sprzęt ratunkowy  (liczba/pojemność/ typ)   Safety equipm.  (no./ cap./type)  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 

 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

10. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe (liczba/pojemność) 

 
 

 Firefighting equipment 
foam extinguisher (no./cap.) 

 gaśnice proszkowe (liczba/pojemność)   dry powder exting. (no./cap.)  
 gaśnice CO2 (liczba/pojemność)   CO2  extinguisher (no./cap.)  
 hydranty (liczba/rozmieszczenie)   hydrants (no./place) 
 pompy pożarowe  (liczba/wydajność)   fire pumps(no./capacity) 
 węże p.pożarowe (liczba/średnica/dł.)   fire-hoses (no./dia./length) 
 prądownice (liczba/typ)   fire-hose nozzles (no./type) 
 aparaty oddechowe (liczba)   BA -breathing apparatus (no.) 
 awaryjne aparaty oddechowe (liczba)   EEBD-emergency escape 
    breathing devices (no.) 
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3.4.3 Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego 
3.4.3 Designated Shipboard Training Officer's Reviews of Progress 

Uwagi 
Comments 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Miesiąc 1 

Month 1 

  

Miesiąc 2 

Month 2 

  

Miesiąc 3 

Month 3 

  

Miesiąc 4 

Month 4 

  

Miesiąc 5 

Month 5 

  

Miesiąc 6 

Month 6 

  

 
 
3.4.4 Comiesięczna ocena postępów szkolenia przez starszego oficera mechanika 
3.4.4 Chief Engineer Officer's Monthly Reviews of Progress 

Uwagi 
Comments 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Miesiąc 1 

Month 1 

  

Miesiąc 2 

Month 2 

  

Miesiąc 3 

Month 3 

  

Miesiąc 4 

Month 4 

  

Miesiąc 5 

Month 5 

  

Miesiąc 6 

Month 6 
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3.4.5 Opinia z praktyki na statku 
3.4.5 Sea Service Testimonials 
 
Nazwa statku:   m/v     Numer IMO    Typ statku 
Name of vessel: m/v ………………………………… IMO Number ……..…..… Ship type …………………….... 
 
Nazwa i adres armatora 
Company name and address ……………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko kandydata   Data urodzenia    Stanowisko 
Full name of candidate …………………………...... Date of birth …………….. Rank ………………………….. 
 
Nr książki żeglarskiej  Zaokrętowany od   do         Liczba dni praktyki 
Discharge book No ……………… Onboard from …………………... to …………...Total sea service M……D... 
 

Charakterystyka 
Characteristics 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie obowiązków służbowych 
Performance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

 
Czy na podstawie wystawionej opinii można awansować kandydata:      Tak,       Nie 
Recommended for promotion:       Yes,       No.   
 
Jeśli tak, to na jakie stanowisko? 
If yes, to what rank? …………………………………………………………………….. 
 
Jeśli nie, to jakie środki mogą pomóc w uzyskaniu postępów? ……………………………………………………. 

If no, explain and indicate what could lead to Progress? ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi: ..……………………………………………………………………………………………………………. 

Remarks:………… …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
………………………..    ……………………………   …………………………… 
 Data          Starszy mechanik    Kapitan 
 Date           Chief Engineer    Master 
 
 

 
 
 

   Pieczęć statku 
   Ship stamp 
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3.4.6 Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do zaliczania zadań, zapisów i raportów 
3.4.6 Specimen Signatures of Officers and other experienced staff authorised to sign off Tasks, Records and Reports 
 
 
Nazwa statku i Nr IMO: 
Ship Name and IMO Number: ………………………………………….. 
 

Pieczęć statkowa 
Ship Stamp 
 

 
Wszyscy Starsi mechanicy, Oficerowie wyznaczeni do prowadzenia praktykanta oraz wszyscy inni Oficerowie oraz członkowie załogi upoważnieni do zaliczania zadań, 
powinni wpisać swoje dane to tabeli poniżej. Dotyczy to również Oficera elektryka - w każdym przypadku należy podać kwalifikacje i/lub dane dot. dyplomu. 

All Chief Engineer Officers, DSTO’s and all Officers and other personnel who are authorised to sign off tasks, should enter 
their details as indicated below.  This could include ETO  - in which case their qualifications and/or Certificate of Competency details should be included. 
 
Proszę nie zostawiać odstępów między kolejnymi wpisami. 

No rows should be left blank between entries.  
 

Data 
wpisu 

Date of 
Entry 

Imię i Nazwisko  
(drukowanymi literami) 

Full Name (please print) 

Stanowi-
sko 

Rank 

Klasa dyplomu, Numer, Data ważno-
ści, Kraj wydający dokument 

Certificate Grade, Number, Expiry 
Date, and Issuing Country 

Wzór podpisu 

Specimen Signature 

Wzór pa-
rafki 

Specimen 
Initials 
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Data 
wpisu 

Date of 
Entry 

Imię i Nazwisko  
(drukowanymi literami) 

Full Name (please print) 

Stanowi-
sko 

Rank 

Klasa dyplomu, Numer, Data ważno-
ści, Kraj wydający dokument 

Certificate Grade, Number, Expiry 
Date, and Issuing Country 

Wzór podpisu 

Specimen Signature 

Wzór pa-
rafki 

Specimen 
Initials 
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3.5 Statek Piąty 
3.5 Fifth Ship  
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3.5.1 Zapoznanie się ze statkiem i procedurami postępowania w razie zagrożenia  
3.5.1 Shipboard and Safety Familiarisation 
 
NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wziąć udział w obchodzie statku pod kątem bezpieczeństwa 
Undertake a conducted safety tour of the ship 

  

Wykazać się wiedzą statkowych planów i procedur awaryjnych 
Demonstrate a knowledge of the ship’s emergency plans and procedures 

  

Pokazać, że umie się rozróżniać sygnały alarmów: Pożarowego, Ogólnego i 
Opuszczenia statku oraz że wie się co należy robić po usłyszeniu takich 
sygnałów 
Demonstrate recognition of the alarm signals for Fire, Emergency and 
Abandon Ship, and a knowledge of the immediate actions you must take on 
hearing any of these signals 

  

Wykazać się wiedzą, jakie środki należy natychmiast podjąć po zobaczeniu 
ognia, dymu, człowieka za burtą, czy w podobnej sytuacji awaryjnej 
Demonstrate a knowledge of the immediate actions you must take if you see 
fire, smoke, a person fall overboard, or any other emergency occurrence 

  

Wskazać miejsca zbiórek podczas alarmów: Pożarowego, Ogólnego i 
Opuszczenia statku 
Locate your Fire, Emergency and Abandon Ship stations 

  

Wskazać lokalizację pasa ratunkowego (lub kombinezonu ratowniczego, 
jeśli jest przewidziany) i pokazać sposoby ich ubierania 
Locate your life jacket (or approved immersion suit, where carried) and 
demonstrate the donning procedure 

  

Wskazać lokalizację wszystkich łodzi ratunkowych i tratw, dodatkowych 
kamizelek ratunkowych, kombinezony termiczne, osobiste wyposażenie 
ratunkowe i jakiekolwiek inne urządzenia ratujące życie 
Locate all survival craft, lifebuoys, additional lifejackets, immersion suits, 
personal survival equipment, and any other lifesaving appliances 

  

Wskazać lokalizację rakiet do wzywania pomocy, flar i aparatów do strzela-
nia rzutek 
Locate the ship’s distress rockets, flares and line throwing apparatus 

  

Wskazać lokalizację przenośnego, awaryjnego radia w szalupie, urządzeń 
radiowych w szalupie, radiopław EPIRB i transponderów radarowych SART 
Locate the portable emergency lifeboat radio, lifeboat radios, EPIRBs and 
SARTs 

  

Wskazać lokalizację całego wyposażenia medycznego oraz udzielania 
pierwszej pomocy 
Locate all medical and first aid equipment 

  

Wskazać lokalizację całego sprzętu do walki z pożarami, łącznie z przyci-
skami włączającymi alarm, alarmami, gaśnicami, hydrantami, toporami i 
wężami pożarowymi, aparatami oddechowymi, zestawami do ucieczki, 
kombinezonami pożarowymi, wyjściami awaryjnymi i innym wyposażeniem 
awaryjnym na okładzie i w siłowni 
Locate all fire fighting equipment including alarm activating points, alarms, 
extinguishers, hydrants, fire axes and hoses, breathing apparatus, escape 
sets, firefighter’s outfits, escape routes and other emergency equipment on 
deck and in the engine room 

  

Wskazać lokalizację wszystkich miejsc z wyposażeniem, urządzeniami i 
sterowaniem systemów zraszających i mgły wodnej oraz wykazać się umie-
jętnością rozróżniania związanych z nimi alarmów 
Locate all equipment spaces, machinery and controls for sprinkler and 
drenching systems, and demonstrate recognition of associated alarms 
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NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wskazać lokalizację wszystkich miejsc z wyposażeniem, urządzeniami i 
sterowaniem systemów tłumienia pożarów (CO2 i zraszających) w pomiesz-
czeniach siłowni, pompowni, ładowni, zbiorników ładunkowych i  innych 
przedziałach oraz wykazać się umiejętnością rozróżniania związanych z nimi 
alarmów 
Locate all equipment spaces, machinery and controls for smothering systems 
(CO2 and sprinkler) in engine room spaces, pump rooms, cargo holds and 
tanks, and any other compartments, and demonstrate recognition of associ-
ated alarms 

  

Wskazać lokalizację awaryjnych pomp pożarowych 
Locate the emergency fire pumps 
 

  

Wskazać lokalizację agregatów awaryjnych 
Locate the emergency generators 
 

  

Wskazać lokalizację wszystkich wyłączników zdalnego, awaryjnego zatrzy-
mywania urządzeń w pomieszczeniach siłowni, zaworów i innych elemen-
tów sterowania 
Locate all the engine room spaces machinery emergency remote stop switch-
es, valves and other controls 

  

Wskazać lokalizację wszystkich drzwi pożarowych, drzwi zabezpieczają-
cych przed sztormem i drzwi wodoszczelnych na statku, innych niż zamyka-
ne otwory w kadłubie 
Locate all the fire, weathertight and watertight doors on the vessel, other 
than hull openings 

  

Wskazać lokalizację miejsc przechowywania rysunków i dokumentacji urzą-
dzeń okrętowych oraz wykazać się znajomością procedur nanoszenia w nich 
poprawek 
Identify the locations where system drawings and instruction manuals are 
usually kept for onboard equipment and demonstrate an understanding of 
the procedures to record modifications to them  

  

Wykazać się znajomością procedur bezpieczeństwa 
Demonstrate a knowledge of security procedures 
 

  

Wykazać się znajomością utylizacji odpadów i procedur zapobiegania zanie-
czyszczeniu środowiska 
Demonstrate a knowledge of waste disposal and pollution prevention proce-
dures 

  

Wykazać się znajomością miejsc przechowywania i wykorzystania podsta-
wowych publikacji takich jak: przepisy BHP, podręczniki z procedurami 
awaryjnymi, podręczniki z procedurami bezpieczeństwa, podręczniki z opi-
sem systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz przepisy prawne 
Demonstrate a knowledge of the location and use of key publications, includ-
ing the Code Of Safe Working Practices, Emergency Procedures Manuals, 
Security Procedures manuals, Safety Management System manuals, and 
Legislation 

  

Wykazać się zrozumieniem zadań wachty pełnionej na mostku 
Demonstrate an understanding of bridge watchkeeping processes 
 

  

Wykazać się zrozumieniem zadań wachty pełnionej w siłowni 
Demonstrate an understanding of engine room watchkeeping processes  

  

Wykazać się znajomością operacji przeładunkowych 
Demonstrate an understanding of cargo operations 
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NAZWA STATKU: 
SHIP NAME: 

RODZAJ STATKU: 
SHIP TYPE: 

NR IMO: 
IMO NUMBER: 

Zadanie 
Task 

Podpis oficera 
Officer’s sig-

nature 

Data 
Date 

Wskazać lokalizację wszystkich wind (w tym wind osobowych na statkach 
pasażerskich) i zapoznać się z przepisami ich bezpiecznej kontroli oraz pro-
cedurami i środkami bezpieczeństwa wymaganymi przy przeprowadzaniu 
ich konserwacji i innych pracach 
Locate all elevators (including passenger elevators on passenger vessels) 
and identify the safety inspection regime for them and the safety procedures 
and precautions required to carry out any maintenance or other work activi-
ty on them 

  

 
Podpis Starszego Oficera Mechanika: 
Chief Engineer Officer’s Signature: 

Data: 
Date: 
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3.5.2 Informacja o statku 
3.5.2 Ship’s particulars 
 

Nazwa statku (Ship name  ss/mv)  
Typ statku (Ship type)   

Numer IMO (IMO Number)  
Rok budowy statku (Ship delivery year)  

 
 

1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość   length O.A. 
 szerokość  m breadth 
 wysokość  m depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej  m summer draught 
 wolna burta  m summer freeboard 
 nośność  t deadweight 
 wyporność statku pustego  t light displacement 
 pojemność ładunkowa  m3 cargo capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych  m3 total ballast capacity 
 pojemność zbiorników wody słodkiej  m3 fresh water capacity 
 liczba kontenerów (20 TEU)  szt. container capacity (20 TEU) 
 liczba pasażerów   passenger capacity 

  
 

   

2. Silnik główny i  kocioł   Main engine and boiler 
 producent i rodzaj silnika głównego   main engine (make/ type) 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie  t type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych  t bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki (typ/liczba)  szt. propeller (type/no.) 
 liczba płatów/średnica śruby   propeller (no. of blades/dia.) 
 prędkość eksploatacyjna  kn service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
 kocioł (liczba/producent/typ)    boiler (no./make/type) 
 ciśnienie i temperatura pary   steam pressure and temp.  
  

 
3. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory główne - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt main generators data/no. 
 generatory wałowe - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt shaft generators data/no. 
 generator awaryjny - dane znamionowe/liczba  kVA,  V,  Hz,  szt emergency generator data/no. 

 
 
4. Kotwice     Anchors   
 lewa i prawa kotwica (typ/masa)   port/stb. anchor (type/weight) 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 windy kotwiczne lub kabestany (producent/ 

/typ/liczba) 
  windlass or capstans 

(make/type/no.) 
 
 
5. Systemy cumowania   Mooring winches   
 windy cumownicze na dziobie (producent/ 

/typ/liczba/ rodzaj i średnica liny) 
  bow (make/type/no./rope type 

and diameter) 
 windy cumownicze na rufie (producent/ 

/typ/liczba/ rodzaj i średnica liny) 
  aft (make/type/no./rope type 

and diameter) 
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6. Urządzenia przeładunkowe     Cargo sytems    
 dźwigi pojedyncze (liczba/DOR/producent)   single cranes (no./SWL/make)  
 dźwigi podwójne (liczba/DOR/producent)   twin cranes (no./SWL/make) 
 dźwigi prowiantowe (liczba/DOR/producent)   provision cranes(no./SWL/make) 
 pompy ładunkowe (liczba/typ/wydajność)  t/hr cargo pumps (no./type/rating) 
 pompy balastowe (liczba/typ/wydajność)  t/hr ballast pumps (no./type/rating) 
  

 
   

7. Wyposażenie nawigacyjne  (producent/typ)   Navigational aids  (make/type) 
 kompas magnetyczny   magnetic compass 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
  

 
   

8. Urządzenia łączności   (producent/typ)   Communic. equipm. (make/type) 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF                           MF/HF 
 odbiornik Navtex   Navtex receiver 
 radiopława awaryjna            EPIRB 
 transponder radarowy           SART 
 radiotelefon GMDSS           GMDSS  radiotelephone 
  

 
   

9. Sprzęt ratunkowy  (liczba/pojemność/ typ)   Safety equipm.  (no./ cap./type)  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 

 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

10. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe (liczba/pojemność) 

 
 

 Firefighting equipment 
foam extinguisher (no./cap.) 

 gaśnice proszkowe (liczba/pojemność)   dry powder exting. (no./cap.)  
 gaśnice CO2 (liczba/pojemność)   CO2  extinguisher (no./cap.)  
 hydranty (liczba/rozmieszczenie)   hydrants (no./place) 
 pompy pożarowe  (liczba/wydajność)   fire pumps(no./capacity) 
 węże p.pożarowe (liczba/średnica/dł.)   fire-hoses (no./dia./length) 
 prądownice (liczba/typ)   fire-hose nozzles (no./type) 
 aparaty oddechowe (liczba)   BA -breathing apparatus (no.) 
 awaryjne aparaty oddechowe (liczba)   EEBD-emergency escape 
    breathing devices (no.) 
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3.5.3 Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego 
3.5.3 Designated Shipboard Training Officer's Reviews of Progress 

Uwagi 
Comments 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Miesiąc 1 

Month 1 

  

Miesiąc 2 

Month 2 

  

Miesiąc 3 

Month 3 

  

Miesiąc 4 

Month 4 

  

Miesiąc 5 

Month 5 

  

Miesiąc 6 

Month 6 

  

 
 
3.5.4 Comiesięczna ocena postępów szkolenia przez starszego oficera mechanika 
3.5.4 Chief Engineer Officer's Monthly Reviews of Progress 

Uwagi 
Comments 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Miesiąc 1 

Month 1 

  

Miesiąc 2 

Month 2 

  

Miesiąc 3 

Month 3 

  

Miesiąc 4 

Month 4 

  

Miesiąc 5 

Month 5 

  

Miesiąc 6 

Month 6 
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3.5.5 Opinia z praktyki na statku 
3.5.5 Sea Service Testimonials 
 
Nazwa statku:   m/v     Numer IMO    Typ statku 
Name of vessel: m/v ………………………………… IMO Number ……..…..… Ship type …………………….... 
 
Nazwa i adres armatora 
Company name and address ……………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko kandydata   Data urodzenia    Stanowisko 
Full name of candidate …………………………...... Date of birth …………….. Rank ………………………….. 
 
Nr książki żeglarskiej  Zaokrętowany od   do         Liczba dni praktyki 
Discharge book No ……………… Onboard from …………………... to …………...Total sea service M……D... 
 

Charakterystyka 
Characteristics 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo dobry 
Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie 
nadający się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie obowiązków służbowych 
Performance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

 
Czy na podstawie wystawionej opinii można awansować kandydata:      Tak,       Nie 
Recommended for promotion:       Yes,       No.   
 
Jeśli tak, to na jakie stanowisko? 
If yes, to what rank? …………………………………………………………………….. 
 
Jeśli nie, to jakie środki mogą pomóc w uzyskaniu postępów? ……………………………………………………. 

If no, explain and indicate what could lead to Progress? ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi: ..……………………………………………………………………………………………………………. 

Remarks:………… …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
………………………..    ……………………………   …………………………… 
 Data          Starszy mechanik    Kapitan 
 Date           Chief Engineer    Master 
 
 

 
 
 

   Pieczęć statku 
   Ship stamp 
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3.5.6 Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do zaliczania zadań, zapisów i raportów 
3.5.6 Specimen Signatures of Officers and other experienced staff authorised to sign off Tasks, Records and Reports 
 
 
Nazwa statku i Nr IMO: 
Ship Name and IMO Number: ………………………………………….. 
 

Pieczęć statkowa 
Ship Stamp 
 

 
Wszyscy Starsi mechanicy, Oficerowie wyznaczeni do prowadzenia praktykanta oraz wszyscy inni Oficerowie oraz członkowie załogi upoważnieni do zaliczania zadań, 
powinni wpisać swoje dane to tabeli poniżej. Dotyczy to również Oficera elektryka - w każdym przypadku należy podać kwalifikacje i/lub dane dot. dyplomu. 

All Chief Engineer Officers, DSTO’s and all Officers and other personnel who are authorised to sign off tasks, should enter 
their details as indicated below.  This could include ETO  - in which case their qualifications and/or Certificate of Competency details should be included. 
 
Proszę nie zostawiać odstępów między kolejnymi wpisami. 

No rows should be left blank between entries.  
 

Data 
wpisu 

Date of 
Entry 

Imię i Nazwisko  
(drukowanymi literami) 

Full Name (please print) 

Stanowi-
sko 

Rank 

Klasa dyplomu, Numer, Data ważno-
ści, Kraj wydający dokument 

Certificate Grade, Number, Expiry 
Date, and Issuing Country 

Wzór podpisu 

Specimen Signature 

Wzór pa-
rafki 

Specimen 
Initials 

 

 

     

      

 

 

     



 
 
70 

Data 
wpisu 

Date of 
Entry 

Imię i Nazwisko  
(drukowanymi literami) 

Full Name (please print) 

Stanowi-
sko 

Rank 

Klasa dyplomu, Numer, Data ważno-
ści, Kraj wydający dokument 

Certificate Grade, Number, Expiry 
Date, and Issuing Country 

Wzór podpisu 

Specimen Signature 

Wzór pa-
rafki 

Specimen 
Initials 
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Część 4 
Section 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienie zadań szkoleniowych i potwierdzenie ich wykonania 
List of training tasks and record of achievements 
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4.1 Funkcja: Elektrotechnika, elektronika i automatyka na poziomie operacyjnym 
4.1 Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level 
 
4.1.1 Kompetencja: Nadzór pracy systemów elektrycznych, elektronicznych i sterowania 
4.1.1 Competence: Monitor the operation of electrical, electronic and control systems 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Napędy główne oraz siłownie okrętowe 
Prime movers, including main propulsion plant 

Uwaga – co najmniej 2 zadania z oznaczonych (*) należy wykonać i potwierdzić 
NB – at least 2 of the asterisked (*) tasks must be completed and signed off 

1.  Wziąć udział w manewrowaniu silnikiem głównym z centrali ma-
newrowo kontrolnej z uwzględnieniem rozruchu, zatrzymania i 
przesterowania  
Participate in manoeuvring the main engine from the engine control 
room position, including starting, stopping and reversing  

    

2. * Wykazać znajomość systemu zasilania paliwem silnika głównego 
Demonstrate knowledge of the main engine fuel oil supply system 

    

3. * Wykazać znajomość systemu oleju smarowego silnika głównego 
Demonstrate knowledge of the main engine lubricating oil system 

    

4. * Wykazać znajomość systemu wody chodzącej cylindry silnika 
głównego 
Demonstrate knowledge of the main engine jacket water cooling 
system 

    

5. * Wykazać znajomość systemu powietrza startowego silnika głów-
nego 
Demonstrate knowledge of the main engine starting air system 

    

6.  Wykazać zrozumienie zasad działania i nastaw parametrów regula-
tora obrotów silnika głównego 
Demonstrate an understanding of operation principles and adjust-
ment parameters of speed governor 

    

Urządzenia pomocnicze w siłowni 
Engine-room auxiliary machinery 

Uwaga – co najmniej 4 zadania z oznaczonych (*) należy wykonać i potwierdzić 
NB – at least 4 of the asterisked (*) tasks must be completed and signed off 

7.  Wykazać znajomość systemu sterownia i nadzoru silników pomoc-
niczych, alarmów i blokad  
Demonstrate knowledge of Auxiliary Engine control systems, 
alarms and trips 

    

8. * Wykazać znajomość zasad obsługi kotła pomocniczego 
Demonstrate knowledge of the Auxiliary Boiler operation princi-
ples 

    

9. * Wykazać znajomość procedur przygotowania i uruchomienia kotła 
pomocniczego  
Demonstrate knowledge of the procedures for preparation and 
starting of Auxiliary Boiler 

    

10.  Wykazać znajomość procedur rutynowej kontroli pracy i stanu 
palnika kotłowego  
Demonstrate knowledge of the procedures for routine checking of 
burner  

    

11. * Wykazać znajomość procedur przygotowania i uruchomienia sprę-
żarki powietrza  
Demonstrate knowledge of procedures for the preparation and 
starting of air compressors 
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Nr 
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12. * Wykazać znajomość wykorzystania i zasad obsługi pomp wirowych 
Demonstrate knowledge of the use and operating principles of centrifugal 
type pumps 

    

13. * Wykazać znajomość procedur rutynowej obsługi i czyszczenia 
wirówek paliwa ciężkiego i lekkiego oraz oleju smarowego  
Demonstrate knowledge of procedures for routine operation and 
cleaning of fuel oil, diesel oil and lube oil separators 

    

14. * Wykazać znajomość obsługi i kontroli urządzenia do produkcji 
wody słodkiej  
Demonstrate knowledge of the operation and checking of the fresh 
water generator 

    

15.  Wykazać znajomość budowy urządzeń chłodniczych i klimatyza-
cyjnych oraz ich obsługi  
Demonstrate knowledge of construction of refrigeration and air-
conditioning machinery and their operation 

    

16. * Wykazać znajomość procedur przygotowania, uruchomienia i za-
trzymania instalacji chłodni prowiantowej  
Demonstrate knowledge of procedures for the preparation, starting 
and stopping of provision refrigeration plant 

    

Maszyna sterowa 
Steering systems 

17.  Wykazać znajomość procedur przygotowania uruchomienia i 
sprawdzenia maszyny sterowej przed podróżą morską 
 Demonstrate knowledge of procedures for the preparation, start 
and pre- sailing test of steering gear 

    

18.  Wykazać  znajomość procedur rutynowej kontroli maszyny stero-
wej w czasie podróży  
Demonstrate knowledge of procedures for the routine checks of 
steering gear during a sea passage 

    

19.  Wykazać znajomość budowy i działania systemu sterowania awa-
ryjnego oraz procedury przełączenia pracy maszyny sterowej na 
tryb awaryjny  
Demonstrate knowledge of emergency steering gear system and its 
operation as well as the procedure for the change over of steering 
gear operation to an emergency mode 

    

Systemy przeładunkowe 
Cargo handling systems 

Uwaga – co najmniej 3 zadania z oznaczonych (*) należy wykonać i potwierdzić 
NB – at least 3 of the asterisked (*) tasks must be completed and signed off 

20. * Wykazać znajomość zasad obsługi i procedury uruchomiania i 
odstawiania pompy ładunkowej z napędem elektrycznym 
Demonstrate knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for electric motor driven cargo pump 

    

21. * Wykazać znajomość zasad obsługi i procedury uruchomiania i 
odstawiania pompy ładunkowej z napędem turbinowym 
Demonstrate knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for steam turbine cargo pump 

    

22.  Wykazać znajomość procedur obsługi i przygotowania do urucho-
mienia systemu gazu obojętnego  
Demonstrate knowledge of the operating procedures and prepara-
tion of IGS for operation  

    

23.  Wykazać znajomość procedur obsługi i kontroli systemu zdalnego 
operowania zaworami ładunkowymi/ balastowymi/ paliwowymi 
Demonstrate knowledge of the procedures for operation and check-
ing of cargo/ ballast/ fuel oil  handling valves remote system 
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24. * Wykazać znajomość zasad obsługi i procedury uruchomiania i 
odstawiania dźwigów pokładowych z napędem elektrycznym 
Demonstrate knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for electric deck cranes 

    

25. * Wykazać znajomość zasad obsługi i procedury uruchomiania i 
odstawiania dźwigów pokładowych z napędem hydraulicznym 
Demonstrate knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for hydraulic deck cranes 

    

26. * Wykazać znajomość zasad obsługi i procedury uruchomiania i 
odstawiania dźwigów prowiantowych 
Demonstrate knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for provision cranes 

    

Urządzenia pokładowe 
Deck machinery 

Uwaga – co najmniej 2 zadania z oznaczonych (*) należy wykonać i potwierdzić 
NB – at least 2 of the asterisked (*) tasks must be completed and signed off 

27. * Wykazać znajomość zasad obsługi oraz procedury uruchomiania i 
odstawiania wciągarek cumowniczych i cumowniczo-kotwicznych 
z napędem elektrycznym 
Demonstrate knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for electric mooring winches, windlasses and 
capstans 

    

28. * Wykazać znajomość zasad obsługi oraz procedury uruchomiania i 
odstawiania wciągarek cumowniczych i cumowniczo-kotwicznych 
z napędem hydraulicznym 
Demonstrate knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for hydraulic mooring winches, windlasses and 
capstans 

    

29.  Wykazać znajomość zasad obsługi wciągarek szalupowych i tra-
powych  
Demonstrate knowledge of the operating principles for life boats 
and gangway winches 

    

30. * Wykazać znajomość zasad obsługi oraz procedury uruchomiania i 
odstawiania napędu do otwierania pokryw lukowych 
Demonstrate knowledge of the operating principles and starting / 
stopping procedure for hatch cover winches 

    

Urządzenia hotelowe 
Hotel systems 

31.  Wykazać znajomość budowy i zasady obsługi wyposażenia ku-
chennego 
Demonstrate knowledge of the construction and operating princi-
ples of galley equipment 

    

32.  Wykazać znajomość budowy i zasady obsługi wyposażenia pralni i 
innych urządzeń hotelowych 
Demonstrate knowledge of the construction and operating princi-
ples of laundry and hotel services 

    

33.  Wykazać znajomość budowy i zasady obsługi dźwigów osobowych 
Demonstrate knowledge of the construction and operating princi-
ples of personal lifts 
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4.1.2 Kompetencja: Nadzór pracy automatyki napędu głównego i urządzeń pomocni-
czych 
4.1.2 Competence: Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and 
auxiliary machinery 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Przygotowanie do pracy układów automatyki napędu głównego i mechanizmów pomocniczych 
Preparation of control systems of propulsion and auxiliary machinery for operation 

Uwaga – co najmniej 5 zadań z oznaczonych (*) należy wykonać i potwierdzić 
NB – at least 5 of the asterisked (*) tasks must be completed and signed off 

1.  Wykazać znajomość czynności koniecznych do przygotowania i 
startu silnika głównego  
Demonstrate knowledge of operations necessary to prepare and 
start the main engine 

    

2. * Wykazać znajomość czynności koniecznych do zatrzymania i 
przygotowania silnika głównego na czas  postoju w porcie  
Demonstrate knowledge of operations necessary to shut down and 
prepare main engine to the harbour condition 

    

3.  Wykazać znajomość procedury przełączenia sterowania silnikiem 
głównym z CMK do stanowiska awaryjnego  
Demonstrate knowledge of the procedure for change over the main 
engine control from ECR to emergency manoeuvring position  

    

4. * Wykazać znajomość procedury sterowania silnikiem głównym ze 
stanowiska awaryjnego z uwzględnieniem rozruchu, zatrzymania, 
przesterowania, lub obsługi śruby o zmiennym skoku, względnie 
przekładni rewersyjnej 
Demonstrate an understanding of procedure for controlling the 
main engine from the emergency manoeuvring position, including 
start, stop, reverse or CPP or reverse clutch operation 

    

5. * Wykazać znajomość procedur przygotowania i uruchomienia silni-
ków pomocniczych  
Demonstrate knowledge of the procedures for the preparation and 
starting of Auxiliary Engines 

    

6. * Wykazać znajomość procedur przygotowania i uruchomienia kotła 
pomocniczego 
Demonstrate knowledge of the procedures for preparation and 
starting of Auxiliary Boiler 

    

7. * Wykazać znajomość procedur przygotowania i uruchomienia sprę-
żarek powietrza 
Demonstrate knowledge of procedures for the preparation and 
starting of air compressors 

    

8. * Wykazać znajomość procedur przygotowania, uruchomienia i pra-
cy wirówek oleju lub paliwa 
Demonstrate knowledge of procedures for the preparation, starting 
and operation  of air compressors 

    

9. * Wykazać znajomość procedur przygotowania, uruchomienia i za-
trzymania instalacji chłodni prowiantowej 
Demonstrate knowledge of procedures for the preparation, starting 
and stopping of provision refrigeration plant 

    

10. * Wykazać znajomość procedur przygotowania, uruchomienia i za-
trzymania klimatyzacji w warunkach letnich i zimowych 
Demonstrate knowledge of procedures for the preparation, starting 
and stopping of air conditioning system for summer and winter 
conditions 
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4.1.3 Kompetencja: Obsługa generatorów i systemu rozdziału energii elektrycznej 
4.1.3 Competence: Operate generators and distribution systems 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Załączanie na szyny, rozdział obciążenia i przełączenie generatorów 
Załączanie i rozłączanie połączeń pomiędzy rozdzielnicami głównymi i rozdzielnicami grupowymi 

Coupling, load sharing and changing over generators 
Coupling and breaking connection between switchboards and distribution panels 

1.  Wykazać znajomość wymagań niezbędnych do przygotowania do 
pracy generatora o napędzie spalinowym lub parowym 
Demonstrate an understanding of the requirements to prepare and 
run a diesel or steam generator  

    

2.  Wykazać możliwość przejęcia sterowania, synchronizacji urucho-
mionego generatora z już pracującymi, przejęcia obciążenia i wyłą-
czenia zatrzymywanego generatora 
Demonstrate an ability to take control, parallel the incoming ma-
chine with running machinery, transfer load and shut down out-
going machinery 

    

3.  Wykazać znajomość okrętowego systemu wytwarzania i rozdziału 
energii elektrycznej, w tym jego konfigurację 
Demonstrate an understanding of the electrical generation and 
distribution system on board, including system configuration where 
appropriate 

    

4.  Wykazać znajomość budowy i obsługi głównej i awaryjnej tablicy 
rozdzielczej  
Demonstrate knowledge of construction and operation of the main 
and emergency switch boards 

    

5.  Wykazać znajomość przeznaczenia mierników stosowanych w 
okrętowej rozdzielni głównej: 
a) Woltomierza 
b) Amperomierza 
c) Watomierza 
d) Synchronoskopu 
e) Miernika współczynnika mocy 
f) Miernika doziemienia 
In relation to the vessel’s main switchboard demonstrate an under-
standing of the application of: 
a) Voltmeter 
b) Ammeter 
c) Watt meter 
d) Synchroscope 
e) Power factor meter 
f)     Earth meter 

    

6.  Wykazać znajomość pracy i przeznaczenia następujących wyzwa-
laczy i zabezpieczeń stosowanych w wyłączniku samoczynnym w 
rozdzielni głównej: 
a) Wyzwalacza nadprądowego 
b) Przekaźnika mocy zwrotnej 
c) Wyzwalacza niskiej częstotliwości 
d) Wyłączania odbiorników mniej ważnych 
e) Przekaźnika podnapięciowego 
Wyjaśnić sposób ich sprawdzania 
Demonstrate an understanding of the operation and purpose of the 
following trips and safety features in relation to a main switch-
board circuit breaker: 
a) Overload relay 
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Data 
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b) Reverse power trip 
c) Low frequency trip 
d)    Preferential trip 
e) Under voltage relay 
Explain how they are tested 

7.  Wykazać znajomość procedury, którą trzeba zastosować na statku 
bezpośrednio po całkowitej utracie zasilania energią elektryczną 
Demonstrate an understanding of the procedure required onboard 
following a total electrical power failure 

    

8.  Wykazać znajomość procedury, którą trzeba zastosować po wystą-
pieniu awarii elektrowni okrętowej 
Demonstrate an understanding of the procedure to be followed 
after main electrical system failure 

    

 
 
4.1.4 Kompetencja: Obsługa i konserwacja systemów energetycznych o napięciu powy-
żej 1000 V 
4.1.4 Competence: Operate and maintain power systems in excess of 1,000 volts 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Bezpieczna obsługa i konserwacja systemów wysokonapięciowych, w tym wiedza o specjalnych rozwiązaniach 
technicznych wysokonapięciowych i niebezpieczeństwie wynikającym z napięcia roboczego  

przekraczającego 1000V – jeśli takie występuje 
Safe operation and maintenance of highvoltage systems, including knowledge of the special technical type of 

highvoltage systems and the danger resulting from operational voltage of more than 1,000 volts – where fitted 
1.  Wykazać znajomość przeznaczenia i obsługi następującego wypo-

sażenia wysokonapięciowego: 
a)  Rozdzielnice 
b)  Transformatory 
c)  Przekaźniki zabezpieczeniowe 
d)  Wyłączanie awaryjne i pomocnicze źródła zasilania 
e)  Uziemianie 
f)  Systemy blokowane przy pomocy kluczy bezpieczeństwa 
Demonstrate an understanding of the use and operation of the 
following HV equipment:  
a)  Switchboards 
b)  Transformers 
c)  Protection Relays 
d)  Tripping and auxiliary supplies 
e)  Earthing 
f) Lockout Systems and Key Safes 

    

2.  Wykazać znajomość celowości: 
a)  Ocena poziomów awarii, 
b)  Zabezpieczenia elektryczne stosowane w okrętownictwie 
Demonstrate an understanding of the purpose of the following:  
a)  Appreciation of fault levels, 
b)  Marine application of electrical protection 
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3.  Wykazać znajomość funkcji i przeznaczenia następujących syste-
mów zabezpieczeń:  
a)  Selektywne wyłączanie 
b)  Wyzwalacze bezpieczeństwa 
c)  Zabezpieczenia odbiorników 
d)  Zabezpieczenia transformatora 
e)  Zabezpieczenia silnika 
f)  Zabezpieczenia generatora 
g)  Zabezpieczenia sekcji szyn 
Demonstrate an understanding of the role and purpose of the fol-
lowing protective systems:  
a)  Discrimination 
b)  Protective devices 
c)  Feeder protection 
d)  Transformer protection 
e)  Motor protection 
f)  Generator protection 
g)  Bus-bar zone protection  

    

4.  Rozumieć procedury rejestrowania wszystkich czynności wykony-
wanych przy urządzeniach wysokonapięciowych przed, w trakcie i 
po zakończeniu planowych remontów i inspekcji 
Understand the procedures for recording HV activities before, 
during, and on completion of the planned maintenance or inspec-
tion work 

    

Elektryczne napędy główne statków, silniki elektryczne i systemy sterowania – jeśli takie występują 
Electrical propulsion of the ships, electrical motors and control systems – where fitted 

5.  Wykazać umiejętność obsługi następujących napędów elektrycz-
nych: 

a)  Silnik napędu głównego 
b)  Stery strumieniowe dziobowy i rufowy 
c)  Inne duże napędy o regulowanej prędkości 
Demonstrate an ability to operate the following electrical propul-

sions systems: 
a)  Main propulsion motor 
b)  Bow/stern thrusters unit 
c)  Other large variable speed drives 

    

6.  Rozumieć procedury przy: 
Manewrowaniu jednostkami napędowymi z CMK; także zatrzy-
mywanie i rozruch przy komendach z Mostku 
Understand the procedures for: 
Manoeuvring the propulsion units from ER control; including stop-
ping, starting following Bridge commands 

    

7.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia rutynowego testowania 
systemów napędowych (przed wyjściem w morze), alarmy i zabez-
pieczenia zatrzymujące napęd 
Demonstrate an ability to carry out routine testing of propulsion 
systems (such as prior to sailing), unit alarms and trips 
 

    

8.  Wykazać umiejętność wykonania nastaw parametrów pracy silnika 
napędu głównego (tj. mocy maksymalnej) i wyboru kolejności 
załączania generatorów 
Demonstrate an ability to make adjustments to propulsion motor 
operational parameters (e.g. max power) and generator supply 
system priority 
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9.  Opisać następujące systemy: 
a)  Systemy rozdzielcze wysokonapięciowe dla systemów napę-

dowych 
b)  Systemy rozdzielcze niskonapięciowe dla systemów napędo-

wych 
c)  Systemy chłodzenia silników napędu głównego 
Describe the following systems: 
a)  HV distribution system for propulsion systems 
b)  LV distribution system for propulsion systems 
c)  Propulsion motor cooling systems 

    

10.  Wykazać znajomość procedur postępowania po wystąpieniu awarii 
elektrowni okrętowej (black-out) 
Demonstrate an understanding of the procedure to be followed 
after main electrical system failure (black-out) 

    

 
 
4.1.5 Kompetencja: Obsługa komputerów i sieci komputerowych na statkach 
4.1.5 Competence: Operate computers and computer networks on ships 
 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów, budowa i zastosowanie sieci komputerowych na statkach, kom-
putery stosowane na mostku, w siłowni oraz ogólnego użytku 

Main features of data processing, construction and use of computer networks on ships  bridge-based, engine-room-
based and commercial computer use 

1.  Wykazać znajomość procesu ponownej instalacji oprogramowania 
samodzielnego komputera lub pracującego w sieci 
Demonstrate an understanding of the process to re-install software 
on a stand-alone or networked pc 

    

2.  Wykazać umiejętność wymiany i skonfigurowania komputera przy-
łączonego do sieci wewnętrznej 
Demonstrate an ability to replace and reconfigure a pc connected 
to an internal network 

    

3.  Wykazać umiejętność wykonania kopii bezpieczeństwa z pamięci 
komputera, np. twardego dysku lub innej 
Demonstrate an ability to back-up data from a pc storage device 
e.g. hard drive or similar 

    

4.  Wykazać umiejętność wyłączenia oraz zresetowania/ponownego 
uruchomienia jednego sytemu komunikacyjnego na statku 
Demonstrate an ability to isolate and reset/restart one internal 
communication system onboard 

    

5.  Wykazać umiejętność wyłączenia oraz zresetowania/ponownego 
uruchomienia systemu sieci komputerowej 
Demonstrate an ability to isolate and reset/restart the computer 
network system 
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4.1.6 Kompetencja: Język angielski w mowie i w piśmie  
4.1.6 Competence: Use English in written and oral form 
 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Odpowiednia znajomość języka angielskiego, umożliwiająca oficerowi korzystanie z dokumentacji technicznej 
oraz wypełnianie obowiązków służbowych oficera 

Adequate knowledge of the English language to enable the officer to use engineering publications 
and to perform the officer’s duties 

1.  Wykazać umiejętność komunikowania się w języku angielskim z 
oficerami i innymi członkami załogi statku 
Demonstrate an ability to communicate in English language with 
ship officers and the other crew members 

    

2.  Wykazać umiejętność korzystania ze zrozumieniem dokumentacji 
technicznej w języku angielskim 
Demonstrate an ability to use and understand engineering publica-
tions in English language 

    

3.  Wykazać umiejętność przygotowywania w języku angielskim róż-
nych dokumentów, takich jak sprawozdania z wykonanych prac, 
zamówienia materiałów i części zamiennych, stoczniowe specyfi-
kacje remontowe itp. 
Demonstrate an ability to prepare in English language several 
documents, i.e. reports of the works carried out, materials and 
spare parts orders, shipyard planned maintenance list 

    

 
 
4.1.7 Kompetencja: Użytkowanie urządzeń łączności wewnętrznej 
4.1.7 Competence: Use internal communication systems 
 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Obsługa wszystkich systemów łączności wewnętrznej na statku 
Operation of all internal communication systems on board 

1.  Wykazać umiejętność obsługi automatycznego systemu łączności 
telefonicznej wewnętrznej (PABX) 
Demonstrate an ability to operate the internal telephone system 
(PABX) 

    

2.  Wykazać umiejętność obsługi sytemu łączności telefonicznej awa-
ryjnej (bezbateryjnej) 
Demonstrate an ability to operate emergency telephone system 
(sound powered) 

    

3.  Wykazać umiejętność obsługi przenośnych urządzeń UKF 
Demonstrate an ability to operate portable VHF equipment 

    

4.  Wykazać umiejętność obsługi statkowej rozgłośni manewrowej 
Demonstrate an ability to operate public address system 
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4.2 Funkcja: Konserwacje i naprawy na poziomie operacyjnym 
4.2 Function: Maintenance and repair at the operational level 
 
4.2.1  Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia elektrycznego i elektronicz-
nego  
4.2.1 Competence: Maintenance and repair of electrical and electronic equipment 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Wymagania BHP przy obsłudze okrętowych urządzeń elektrycznych, łącznie z bezpiecznym odłączaniem 
zasilania urządzenia elektrycznego, zanim personel będzie dopuszczony do pracy przy tym urządzeniu 

Safety requirements for working on shipboard electrical systems, including the safe isolation of electrical equipment 
required before personnel are permitted to work on such equipment 

1.  Wykazać znajomość indywidualnych środków ochrony stosowa-
nych na statku przy wykonywaniu różnych prac 
Demonstrate knowledge of Personal Protective Equipment (PPE) 
used onboard for different tasks 

    

2.  Wykazać znajomość procedury dotyczącej odłączenia i zabezpie-
czenia wyposażenia elektrycznego oraz zastosowania koniecznych 
środków ostrożności 
Demonstrate knowledge of the procedure to isolate and lock elec-
trical equipment and apply necessary safety measures 

    

3.  Identyfikować różne przestrzenie niebezpieczne na twoim statku i 
wiedzieć jakie wyposażenie elektryczne może być zainstalowane w 
każdej z tych stref 
Identify the various hazardous areas onboard your vessel and un-
derstand what electrical equipment can be fitted within each of 
these zones 

    

4.  Wykazać znajomość specjalnych środków ostrożności stosowanych 
podczas obsługi urządzeń elektrycznych w przestrzeniach niebez-
piecznych 
Demonstrate knowledge of special precautions to be taken for 
electrical equipment maintenance in hazardous areas 

    

 
Konserwacja i naprawy urządzeń elektrycznych, rozdzielnic, silników elektrycznych, generatora oraz syste-

mów elektrycznych i urządzeń prądu stałego. Wykrywanie awarii elektrycznych, lokalizacja uszkodzeń i 
środki zapobiegające uszkodzeniom. Budowa i obsługa elektrycznych urządzeń kontrolnych i pomiarowych 

Maintenance and repair of electrical system equipment, switchboards, electric motors, generator and DC electrical 
systems and equipment. Detection of electric malfunction, location of faults and measures to prevent damage. Con-

struction and operation of electrical testing and measuring equipment 
 

5.  Wykazać umiejętność obsługi i doboru zakresów pracy podstawo-
wego wyposażenia pomiarowego i mierników wymaganych do 
każdej z prac konserwacyjnych wymienionych poniżej 
Demonstrate an ability to use and understand the limitations of 
common test equipment and instruments required for each of the 
maintenance activities below 

    

6.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia rutynowych prób i konser-
wacji oprawy fluorescencyjnej i innych źródeł światła 
Demonstrate an ability to carry out routine testing and mainte-
nance to a fluorescent light fitting and other lights 

    

7.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia rutynowych prób i konser-
wacji głównych baterii akumulatorów awaryjnych 
Demonstrate an ability to carry out routine testing and mainte-
nance to the main emergency storage batteries 
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8.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia rutynowych prób i konser-
wacji silnika elektrycznego i jego rozrusznika 
Demonstrate an ability to carry out the routine maintenance and 
testing of an electric motor and its associated starter 

    

9.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia rutynowych prób i konser-
wacji wyłączników samoczynnych w Rozdzielnicy Głównej 
Demonstrate an ability to carry out routine maintenance and test-
ing of main switchboard circuit breakers 

    

10.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia rutynowej konserwacji 
generatorów głównych 
Demonstrate an ability to carry out routine electrical maintenance 
to generators 

    

11.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia rutynowej konserwacji i 
prób generatorów awaryjnych 
Demonstrate an ability to carry out routine electrical maintenance 
and testing of the emergency generator 

    

12.  Wykazać umiejętność lokalizacji niskiego stanu izolacji obwodów zasilanych 
napięciem 400 (440) V AC 
Demonstrate an ability to locate low insulation of the 400 (440) V AC circuits 

    

13.  Wykazać umiejętność lokalizacji niskiego stanu izolacji obwodów zasilanych 
napięciem 230 (110) V AC 
Demonstrate an ability to locate low insulation of the 230 (110) V AC circuits 

    

14.  Wykazać umiejętność lokalizacji niskiego stanu izolacji obwodów 
zasilanych napięciem 24 V DC zasilanych z baterii akumulatorów 
Demonstrate an ability to locate low insulation of the 24 V DC 
circuits, supplied from storage batteries 

    

15.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia okresowej kontroli stanu 
izolacji (megatest) generatorów i wszystkich odbiorników zasila-
nych z sieci elektrycznej statkowej 
Demonstrate an ability to carry out routine insulation test (megger 
test) of generators and all electrical equipment supplied from ship 
electrical system 

    

16.  Wykazać znajomość Komputerowego Systemu Zarządzania Kon-
serwacją na statku 
Demonstrate an understanding of the PMS system onboard 

    

17.  Rozumieć procedury zapisów wykonywanych czynności na statku 
w Komputerowym Systemie Zarządzania Konserwacją 
Understand the procedures for recording Planned Maintenance 
System (PMS) activities onboard 

    

18.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia konserwacji układów UPS 
(tam gdzie występują) 
Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to 
UPS units (where fitted) 

    

Przeznaczenie i próby działania następujących urządzeń oraz ich budowa: 
.1 systemy monitoringu 
.2 elementy automatyki 

.3 zabezpieczenia 
Function and performance tests of the following equipment and their configuration: 

.1 monitoring systems 
.2 automatic control devices 

.3 protective devices 
19.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia naprawy uszkodzeń i koń-

cowych prób systemu alarmowego siłowni 
Demonstrate an ability to carry out the repair and final testing to 
machinery alarm system defects 
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20.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia rutynowych prób i konser-
wacji systemów wykrywania pożaru 
Demonstrate an ability to carry out routine testing and mainte-
nance to fire detection systems 

    

21.  Wykazać umiejętność kontroli pracy, doboru nastaw i rejestrowa-
nia parametrów regulatorów (PID) 
Demonstrate an ability to monitor the operation, set and record 
parameters of PID controller 

    

22.  Wykazać umiejętność sprawdzenia działania i dopasowania czujni-
ka PT100 lub termopary 
Demonstrate an ability to check and align a PT100 unit or thermo-
couple 

    

23.  Wykazać umiejętność sprawdzenia działania, kalibracji, dopasowa-
nia i wykonania prób przetwornika ciśnienia 
Demonstrate an ability to check, calibrate, align and test a pres-
sure transmitter 

    

24.  Wykazać znajomość obsługi systemu zdalnego sterowania zawo-
rami 
Demonstrate an understanding of the operation of a valve remote 
control system 

    

25.  Rozumieć procedury przełączenia pracy układu sterowania na 
sterowanie ręczne 
Understand the procedures for the change over operation of a 
control system into manual control 

    

26.  Wykazać umiejętność dopasowania i wykonania prób przetwornika 
poziomu 
Demonstrate an ability to align and test a level transducer 

    

27.  Wykazać znajomość obsługi rozproszonego systemu automatycz-
nego sterowania i pomiarów  
Demonstrate an understanding of distributive con-
trol/instrumentation automation system (DCS/IAS) operations 

    

Czytanie schematów elektrycznych i elektronicznych 
The interpretation of electrical and electronic diagrams 

28.  Wykazać znajomość rodzajów schematów elektrycznych i stoso-
wanych na nich symboli 
Demonstrate knowledge of different types of electrical diagrams 
and used symbols  

    

29.  Wykazać umiejętność czytania schematów elektrycznych 
Demonstrate an ability to interpret electrical diagrams 

    

30.  Wykazać znajomość rodzajów schematów elektronicznych i stoso-
wanych na nich symboli 
Demonstrate knowledge of different types of electronic diagrams 
and used symbols  

    

31.  Wykazać umiejętność czytania schematów elektronicznych 
Demonstrate an ability to interpret electronic diagrams 
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4.2.2  Kompetencja: Konserwacja i naprawy układów automatyki i sterowania napędu 
głównego i urządzeń pomocniczych 
4.2.2 Competence: Maintenance and repair of automation and control systems of main pro-
pulsion and auxiliary machinery 
 
Uwaga – co najmniej 4 zadania z oznaczonych (*) należy wykonać i potwierdzić 
NB – at least 4 of the asterisked (*) tasks must be completed and signed off 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

1.  Wykazać znajomość konserwacji i naprawy elementów systemu 
automatyki sterowania silnika głównego 
Demonstrate an ability to carry out routine maintenance and re-
pairs to the control equipment of  main engine 

    

2.  Wziąć udział w rutynowej kontroli blokad bezpieczeństwa i alar-
mów silnika głównego  
Participate in carrying out the routine testing of the main engine 
safety trips and alarms 

    

3.  Wykazać znajomość konserwacji i naprawy elementów systemu 
automatyki silników pomocniczych  
Demonstrate an ability to carry out routine maintenance and re-
pairs to the control equipment of  auxiliary engines 

    

4. * Wykazać umiejętność okresowego testowania i konserwacji ukła-
dów sterowania kotłów pomocniczych 
Demonstrate an ability to carry out routine testing and mainte-
nance to the control systems of the boilers 

    

5. * Wykazać umiejętność okresowego testowania i konserwacji ukła-
dów sterowania sprężarek powietrza 
Demonstrate an ability to carry out routine testing and mainte-
nance to the control systems of the air compressors 

    

6. * Wykazać umiejętność okresowego testowania i konserwacji ukła-
dów sterowania wirówek paliwa lub oleju 
Demonstrate an ability to carry out routine testing and mainte-
nance to the control systems of FO or LO purifiers 

    

7. * Wykazać umiejętność okresowego testowania i konserwacji ukła-
dów sterowania sprężarek chłodniczych lub klimatyzacyjnych 
Demonstrate an ability to carry out routine testing and mainte-
nance to the control systems of the refrigeration or air condition  
compressors 

    

8. * Wykazać umiejętność okresowego testowania i konserwacji ukła-
dów sterowania chłodni prowiantowej lub ładunkowej 
Demonstrate an ability to carry out routine testing and mainte-
nance to the control systems of provision or cargo refrigerated 
chambers 

    

9. * Wykazać umiejętność okresowego testowania i konserwacji ukła-
dów sterowania suwnicy maszynowej 
Demonstrate an ability to carry out routine testing and mainte-
nance to the control systems of engine room crane 
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4.2.3  Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia nawigacyjnego na mostku i 
okrętowych systemów łączności 
4.2.3 Competence: Maintenance and repair of bridge navigation equipment and ship com-
munication systems 
 
Uwaga – co najmniej 10 zadań z oznaczonych (*) należy wykonać i potwierdzić 
NB – at least 10 of the asterisked (*) tasks must be completed and signed off 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

1.  Wykazać umiejętność obsługi i doboru zakresów pracy podstawo-
wego wyposażenia pomiarowego i mierników wymaganych do 
każdej z prac konserwacyjnych wymienionych poniżej 
Demonstrate an ability to use common test equipment and instru-
ments required for each of the maintenance activities below  

    

2. * Wykazać umiejętność okresowej konserwacji systemu radarowego 
Demonstrate an ability to carry out routine maintenance to a radar system 

    

3. * Wykazać umiejętność okresowego testowania i konserwacji świateł nawiga-
cyjnych 
Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to a 
navigation light 

    

4. * Wykazać umiejętność okresowej konserwacji wyposażenia GMDSS 
Demonstrate an ability to carry out routine maintenance of the GMDSS 
equipment 

    

5. * Wykazać umiejętność okresowego testowania lub nie planowanej 
konserwacji odbiorników GPS 
Demonstrate an ability to carry out  routine testing or non-routine 
maintenance to the GPS receivers  

    

6. * Wykazać umiejętność okresowego testowania lub nie planowanej 
konserwacji systemu AIS lub LRIT 
Demonstrate an ability to carry out  routine testing or non-routine 
maintenance to the AIS or LRIT system 

    

7. * Wykazać umiejętność okresowego testowania lub nie planowanej 
konserwacji echosondy 
Demonstrate an ability to carry out  routine testing or non-routine 
maintenance to the echo sounder units 

    

8. * Wykazać umiejętność okresowego testowania lub nie planowanej 
konserwacji logu 
Demonstrate an ability to carry out  routine testing or non-routine 
maintenance to the speed log system 

    

9. * Wykazać umiejętność okresowego testowania lub nie planowanej 
konserwacji rejestratora danych podróży 
Demonstrate an ability to carry out  routine testing or non-routine 
maintenance to the voyage data recorder system 

    

10. * Wykazać umiejętność okresowego testowania lub nie planowanej 
konserwacji żyrokompasu 
Demonstrate an ability to carry out  routine testing or non-routine 
maintenance to the gyro unit 

    

11. * Wykazać umiejętność okresowego testowania maszyny sterowej z 
mostka 
Demonstrate an ability to carry out the routine testing of the main 
steering gear system from the bridge 

    

12. * Wykazać umiejętność okresowego testowania lub konserwacji 
zespołów maszyny sterowej w pomieszczeniu maszyny sterowej 
Demonstrate an ability to carry out  routine testing or maintenance 
to the steering gear units within the steering gear space 
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13. * Wykazać umiejętność okresowego testowania lub konserwacji 
głównej lub awaryjnej syreny okrętowej 
Demonstrate an ability to carry out  routine testing or maintenance 
to the main or emergency ship’s whistle 

    

14. * Wykazać umiejętność okresowego testowania lub konserwacji 
radiostacji głównej MF/HF i systemu anten 
Demonstrate an ability to carry out  routine testing or maintenance 
to the main MF/HF transceivers and aerial system 

    

15. * Wykazać umiejętność okresowego testowania lub konserwacji 
głównego terminalu łączności satelitarnej 
Demonstrate an ability to carry out  routine function testing or 
maintenance to the main satellite communication terminal 

    

 
 
4.2.4  Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia elektrycznego, elektronicz-
nego oraz układów sterowania urządzeń pokładowych i przeładunkowych 
4.2.4 Competence: Maintenance and repair of electrical, electronic and control systems of 
deck machinery and cargo-handling equipment 
 
Uwaga – co najmniej 5 zadań z oznaczonych (*) należy wykonać i potwierdzić 
NB – at least 5 of the asterisked (*) tasks must be completed and signed off 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

1.  Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość rutynowej obsłu-
gi technicznej wind kotwicznych/ cumowniczych i kabestanów  
Participate in and demonstrate knowledge of the routine mainte-
nance of anchor/ mooring winches and capstans 

    

2. * Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość rutynowej obsłu-
gi technicznej urządzeń do wodowania łodzi ratunkowych 
Participate in and demonstrate knowledge of the routine mainte-
nance of life boat launching devices 

    

3. * Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość rutynowej obsłu-
gi technicznej windy trapowej 
Participate in and demonstrate knowledge of the routine mainte-
nance of gangway lifting device 

    

4. * Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość rutynowej obsłu-
gi technicznej dźwigów prowiantowych 
Participate in and demonstrate knowledge of the routine mainte-
nance of provision cranes 

    

5. * Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość rutynowej obsłu-
gi technicznej systemu zamykania pokryw ładowni 
Participate in and demonstrate knowledge of the routine mainte-
nance of hatch covers closing system 

    

6.  Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość obsługi technicz-
nej i kontroli pomp ładunkowych, jeśli dotyczy 
Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of cargo pumps, if applicable 

    

7. * Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość obsługi technicz-
nej i kontroli osuszających pomp ładunkowych 
Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of cargo steam stripping pumps 
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8. * Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość obsługi technicz-
nej i kontroli elektrycznych pomp balastowych/anty-
przechyłowych wraz z silnikiem 
Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of electrically driven ballast / anti- heeling  pumps, includ-
ing drive motor 

    

9.  Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość obsługi technicz-
nej i kontroli systemu gazu obojętnego, jeśli dotyczy 
Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and 
testing of inert gas system, if applicable 

    

10.  Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość obsługi technicz-
nej i kontroli dźwigów/ wind ładunkowych 
Participate in and demonstrate knowledge of the maintenance and 
testing of cargo handling cranes/ winches 

    

11. * Wykazać umiejętność demontażu i ponownego montażu jednego 
elementu wyposażenia w przestrzeni niebezpiecznej 
Demonstrate an ability to dismantle and reassemble one item of 
hazardous area equipment 

    

12. * Wykazać umiejętność przeprowadzenia konserwacji układów ste-
rowania drzwi wodoszczelnych lub ruchomych ramp (tam gdzie są 
zainstalowane) 
Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to 
watertight door or powered ramps (where fitted) 

    

 
 
4.2.5  Kompetencja: Konserwacja i naprawy układów sterowania i bezpieczeństwa wy-
posażenia hotelowego 
4.2.5 Competence: Maintenance and repair of control and safety systems of hotel equipment 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

1.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia okresowej konserwacji 
elektrycznej wyposażenia kuchni i pentry 
Demonstrate an ability to carry out routine electrical maintenance 
to galley and pantry equipment 

    

2.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia konserwacji elektrycznej 
urządzeń pralniczych i hotelowych 
Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to 
laundry and hotel services 

    

3.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia konserwacji elektrycznej 
windy osobowej 
Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to 
personal lift 

    

4.  Wykazać umiejętność przeprowadzenia konserwacji elektrycznej 
windy prowiantowej 
Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to 
provision lift 
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4.3 Funkcja: Kontrola eksploatacji statku i ochrona osób przebywających na statku 
na poziomie operacyjnym 
4.3 Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at op-
erational level 
 
 
4.3.1  Kompetencja: Zapewnienie zgodności z wymaganiami zapobiegania zanieczysz-
czeniom 
4.3.1 Competence: Ensure compliance with pollution-prevention requirements 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Znajomość środków ostrożności niezbędnych do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska morskiego 
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment 

Procedury zapobiegania zanieczyszczeniom i całe niezbędne wyposażenie 
Anti-pollution procedures and all associated equipment 

Znaczenie środków zapobiegawczych w ochronie środowiska morskiego 
Importance of proactive measures to protect the marine environment 

1.  Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość rutynowej obsłu-
gi technicznej odolejacza 
Participate in and demonstrate knowledge of the routine mainte-
nance of bilge water separator 

    

2.  Wziąć udział w przeglądzie i wykazać znajomość rutynowej obsłu-
gi technicznej maszyny do obróbki ścieków sanitarnych 
Participate in and demonstrate knowledge of the routine mainte-
nance of sewage treatment unit 

    

3.  Wziąć udział w inspekcji i przeglądzie technicznym palnika, dmu-
chawy i komory spalania spalarki odpadów 
Participate in inspection and maintenance of ship incinerator 
burner, blower and combustion chamber 

    

4.  Wykazać znajomość przepisów armatora odnośnie zapobiegania 
zanieczyszczeniom morza 
Demonstrate knowledge of the Company’s rules regarding preven-
tion of sea pollution 

    

5.  Wykazać znajomość procedur zbierania, sortowania przechowywa-
nia i zdawania odpadów (suche odpady, ścieki, szkło, metal, plasti-
ki, ciecze z zawartością oleju, itp.) 
Demonstrate knowledge of procedures of collecting, sorting, stor-
ing and disposing of garbage (dry garbage, waste, glass, metal, 
plastics, oil containing liquids, etc.) 

    

6.  Wykazać znajomość urządzeń do obróbki i przechowywania ście-
ków sanitarnych 
Demonstrate knowledge of ship equipment for handling and storing 
wastes 

    

7.  Wykazać znajomość procedur i sposobów postępowania w wypad-
ku zanieczyszczenia lub groźby zanieczyszczenia środowiska mor-
skiego 
Demonstrate knowledge of procedures and actions in case of pollu-
tion, or danger of pollution of the marine environment 
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4.3.2 Kompetencja: Zapobieganie, kontrola i walka z pożarami na statkach 
4.3.2 Competence: Prevent, control and fight fire on board  
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Zdolność przeprowadzenia ćwiczeń alarmu pożarowego 
Znajomość kategorii  i chemii pożarów 

Znajomość systemów przeciw-pożarowych 
Postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru, także pożarów systemów paliwowych 

Ability to organize fire drills 
Knowledge of classes and chemistry of fire 

Knowledge of fire-fighting systems 
Action to be taken in the event of fire, including fires involving oil systems 

1.  Wykazać znajomość w jaki sposób: 
- obsługiwać stacjonarny system przeciw-pożarowy w nadbudów-
ce, siłowni, pompowni/przestrzeni ładunkowych, jeśli dotyczy 
- obsługiwać klapy pożarowe sterowane ręcznie i automatycznie, 
drzwi pożarowe, drzwi wodoszczelne, systemy wentylacyjne i 
klimatyzacji 
- obsługiwać zawory odcinające, sterowniki zatrzymujące pompy, 
sterowniki zatrzymujące silnik główny 
- uruchamiać główną i awaryjną pompę pożarową oraz agregat 
awaryjny 
Demonstrate a knowledge of how to: 
- operate the fixed fire fighting system for accommodation, engine 
room, pumproom/cargo spaces as applicable 
- operate automatic and manual fire flaps, fire doors, watertight 
doors, ventilation and air conditioning systems 
- operate emergency shut off valves, pump stops, main engine stops 
- start the main and emergency fire pumps and emergency genera-
tor 

    

2.  Wykazać umiejętność udziału w charakterze wybranego członka 
grupy awaryjnej podczas alarmu pożarowego nadbudówki 
Demonstrate an ability to undertake the role of any emergency 
team member in an accommodation fire drill 

    

3.  Wykazać umiejętność udziału w charakterze wybranego członka 
grupy awaryjnej podczas alarmu pożarowego paliwowego/gazowe-
go na otwartym pokładzie 
Demonstrate an ability to undertake the role of any emergency 
team member in an open deck oil/gas fire drill 

    

4.  Wykazać umiejętność udziału w charakterze wybranego członka 
grupy awaryjnej podczas alarmu pożarowego w siłowni 
Demonstrate an ability to undertake the role of any emergency 
team member in a machinery space fire drill 

    

5.  Wykazać umiejętność udziału w charakterze wybranego członka 
grupy awaryjnej podczas alarmu poszukiwawczo-ratunkowego w 
zadymionej nadbudówce 
Demonstrate an ability to undertake the role of any emergency 
team member in a low visibility accommodation search and rescue 
drill 

    

6.  Wykazać umiejętność udziału w charakterze wybranego członka 
grupy awaryjnej wyposażonego w aparat oddechowy podczas 
alarmu poszukiwania poszkodowanych w zadymionej nadbudówce 
lub na terenie siłowni 
Demonstrate an ability to undertake the role of any emergency 
team member wearing BA in a poor visibility accommodation or 
machinery space casualty search drill. 
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Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

7.  Wykazać umiejętność udziału w charakterze wybranego członka 
grupy awaryjnej podczas alarmu poszukiwania poszkodowanych w 
pomieszczeniach zamkniętych 
Demonstrate an ability to undertake the role of any emergency 
team member in an enclosed space casualty rescue drill. 

    

8.  Wykazać umiejętność ponownego naładowania gaśnic przenośnych 
różnych typów 
Demonstrate an ability to recharge a range of portable fire extin-
guishers 

    

 
 
4.3.3  Kompetencja: Obsługa wyposażenia ratunkowego 
4.3.3 Competence: Operate life-saving appliances 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Umiejętność organizacji alarmów opuszczenia statku i znajomość obsługi łodzi ratowniczych i ratunkowych, ich 
urządzenia do opuszczania na wodę oraz ich wyposażenie, w tym radiowe środki ratunkowe, radiopławy satelitarne 

EPIRB, transpondery radarowe SART, skafandry ratunkowe i inne zabezpieczenia termiczne 
Ability to organize abandon ship drills and knowledge of the operation of survival craft and rescue boats, their 
launching appliances and arrangements, and their equipment, including radio life-saving appliances, satellite 

EPIRBs, SARTs, immersion suits and thermal protective aids 
1.  Zademonstrować umiejętność efektywnego działania jako członka 

zespołu i wykazać wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa osobistego 
i innych w każdych okolicznościach 
Demonstrate an ability to perform effectively as a team member 
displaying awareness for the safety of self and others at all times 

    

2.  Zademonstrować umiejętność prawidłowego porozumiewania się z 
mostkiem, innymi miejscami na statku, członkami zespołu oraz 
innymi ludźmi współpracującymi spoza statku 
Demonstrate an ability to communicate clearly with the bridge, 
other shipboard locations, team members, and others providing 
external assistance 

    

3.  Wykazać umiejętność: 
- przejęcia obowiązków przygotowania łodzi ratowniczej i łodzi ratunkowej do 
wodowania 
- przejęcia obowiązków zwodowania łodzi ratowniczej i łodzi ratunkowej 
- przejęcia obowiązków i kierowania łodzią ratowniczą i łodzią ratunkową po 
zwodowaniu 
- wydawania właściwych poleceń do przygotowania i wodowania łodzi ra-
towniczej i łodzi ratunkowej  
- instruowania członków zespołu i pasażerów odnośnie procedur opuszczania 
statku i ratunkowych 
Demonstrate an ability to: 
- take charge of the preparation of survival craft and rescue boats for launch-

ing 
- take charge of launching survival craft and rescue boats 
- take charge of and handle survival craft and rescue boats after launching 
- give appropriate orders for the preparation and launching of survival craft 

and rescue boats 
- instruct team members and passengers in abandonment and survival proce-

dures 
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Nr 
No 

Zadanie 
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Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 
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Date 

4.  Wykazać umiejętność: 
- lokalizacji i objaśnienia prawidłowej procedury obsługi środków 
pirotechnicznych i wyrzutni linki ratowniczej 
- lokalizacji i objaśnienia prawidłowej procedury obsługi radio-
wych środków ratunkowych, radiopławy EPIRB i transpondera 
radarowego SART 
Demonstrate an ability to: 
- locate and explain the correct procedure for operating pyrotech-

nics and line throwing apparatus 
- locate and explain the correct procedure for operating emergen-

cy radio equipment, EPIRB and SART 

    

5.  Wykazać umiejętność spełnienia funkcji któregokolwiek członka 
zespołu podczas alarmu człowiek za burtą 
Demonstrate an ability to undertake the role of any team member 
in a man overboard drill 

    

 
 
4.3.4  Kompetencja: Zastosowanie pierwszej pomocy medycznej na statkach 
4.3.4 Competence: Apply medical first aid on board ship 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Praktyczne wykorzystanie poradników medycznych i porad przekazanych drogą radiową, w tym umiejętność podję-
cia skutecznego działania w oparciu o taką wiedzę w przypadku wypadków lub chorób, które zazwyczaj zdarzają się 

na statku 
Practical application of medical guides and advice by radio, including the ability to take effective action based on 

such knowledge in the case of accidents or illnesses that are likely to occur on board ship 
1.  Podczas odpowiednich ćwiczeń, zatrzymać krwotok, zapewnić 

oddychanie i ułożyć poszkodowanego we właściwej pozycji, zgod-
nie z zaleceniami podanymi w międzynarodowym poradniku 
pierwszej pomocy 
During relevant drills : stop excessive bleeding, ensure breathing 
and put casualties in proper position, in compliance with accepted 
recommendations given in international medical first aid guidance 

    

2.  Podczas odpowiednich ćwiczeń, wykryć oznaki szoku i udaru 
cieplnego i postępować prawidłowo, korzystając z pomocy Medical 
Radio 
During relevant drills : detect signs of shock and heat stroke and 
act accordingly requesting Medical Radio for advice 

    

3.  Podczas odpowiednich ćwiczeń, zapewnić pierwsza pomoc w 
przypadku opalenia, oparzenia wrzątkiem lub parą, złamania i 
hipotermii 
During relevant drills : treat burns, scalds, fractures and hypo-
thermia 

    

4.  Podczas odpowiednich ćwiczeń, zlokalizować i zapewnić dostęp do 
statkowych środków medycznych i wyposażenia  
During relevant drills : locate and access shipboard medicine and 
equipment 
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4.3.5  Kompetencja: Zastosowanie umiejętności kierowania i pracy w zespołach 
4.3.5 Competence: Application of leadership and teamworking skills 
 
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Wiedza praktyczna o kierowaniu i szkoleniach załogi 
Zdolność przydzielania zadań i kierowania pracami 

Wiedza i umiejętności zastosowania skutecznego zarządzania zasobami 
Wiedza i umiejętności zastosowania technik podejmowania decyzji 

Working knowledge of shipboard personnel, management and training 
Ability to apply task and workload management 

Knowledge and ability to apply effective resource management 
Knowledge and ability to apply decision-making techniques 

1.  Zapoznać się z systemami szkoleń i kierowania załogą. 
Got acquainted with the systems of shipboard personnel manage-
ment and training. 

    

2.  Rozumieć znaczenie i potrzebę kształcenia umiejętności pracy 
zespołowej i kierowania zespołem. 
Understand the importance and need for training a leadership and 
teamwork skills. 

    

3.  Zademonstrować zdolność do skutecznej komunikacji na statku i 
na lądzie. 
Demonstrate ability to effective communication onboard and 
ashore. 

    

4.  Rozumieć potrzebę planowania przydziału zadań, w tym ustalenia 
priorytetów (priorytetyzowania zadań). 
Understand the need for planning the allocation of tasks including 
prioritization. 

    

5.  Obserwować wyniki efektywnego zarządzania doświadczeniem i 
umiejętnościami załogi. 
Observe results of effective management experience and skills of 
the crew. 

    

6.  Realizując zadania nabywać pewności siebie i kształtować umiejęt-
ności przywódcze. 
In carrying out the tasks to acquire self-confidence and develop 
leadership skills. 

    

 
 
4.3.6 Kompetencja: Współdziałanie dla bezpieczeństwa załogi i statku 
4.3.6 Competence: Contribute to the safety of personnel and ship 
  
Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 

Ship 
No 

Stanowi-
sko 

Rank 

Podpis 
Initials 

Data 
Date 

Indywidualne techniki ratunkowe 
Ochrona przeciwpożarowa 

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 

Knowledge of personal survival techniques 
Knowledge of fire prevention and ability to fight and extinguish fires 

Knowledge of elementary first aid  
Knowledge of personal safety and social responsibilities 

1.  Przedstawić certyfikat szkolenia „Indywidualne techniki ratunkowe” 
Demonstrate the certificate of “Personal survival techniques” training 
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Nr 
No 

Zadanie 
Task 

Statek 
Nr 
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No 
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Podpis 
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2.  Przedstawić certyfikat szkolenia „Ochrona przeciwpożarowa” 
Demonstrate the certificate of “Fire prevention and ability to fight 
and extinguish fires” training 

    

3.  Przedstawić certyfikat szkolenia „Elementarne zasady udzielania 
pierwszej pomocy medycznej” 
Demonstrate the certificate of “Elementary first aid” training 

    

4.  Przedstawić certyfikat szkolenia „Bezpieczeństwo własne i odpo-
wiedzialność wspólna” 
Demonstrate the certificate of “Personal safety and social respon-
sibilities” training 
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Wskazówki prowadzenia zeszytu prac elektrycznych 
Electro-Technical Operations Workbook Guidance 
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5.1 Wskazówki prowadzenia zeszytu 
5.1 Workbook Guidance 

 
 

Zeszyt prac elektrycznych jest integralną częścią 
Książki Praktyk Morskich (KPM).  
Jego celem jest umożliwienie praktykantowi odno-
towywania przykładów stosownych obliczeń, obser-
wacji, schematów, szkiców, zdarzeń i czynności 
wiążących się z jego obowiązkami i szkoleniem na 
statku.  
Zeszyt będzie dodatkowym źródłem informacji oraz 
podstawą do stwierdzenia dla oficerów i innych osób 
uprawnionych do potwierdzania wykonania zadań w 
KPM, że poszczególne zadanie zostało wykonane 
przez praktykanta profesjonalnie. 
 
Zanim zostanie podjęta decyzja o zaliczeniu prakty-
ki, ww. zapisy, wspomagające potwierdzenie zadań 
w KPM, będą przeanalizowane przez osobę nadzoru-
jącą praktykę w uczelni morskiej / ośrodku szkole-
niowym. 
 
Przed skierowaniem na praktykę,  instytucja prowa-
dząca szkolenie (uczelnia morska / ośrodek szkole-
niowy) może przekazać praktykantowi dodatkowe 
wskazówki dotyczące programu, czy harmonogramu  
szkolenia.  
Zeszyt zapisany na osobnych kartkach lub jako od-
rębny notatnik, może być dołączony na końcu KPM. 
 
 
Sposób korzystania z zeszytu 
 
Należy podawać przykłady własnych obliczeń i 
wykonywanych osobiście prac, które w niektórych 
przypadkach mogą okazać się niezbędne do zalicze-
nia zadań w KPM.  
Trzeba rejestrować wydarzenia nie spotykane na co 
dzień, praktykant może nigdy nie trafić  na statek, na 
którym podwiesza się kotwicę lub wyciąga się wał 
śrubowy, a jeżeli tak, to powinien opisać swój 
udział! 
 
• Zeszyt nie jest miejscem do codziennych wpi-

sów 
• Powinno się rejestrować w nim przykłady sto-

sownych obliczeń, schematów itp. 
• Nie należy przepisywać tekstów z książek lub 

kopiować dużych fragmentów podręczników 
obsługi, czy instrukcji fabrycznych 

• Zeszyt ten posłuży do oceny praktykanta, po-
winien jednak być prowadzony na tyle szcze-
gółowo, aby  w przyszłości mógł być również 
wykorzystany jako źródło informacji na po-
trzeby szkolenia i kariery zawodowej 

 
 

 The Electro-Technical Operations Workbook is an 
integral part of the TRB.  Its purpose is to provide 
you with a place to record examples of relevant cal-
culations, observations, diagrams, sketches, events 
and activities arising from your duties and training 
undertaken on a vessel. This will provide information 
and evidence for officers and other personnel au-
thorised to sign off tasks in your TRB to judge when 
a particular task can be signed off as proficient. 

 
 
 

This supporting evidence for tasks in the TRB will be 
checked by the University / Training Centre  author-
ized training supervisor prior to a final decision of 
onboard training acceptance. 
 
 
Further details may be given to you by your training 
provider (college/university) prior to commencing 
your sea service, with regard to the particular train-
ing programme or scheme you are undertaking.  The 
workbook can be added as loose leaf pages into the 
TRB in this section, or may be a separate notebook 
provided for the purpose. 
 
 
Use of the Workbook 
 
You are being asked for examples of your calcula-
tions and your experience which in some cases are 
necessary to show completion of tasks in your TRB.  
Record the unusual - you may never be on a vessel 
that hangs off an anchor or pulls the tail shaft but if 
you do then record your involvement! 
 
 
 
 
• Your workbook is not intended to be a daily 

dairy  
• It is a place to keep examples of relevant calcu-

lations, diagrams etc 
• You are not expected to rewrite text books or 

copy large sections of operational manuals or 
makers’ instructions 

• As well as being used for assessment your 
workbook should be well-referenced as it may 
be used for information later in your training 
and your on going career   
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Wpisy do zeszytu 
 
W celu łatwiejszego wyszukiwania, zeszyt powinien 
być podzielony na części odpowiadające głównym 
sekcjom zawierającym zadania do wykonania w 
KPM. Każdy wpis powinien zawierać: 
 
• Datę 
• Nazwisko i stanowisko oficera potwierdzają-

cego wykonanie zadania  
 
Wszystkie obliczenia powinny być pokazane w cało-
ści, łącznie z wszystkimi notatkami. Nie należy za-
mieszczać długich, szczegółowych opisów wydarzeń 
i prac, ale powinno się użyć: 
 
• punktorów i krótkich uwag, 
• podpisanych zdjęć, 
• wyraźnych, czystych i dokładnych  schematów 

oraz szkiców.  
 
Przykłady różnych wpisów 
 
Poniżej podano przykłady, co należy zapisywać: 
lista ta ani nie jest skończona ani wyczerpująca i 
praktykant powinien podjąć decyzję, w którym miej-
scu dokonać wpisu. 
 
Scenariusze ćwiczeń z zakresu  Bezpieczeństwa - 
Zagrożenia i ochrona 

 
• Jaki był cel ćwiczeń?  
• Jaką rolę praktykant odgrywał podczas ćwi-

czeń? 
• Co zostało podkreślone podczas omówienia 

ćwiczeń, tzn. co poszło dobrze, a co poszło 
źle? 

 
Konserwacja okrętowych urządzeń mechanicz-
nych i elektrycznych 
 
• Jaka konserwacja została przeprowadzona? 
• Dlaczego została wykonana? 
• Jaki był udział praktykanta? 
• Czy były wykonane jakieś dodatkowe, nie pla-

nowane wcześniej prace - jeśli tak, to dlacze-
go?  

 
Przykłady konserwacji okrętowych urządzeń mecha-
nicznych i elektrycznych mogą dotyczyć: 
 
- konserwacji i prób wielu różnych rodzajów urzą-

dzeń; 
- planowej konserwacji silnika głównego i pomoc-

niczych; 
- kontroli stanu technicznego urządzeń w siłowni;  

 
Workbook entries 
 
For easy referencing the workbook should be divided 
into sections corresponding to the main task sections 
in the TRB.  Each of your entries must include: 
 
 
• Date 
• Name and rank of confirming officer 

 
 
All calculations must be shown in full, together with 
all the working.  You do not need to provide lengthy, 
detailed descriptions of events or activities, but you 
should use: 
 
• bullet points and  short notes, 
• labelled  photographs, 
• neat, tidy and accurate diagrams and sketches. 

 
 
Examples of Types of Entries 
 
Examples are given below of what should be record-
ed: this list is neither definitive nor exhaustive and 
you are expected to exercise your judgement in what 
you include. 
 
Safety - Emergency and security drill scenarios   

 
 

• What was the intention of the drill?  
• What part did you play in the drill?   

 
• What was noted at the debriefing – i.e. What 

went well?  What went wrong? 
 
 
Marine Engineering and Electro-Technical 
Maintenance 
 
• What maintenance was being carried out? 
• Why was it being carried out? 
• What was your involvement? 
• Was there additional work carried out above 

that expected – if so why? 
 
 
Examples of marine engineering and electro-
technical maintenance include: 
 
- maintenance and testing of a range of different 

sorts of equipment; 
- planned maintenance of main/auxiliary engines; 
- condition monitoring of engine room machinery; 
- breakdown maintenance – why did the failure 

occur?  
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- remontów awaryjnych - dlaczego wystąpiło 
uszkodzenie?  

 
Prace elektryczne 
 
• Jakie prace zostały przeprowadzone? 
• Dlaczego zostały wykonane? 
• Jaki był udział praktykanta? 
• Czy były wykonane jakieś dodatkowe, nie pla-

nowane wcześniej prace - jeśli tak, to dlacze-
go?  

 
Przykłady prac elektrycznych mogą dotyczyć: 
 
- przygotowania i uruchomienia generatora napę-

dzanego silnikiem spalinowym lub turbiną paro-
wą; 

- sterowania pracą różnych elektrycznych układów 
napędowych; 

- prób różnych alarmów i wyłączania samoczyn-
nego - dlaczego i jak często należy je sprawdzać?  

- wykonywania zmian nastaw w różnych  syste-
mach - powody zmian nastaw;  

- procedur, których należy przestrzegać w zależno-
ści od różnych czynności obsługowych; 

- prac w obszarach niebezpiecznych - dlaczego jest 
to obszar niebezpieczny i jakie środki bezpie-
czeństwa należy podjąć przed przystąpieniem do 
pracy; 

- kalibrowania i dopasowywania różnych urządzeń 
- dlaczego i jak często należy je wykonywać?  

 
Zarządzanie pracami na statku 
 
• przydzielanie prac do wykonania w ciągu dnia, 
• przykłady pracy zespołowej, 
• kontakty z personelem lądowym, 
• udział praktykanta w realizacji procedur kodu 

ISM na statku. 

 
 
Electro-Technical Operations 
 
• What activity was being carried out? 
• Why was it being carried out? 
• What was your involvement? 
• Was there additional work carried out above 

that expected – if so why? 
 
 
Examples of electro-technical operations include: 
 
- preparing and running diesel or steam generator; 
- operating various electrical propulsion systems; 
- testing various alarms and trips – why and how 

often do they need testing? 
- making adjustments to various systems – the 

reasons for adjustments; 
- the procedures to be followed with regard to 

various operational activities; 
- hazardous area working – why is it a hazardous 

area and what precautions need to be taken when 
working in one; 

- calibrating and aligning various equipment  - 
why and how often does this need to be done? 

 
 
 
 
 
Operational Management 
 
• arranging daily tasks, 
• examples of teamwork, 
• involvement with shore personnel, 
• your involvement with the ship's ISM System. 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1) 

z dnia 

w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz 

szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich 

jednostkach edukacyjnych 

Na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Szczegółowe warunki prowadzenia szkoleń i przeszkoleń w morskich jednostkach 

edukacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich 

jednostkach edukacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

  

                                                           

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia … (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ I PRZESZKOLEŃ W MORSKICH JEDNOSTKACH EDUKACYJNYCH 

 

I. Wymagania kwalifikacyjne kadry dydaktycznej niezbędne do realizacji: 

  a) szkoleń kwalifikacyjnych 

Lp. Zakres szkolenia Forma zajęć Wymagania dla kadry dydaktycznej 

1 Poziom pomocniczy w 
żegludze 
międzynarodowej 

Wykłady Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na 
poziomie operacyjnym, oraz  rok doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć 

Ćwiczenia Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej  na 
poziomie operacyjnym 

Laboratoria Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na 
poziomie operacyjnym 

Symulator Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na 
poziomie operacyjnym oraz  rok doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć i dokument 
potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia zajęć 
na symulatorach 
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2 Poziom operacyjny w 
żegludze 
międzynarodowej oraz 
żegluga krajowa 

Wykłady Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub wykształcenie wyższe i 
dyplom na poziomie zarządzania*), oraz 3 lata 
doświadczenia zawodowego lub dydaktyczno-
naukowego w zakresie prowadzonych zajęć 

Ćwiczenia Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na 
poziomie operacyjnym, oraz rok doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć 

Laboratoria Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub co najmniej na poziomie 
operacyjnym, oraz 3 lata doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć 

Symulator Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na 
poziomie operacyjnym, oraz rok doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć i dokument 
potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia zajęć 
na symulatorach 

3 Poziom zarządzania w 
żegludze 
międzynarodowej 

Wykłady Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub wykształcenie wyższe i 
dyplom na poziomie zarządzania*), oraz 3 lata 
doświadczenia zawodowego lub dydaktyczno-
naukowego w zakresie prowadzonych zajęć 

Ćwiczenia Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom na poziomie 
zarządzania*), oraz 3 lata doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć 
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Laboratoria Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom na poziomie 
zarządzania*), oraz 3 lata doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć 

Symulator Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na 
poziomie zarządzania*), oraz 3 lata doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć i dokument 
potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia zajęć 
na symulatorach 

4 Oficer i szyper statku 
rybackiego o długości 
powyżej 24 m 
operującego na wodach 
ograniczonych 

Wykłady Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na 
poziomie operacyjnym albo dyplom szypra 
rybołówstwa morskiego, oraz 3 lata doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć 

Ćwiczenia Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej  na 
poziomie operacyjnym albo dyplom szypra 
rybołówstwa morskiego, oraz rok doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć 

Laboratoria Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na 
poziomie operacyjnym albo dyplom szypra 
rybołówstwa morskiego, oraz 3 lata doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć 
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Symulator Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na 
poziomie operacyjnym, oraz rok doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć i dokument 
potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia zajęć 
na symulatorach 

5 Szyper statku 
rybackiego o długości 
powyżej 24 m 
operującego na wodach 
nieograniczonych 

Wykłady Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub wykształcenie wyższe i 
dyplom na poziomie zarządzania*) albo dyplom 
szypra rybołówstwa morskiego, oraz 3 lata 
doświadczenia zawodowego lub dydaktyczno-
naukowego w zakresie prowadzonych zajęć 

Ćwiczenia Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom na poziomie 
zarządzania*) albo dyplom szypra żeglugi 
nieograniczonej w rybołówstwie morskim, oraz 3 
lata doświadczenia zawodowego lub dydaktyczno-
naukowego w zakresie prowadzonych zajęć 

Laboratoria Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom na poziomie 
zarządzania*) albo dyplom szypra żeglugi 
nieograniczonej w rybołówstwie morskim, oraz 3 
lata doświadczenia zawodowego lub dydaktyczno-
naukowego w zakresie prowadzonych zajęć 

Symulator Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na 
poziomie zarządzania*) albo dyplom szypra żeglugi 
nieograniczonej w rybołówstwie morskim, oraz 3 
lata doświadczenia zawodowego lub dydaktyczno-
naukowego w zakresie prowadzonych zajęć i 
dokument potwierdzający dopuszczenie do 
prowadzenia zajęć na symulatorach 

6 Ogólne Wszystkie 
formy zajęć 

Kwalifikacje pedagogiczne**) 
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Wszystkie 
formy zajęć 
prowadzone 
w języku 
angielskim 

W przypadku szkoleń w języku angielskim osoby 
prowadzące takie szkolenia dodatkowo powinny 
posiadać certyfikat językowy co najmniej na 
poziomie C1 lub odpowiednie doświadczenie w 
pracy dydaktycznej 

Ćwiczenia z 
języka 
angielskiego 

Dyplom ukończenia studiów z zakresu języka 
angielskiego lub dyplom na poziomie operacyjnym 
oraz uprawnienia do nauczania języka angielskiego 

Objaśnienia:  

*) Wymóg dotyczący posiadania dyplomu na poziomie zarządzania może zostać zastąpiony dyplomem na 
poziomie operacyjnym w przypadku szkolenia na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w 
specjalności elektrycznej. 

**) Osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych powinny posiadać ważne świadectwo przeszkolenia 
dydaktycznego dla instruktorów wydane zgodnie z Konwencją STCW. 

 

   b) dodatkowych przeszkoleń i szkoleń 

Lp. Zakres przeszkolenia Forma zajęć Wymagania dla kadry 

1 Bezpieczeństwa Wykłady  5 lat doświadczenia zawodowego lub dydaktyczno-
naukowego w zakresie prowadzonych zajęć 

Ćwiczenia 3 lata doświadczenia zawodowego lub dydaktyczno-
naukowego w zakresie prowadzonych zajęć 

2 Specjalistyczne i GMDSS Wykłady Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć lub dyplom na poziomie 
zarządzania, 3 lata doświadczenia zawodowego lub 
dydaktyczno-naukowego w zakresie prowadzonych 
zajęć, ważne świadectwo przeszkolenia w zakresie 
prowadzonego przeszkolenia 

Ćwiczenia Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć lub dyplom co najmniej na 
poziomie operacyjnym, rok doświadczenia 
zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w 
zakresie prowadzonych zajęć, ważne świadectwo 
przeszkolenia w zakresie prowadzonego 
przeszkolenia 
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Symulator Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku pokrywającym się z tematyką 
prowadzonych zajęć lub dyplom na poziomie 
zarządzania, rok doświadczenia zawodowego lub 
dydaktyczno-naukowego w zakresie prowadzonych 
zajęć, ważne świadectwo przeszkolenia w zakresie 
prowadzonego przeszkolenia, dokument 
potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia zajęć 
na symulatorach 

3 Ogólne Wszystkie 
formy zajęć 

Kwalifikacje pedagogiczne*) 

Wszystkie 
formy zajęć 
prowadzone 
w języku 
angielskim 

W przypadku szkoleń w języku angielskim osoby 
prowadzące takie szkolenia dodatkowo powinny 
posiadać certyfikat językowy co najmniej na 
poziomie C1 lub odpowiednie doświadczenie w 
pracy dydaktycznej 

Objaśnienia:  

*) Osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych powinny posiadać ważne świadectwo przeszkolenia 
dydaktycznego dla instruktorów wydane zgodnie z Konwencją STCW. 

 

Skróty: 

1) Konwencja STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) – Międzynarodowa 
konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia 
wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202, z 1999 
r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092 i 1093); 

2) GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) – Światowy Morski System Łączności 
Alarmowej i Bezpieczeństwa. 
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Załącznik nr 2 

II. Wymagania minimalne dotyczące wyposażenia bazy dydaktycznej 

 a) Wszystkie szkolenia i przeszkolenia 

Sale wykładowe, w których są prowadzone zajęcia teoretyczne są wyposażone w sprzęt 

umożliwiający właściwe przekazanie treści zajęć (np. projektor multimedialny, tablica 

multimedialna, stanowisko do e-learningu). 

 b) wymagania w zakresie wyposażenia dla szkoleń kwalifikacyjnych w dziale 

maszynowym 

Lp. Szkolenie Forma zajęć Wyposażenie  

1 Na poziomie 
pomocniczym 
na świadectwo 
motorzysty 
wachtowego 

Ćwiczenia Listy kontrolne w języku angielskim 

Laboratoria 1. Stanowisko silnika okrętowego wraz 

z instalacjami. 

2. Stanowisko pomp wirowych. 

3. Stanowisko wirówek paliwowych i olejowych. 

4. Stanowisko sprężarki powietrza rozruchowego. 

5. Warsztat wyposażony w: 

1) narzędzia pomiarowe,  

2) stanowiska ślusarskie 

– umożliwiające właściwe przeprowadzenie 

zajęć praktycznych przewidzianych programem. 

Symulator Symulatory programowe: 

1) siłowni okrętowej;  

2) instalacji okrętowych. 

2 Na poziomie 
pomocniczym 
na świadectwo 
starszego 
motorzysty 

Ćwiczenia Instrukcje techniczno-ruchowe urządzeń w języku 
angielskim. 

Kopie certyfikatów statkowych i dokumentów w języku 
angielskim. 

Listy kontrolne w języku angielskim. 

Skalowanie zbiorników i ładowni statkowych. 

Rysunki konstrukcyjne kadłuba. 
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Laboratoria Stanowisko silnika okrętowego wraz z instalacjami. 

Zestaw dokumentacji techniczno-ruchowych 
poszczególnych urządzeń siłowni. 

Stanowisko wirówek paliwowych i olejowych. 

Stanowisko sprężarki powietrza rozruchowego. 

Stanowisko instalacji ze sprężarką chłodniczą. 

Stanowisko z narzędziami do wykonywania połączeń 
wciskowych, uszczelnień ruchowych, montażu i 
demontażu łożysk, wirników. 

Narzędzia do montażu połączeń śrubowych. 

Warsztat wyposażony w: 

narzędzia pomiarowe, 

stanowiska ślusarskie, 

stanowiska tokarskie 
- umożliwiające właściwe przeprowadzenie zajęć 
praktycznych przewidzianych programem. 

Symulator Symulator operacyjny siłowni okrętowej. 

Symulatory programowe: 

instalacji okrętowych; 

systemów okrętowych. 

3 Na poziomie 
pomocniczym na 
świadectwo 
elektromontera 

Ćwiczenia Listy kontrolne w języku angielskim 

Laboratoria Stanowisko silnika okrętowego wraz z instalacjami. 

Stanowisko instalacji ze sprężarką chłodniczą. 

Stanowisko badania obwodów prądu stałego. 

Stanowisko badania obwodów RLC. 

Stanowisko pomiarów rezystancji. 

Stanowisko badania elementów półprzewodnikowych. 

Stanowisko badania tranzystorów. 
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Stanowisko badania stabilizatorów. 

Stanowisko badania obwodów prądów i napięć 
zmiennych. 

Stanowisko badania parametrów silnika indukcyjnego. 

Stanowisko pomp wirowych. 

Stanowisko badania transformatora jedno- 
i trójfazowego. 

Stanowisko badania silników prądu stałego. 

Stanowisko badania prądnic synchronicznych. 

Stanowisko badania transformatora. 

Stanowisko badania silników asynchronicznych 
pierścieniowych. 

Stanowisko badania silników asynchronicznych 
klatkowych. 

Stanowisko badania silników asynchronicznych 
klatkowych wielobiegowych. 

Stanowisko laboratoryjne elektrycznych systemów 
pomiarowych wielkości nieelektrycznych. 

Stanowisko laboratoryjne przetworników A/D i D/A. 

Stanowisko laboratoryjne systemów alarmowych, 
dyspozycyjnych i ostrzegawczych. 

Stanowisko laboratoryjne systemów ochrony 
przeciwpożarowej, czujników płomienia, dymu i gazów. 

Warsztat wyposażony w: 

narzędzia, 

narzędzia pomiarowe, 

stanowiska ślusarskie 

- umożliwiające właściwe przeprowadzenie zajęć 
praktycznych przewidzianych programem. 

Symulator Symulator operacyjny siłowni okrętowej. 
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Symulatory programowe: 

systemów okrętowych; 

instalacji okrętowych. 

4 Na poziomie 
operacyjnym 
w dziale 
maszynowym 
w specjalności 
mechanicznej 

Ćwiczenia Stoły kreślarskie. 

Linie teoretyczne kadłuba. 

Tabele skalowań zbiorników i ładowni statkowych. 

Rysunki konstrukcyjne kadłuba. 

Kopie dokumentów konstrukcyjnych statków. 

Instrukcje techniczno-ruchowe urządzeń w języku 
angielskim. 

Kopie certyfikatów statkowych i dokumentów w języku 
angielskim. 

Listy kontrolne w języku angielskim. 

Skalowanie zbiorników i ładowni statkowych. 

Dokumentacja certyfikacyjna silników napędowych. 

Laboratoria Stanowisko silnika okrętowego wraz z instalacjami. 

Indykator. 

Maksymetr. 

Pimetr. 

Stanowisko do sprawdzania wtryskiwaczy. 

Stanowisko pomp wirowych. 

Stanowisko wirówek paliwowych i olejowych. 

Stanowisko sprężarki powietrza rozruchowego. 

Stanowisko instalacji ze sprężarką chłodniczą. 

Stanowisko do regulacji zaworów rozprężnych, 
presostatów i termostatów. 

Przenośny zestaw do badania wody kotłowej. 

Przenośny zestaw do badania wody chłodzącej. 
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Przenośny zestaw do badania olejów silnikowych. 

Arkusze z wynikami analiz statkowych cieczy 
eksploatacyjnych. 

Warsztat wyposażony w:  

przyrządy do sprawdzania prostoliniowości, płaskości 
i prostopadłości płaszczyzn, 

przyrządy do sprawdzania współosiowości, 
prostopadłości i równoległości osi otworów, 

przyrządy do pomiarów średnic i kątów stożków, 

przyrządy do pomiarów odchyłek kształtu, 

przyrządy do pomiarów odchyłek położenia, 

przyrządy do wykrywania nieciągłości metodami 
penetracyjnymi, magnetyczno-proszkowymi i metodami 
ultradźwiękowymi, 

przyrządy do badania szczelności i przeprowadzania 
próby szczelności, 

stanowisko do wyważania statycznego, 
stanowisko z narzędziami do wykonywania 
połączeń wciskowych, uszczelnień ruchowych, 
montażu i demontażu łożysk, wirników, 
narzędzia do montażu połączeń śrubowych, 
agregat pompowy na fundamencie, 
tłokowy silnik spalinowy z linią wałów, 
narzędzia pomiarowe, 
stanowiska ślusarskie, 
stanowiska tokarskie, 
stanowiska spawalnicze, 
stanowisko do prac rurarskich 
- umożliwiające właściwe przeprowadzenie zajęć 
praktycznych przewidzianych programem. 

Endoskop. 

Układy regulacji z regulatorami pneumatycznymi. 

Układy regulacji z regulatorami elektronicznymi. 

Układy logiczne (kombinacyjne i sekwencyjne). 

Inteligentne przetworniki pomiarowe. 
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Sterowniki PLC. 

Zawory z pozycjonerami. 

Stanowisko z przyrządami do pomiarów wielkości 
elektrycznych. 

Stanowisko do sprawdzania przekaźnika 
termobimetalicznego. 

Stanowisko z blokiem zabezpieczeń prądnicy 
synchronicznej. 

Stanowisko z wyłącznikami zwarciowymi. 

Stanowisko z układami stycznikowo-przekaźnikowymi. 

Zestaw dokumentacji techniczno-ruchowych. 

Symulator Symulator operacyjny siłowni okrętowej. 

Symulatory programowe: 

silnika okrętowego; 

instalacji okrętowych; 

systemów okrętowych. 

5 Na poziomie 
zarządzania 
w dziale 
maszynowym 

Ćwiczenia Linie teoretyczne kadłuba. 

Skalowanie zbiorników i ładowni statkowych. 

Rysunki konstrukcyjne kadłuba. 

Kopie dokumentów statkowych. 

Zestaw dokumentacji techniczno-ruchowych. 

Dokumentacja certyfikacyjna silników napędowych. 

Instrukcje techniczno-ruchowe urządzeń w języku 
angielskim. 

Kopie certyfikatów statkowych i dokumentów w języku 
angielskim. 

Listy kontrolne w języku angielskim. 

Laboratoria Stanowisko do wyważania dynamicznego. 

Wyposażenie i stanowisko do pomiaru metodą 
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tensometrii oporowej. 

Stanowisko silnika okrętowego wraz z instalacjami. 

Indykator. 

Wyposażenie do pomiaru momentu obrotowego. 

Instalacja do pomiaru zużycia paliwa. 

Stanowisko regulatorów lepkości paliwa. 

Warsztat wyposażony w: 

narzędzia, 

narzędzia pomiarowe, 

stanowiska ślusarskie 

- umożliwiające właściwe przeprowadzenie zajęć 
praktycznych przewidzianych programem. 

Stanowisko linii wałów. 

Model fragmentu sieci energetycznej do pomiaru stanu 
izolacji. 

Dokumentacja techniczna okrętowych układów 
elektrycznych i elektronicznych. 

Symulator Symulator operacyjny siłowni okrętowej. 

Symulatory programowe: 

silnika okrętowego; 

instalacji okrętowych; 

z okrętowymi układami elektrycznymi i elektronicznymi. 

6 Na poziomie 
operacyjnym 
w dziale 
maszynowym 
w specjalności 
elektrycznej 

Ćwiczenia Instrukcje techniczno-ruchowe urządzeń w języku 
angielskim. 

Kopie certyfikatów statkowych i dokumentów w języku 
angielskim. 

Listy kontrolne w języku angielskim. 

Laboratoria Stanowiska wyposażone w sprzęt niezbędny do 
przeprowadzenia zajęć z: 
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elektroniki; 

energoelektroniki; 

silników elektrycznych; 

prądnic elektrycznych; 

transformatorów. 

Stanowisko wyposażone w urządzenia sterujące i 
elementy wykonawcze automatyki. 

Stanowisko do badania przetworników A/D i D/A. 

Stanowisko napędów prądu stałego i przemiennego. 

Stanowisko umożliwiające przeprowadzanie diagnostyki i 
kalibrowania torów pomiarowych, przetworników i 
instalacji wykrywczych p.poż. 

Laboratorium chłodnicze. 

Stanowiska do testowania aparatów i urządzeń 
elektrycznych. 

Stanowiska z układami sprawdzającymi i ładującymi 
akumulatory (zasadowe i kwasowe). 

Stanowisko do pomiarów instalacji, urządzeń i aparatów 
o napięciu powyżej 1 kV wraz z odpowiednimi środkami 
ochrony osobistej. 

Stanowisko wyposażone w programatory, sterowniki PLC 
z zadajnikami wejść i sygnalizatorami wyjść, oscyloskopy. 

Stanowisko łączności wewnątrzstatkowej, stanowisko 
GMDSS. 

Stanowiska badawcze urządzeń elektronawigacyjnych, 
systemów nawigacyjnych, radarowych do badania ECDIS 
oraz symulatorze radarowym i ECDIS wraz z 
dokumentacją techniczną i niezbędną aparaturą 
pomiarową. 

Warsztat wyposażony w: 

narzędzia, 

narzędzia pomiarowe, 
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stanowiska ślusarskie 

- umożliwiające właściwe przeprowadzenie zajęć 
praktycznych przewidzianych programem. 

Stanowisko badania systemów alarmowych, 
dyspozycyjnych i ostrzegawczych. 

Stanowisko pozwalające na ręczną synchronizację prądnic 
lub równoważny symulator operacyjny siłowni okrętowej 
z możliwością ręcznej synchronizacji prądnic. 

Symulator Symulatory programowe: 

siłowni okrętowej;  

chłodni. 

7 Na dyplom 
mechanika 
w żegludze 
krajowej 

Ćwiczenia Stoły kreślarskie. 

Dokumentacja statecznościowa statku. 

Instrukcje techniczno-ruchowe urządzeń w języku 
angielskim. 

Kopie certyfikatów statkowych i dokumentów w języku 
angielskim. 

Listy kontrolne w języku angielskim. 

Laboratoria Stanowisko wirówek paliwowych i olejowych. 

Stanowisko sprężarki powietrza rozruchowego. 

Stanowisko instalacji ze sprężarką chłodniczą. 

Stanowisko z narzędziami do wykonywania połączeń 
wciskowych, uszczelnień ruchowych, montażu i 
demontażu łożysk, wirników. 

Stanowisko silnika okrętowego wraz z instalacjami. 

Narzędzia do montażu połączeń śrubowych. 

Tłokowy silnik spalinowy. 

Stanowisko do przeprowadzania podstawowych 
procesów obróbki cieplnej. 

Stanowisko do przygotowywania i konserwacji 
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powierzchni metalowych. 

Zestaw dokumentacji techniczno-ruchowych. 

Warsztat wyposażony w: 

narzędzia pomiarowe,  

stanowiska ślusarskie, 

stanowiska tokarskie 

- umożliwiające właściwe przeprowadzenie zajęć 
praktycznych przewidzianych programem. 

Symulator Symulator operacyjny siłowni okrętowej. 

Symulatory programowe: 

instalacji okrętowych; 

silnika okrętowego. 

 
  c) wymagania w zakresie wyposażenia dla szkoleń kwalifikacyjnych w dziale pokładowym 

Lp. Szkolenie Forma zajęć Wyposażenie  

1 Na poziomie 
pomocniczym 
w dziale 
pokładowym na 
świadectwo 
marynarza 
wachtowego 

Laboratoria Komplet kodu sygnałowego. 

Model SART, EPIRB.  

Symulator Symulator programowy radarowo-nawigacyjny. 

2 Na poziomie 
pomocniczym 
w dziale 
pokładowym na 
świadectwo 
starszego 
marynarza 

Laboratoria Warsztat bosmański do prac linowych i konserwacyjnych. 

Przykładowy zbiór instrukcji producenckich 
i armatorskich.  

Symulator Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

3 Na poziomie 
operacyjnym 
w dziale 
pokładowym 

Ćwiczenia Zbiór dokumentacji konstrukcyjnej, statecznościowej i 
ładunkowej masowca, kontenerowca, zbiornikowca, 
statku ro-ro. 

Pomoce umożliwiające przeprowadzanie obliczeń 
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statecznościowych i wytrzymałościowych. 

Kalkulator załadunku statku lub oprogramowanie 
umożliwiające obliczenia związane z przeładunkiem. 

Przepisy, konwencje międzynarodowe z zakresu 
bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i 
pracy na statkach handlowych. 

Laboratoria Stoły nawigacyjne do pracy na mapie. 

Urządzenia służące do prezentacji sfery niebieskiej. 

Anglojęzyczne mapy ćwiczeniowe i nawigacyjne oraz ENC 
i RNC. 

Mapy pomocnicze i tematyczne: Routeing Charts, 
Mariner’s Routeing Guide, Co-Tidal Atlases and Charts, 
Plotting Sheets, mapy gnomoniczne. 

Publikacje nautyczne takie jak: katalogi map, locje, spisy 
świateł i sygnałów mgłowych, spisy sygnałów radiowych, 
tablice pływów, atlasy prądów pływowych, Ocean 
Passages for the World, Distance Tables, IMO Ship’s 
Routeing, Mariner’s Handbook, Guide to Port Entry, 
System IALA, Chart 5011, roczniki nautyczne, wiadomości 
żeglarskie, dziennik okrętowy. 

Meteorologiczny sprzęt pomiarowy, ostrzeżenia 
meteorologiczne, mapy pogodowe, atlasy chmur, klucze 
SHIP i dzienniki obserwacji, tablice psychrometryczne, 
locja. 

Sekstanty, kompasy magnetyczne. 

Trójkąty nawigacyjne, przenośniki, liniały równoległe i 
inne niezbędne w liczbie odpowiadającej liczebności 
grupy szkoleniowej. 

Dostęp do internetu w celu pozyskiwania aktualnych 
poprawek do wydawnictw on-line. 

Program komputerowy DP 550 Total Tide, program DP 
560 (SHM) lub jego odpowiednik. 

Program komputerowy do nauki świateł, znaków, 
sygnałów, prawideł COLREG. 

Wytyczne IMO dotyczące  planowania podróży – 
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Guidelines for voyage planning. 

Tablice nawigacyjne, kalkulatory elektroniczne, trójkąty 
nawigacyjne, przenośniki, liniały równoległe, protraktory. 

Panele kontrolne echosond oraz logów połączone z 
rzeczywistymi lub symulowanymi sensorami, kompas 
żyroskopowy, symulator autopilota umożliwiający 
poznanie zasad jego regulacji, symulatory urządzeń 
echolokacyjnych, odbiorniki elektronicznych systemów 
pozycjonowania wykorzystywanych w nawigacji jak Loran 
C, GPS, DGPS pozwalające na pełne zapoznanie się z ich 
budową, zasadą działania oraz ograniczeniami w ich 
działaniu, konsole radarowe umożliwiające poznanie, 
obsługę, regulację radarów oraz interpretację obrazu 
radarowego z uwzględnieniem różnych zorientowań 
i zobrazowań ruchu. 

Radiowe urządzenia do odbioru morskich informacji 
bezpieczeństwa, lampa Aldisa, komplet kodu 
sygnałowego, publikacje IMO, ITU, ALRS konieczne do 
właściwego przeprowadzenie zajęć. 

Symulator Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

Symulator programowy: 

ECDIS; 

radarowo-nawigacyjny. 

4 Na poziomie 
zarządzania 
w dziale 
pokładowym 

Ćwiczenia Zbiór dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej 
i ładunkowej masowca, kontenerowca, promu ro-ro, 
zbiornikowca. 

Kalkulator załadunku statku. 

Przepisy, konwencje międzynarodowe z zakresu 
bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i 
pracy na statkach handlowych. 

Wzory dokumentów statkowych i ładunkowych. 

Laboratoria Stoły nawigacyjne do pracy na mapie. 

Publikacje nautyczne w wersji papierowej 
i elektronicznej. 

Mapy ćwiczeniowe i nawigacyjne papierowe oraz 
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elektroniczne rastrowe (ARCS) i wektorowe (AVCS). 

Mapy pomocnicze i tematyczne: Routeing Charts, 
Mariner’s Routeing Guide, Co-Tidal Atlases and Charts, 
Plotting Sheets, mapy gnomoniczne. 

Sekstanty, kompasy magnetyczne. 

Trójkąty nawigacyjne, przenośniki, liniały równoległe i 
inne niezbędne w liczbie odpowiadającej liczebności 
grupy szkoleniowej. 

Dostęp do internetu w celu pozyskiwania danych on-line. 

Meteorologiczny sprzęt pomiarowy, mapy pogodowe, 
atlasy chmur, klucze SHIP i dzienniki obserwacji, tablice 
psychrometryczne, locja, Marine Handbook, 
elektroniczne programy doradcze. 

Urządzenia nawigacyjne w szczególności wyposażane w 
IBS, INS oraz urządzenia radarowe, elektroniczne pomoce 
nawigacyjne. 

Zbiór dokumentacji konstrukcyjnej i statecznościowej 
masowca, kontenerowca, zbiornikowca, statku ro-ro. 

Kalkulator załadunku statku. 

Oprogramowanie komputerowe do oceny możliwości 
samodzielnego zejścia statku z mielizny. 

Oprogramowanie komputerowe do krótkoterminowej 
prognozy kołysań statku. 

Symulator Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

Symulatory programowe: 

ładunkowy; 

ECDIS; 

siłowni okrętowej. 

5 Na poziomie 
operacyjnym 
w żegludze 
przybrzeżnej 

Ćwiczenia Mapy ćwiczeniowe i nawigacyjne, mapy pomocnicze i 
tematyczne. 

Publikacje nautyczne, m.in. locje, spisy świateł i sygnałów 
mgłowych, spisy sygnałów radiowych, tablice pływów, 
atlasy prądów pływowych, Ocean Passages for the World, 
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Distance Tables, IMO Ship’s Routeing, Mariner’s 
Handbook, Guide to Port Entry, Tablice odległości, 
System IALA, Chart 5011, roczniki nautyczne, wiadomości 
żeglarskie, dziennik okrętowy. 

Kompas magnetyczny i dewiaskop. 

Programy do nauki i testowania wiedzy z zakresu 
charakterystyk świateł i systemu IALA. 

Tablice nawigacyjne, kalkulatory elektroniczne, trójkąty 
nawigacyjne, przenośniki, liniały równoległe, protraktory. 

Laboratoria Stoły nawigacyjne do pracy na mapie. 

Publikacje m.in. konwencja SOLAS, Radio Regulation, 
MANUAL for use by the Maritime Mobile and Maritime 
Mobile-Satellite Services, IAMSAR - Międzynarodowy 
lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratownictwa, 
Admirality List of Radio Signals Volume 1, Admirality List 
of Radio Signals Volume 3, Admirality List of Radio Signals 
Volume 5, Navtex Manual, GMDSS Manual, MKS.  

Urządzenia nawigacyjne, elektroniczne pomoce 
nawigacyjne, pracownia dewiacji magnetycznej, kompas 
magnetyczny, dewiaskop, żyrokompas, log, echosonda, 
odbiornik GPS, radar i ARPA, mapy ćwiczeniowe i 
nawigacyjne, mapy pomocnicze i tematyczne. 

Meteorologiczny sprzęt pomiarowy, mapy pogodowe, 
atlasy chmur, dzienniki obserwacji, tablice 
psychrometryczne, locja. 

Urządzenia rzeczywiste – radiotelefony VHF/DSC, 
radiopławy, SART, odbiorniki NAVTEX, radiotelefony 
GMDSS, dwa komplety flag sygnałowych. 

Zbiór dokumentacji konstrukcyjnej, statecznościowej, 
ładunkowej oraz techniczno-eksploatacyjnej masowca, 
kontenerowca, zbiornikowca, statku ro-ro. 

Kalkulator załadunku statku. 

Oprogramowanie komputerowe do oceny możliwości 
samodzielnego zejścia statku z mielizny. 

Oprogramowanie komputerowe do krótkoterminowej 
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prognozy kołysań statku. 

Program komputerowy do nauki świateł, znaków, 
sygnałów, prawideł MPDM. 

Symulator Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

Symulator programowy: 

ECDIS; 

ładunkowy; 

radarowo-nawigacyjny. 

6 Na poziomie 
zarządzania 
w żegludze 
przybrzeżnej 

Ćwiczenia Laboratoria językowe z oprogramowaniem, sprzęt 
audiowizualny, ekran, rzutnik, projektor multimedialny, 
tablica. 

Laboratoria Stoły nawigacyjne do pracy na mapie. 

Urządzenia nawigacyjne, elektroniczne pomoce 
nawigacyjne, pracownia dewiacji magnetycznej, kompas 
magnetyczny, żyrokompas, dewiaskop, log, echosonda, 
odbiornik GPS, radar i ARPA. 

Tablice nawigacyjne, kalkulatory elektroniczne, trójkąty 
nawigacyjne, przenośniki, liniały równoległe, protraktory. 

Meteorologiczny sprzęt pomiarowy, mapy pogodowe, 
atlasy chmur, dzienniki obserwacji, tablice 
psychrometryczne, locja. 

Katalogi map i publikacji nautycznych, mapy ćwiczeniowe 
i nawigacyjne, mapy pomocnicze i tematyczne. 

Urządzenia rzeczywiste – radiotelefony VHF/DSC, 
radiopławy, SART, odbiorniki NAVTEX, radiotelefony 
GMDSS na środki ratunkowe, dwa komplety flag 
sygnałowych. 

Publikacje nautyczne takie jak: locje, spisy świateł i 
sygnałów mgłowych, spisy sygnałów radiowych, tablice 
pływów, atlasy prądów pływowych, Ocean Passages for 
the World, Distance Tables, IMO Ship’s Routeing, 
Mariner’s Handbook, Guide to Port Entry, Tablice 
odległości, System IALA, Chart 5011, roczniki nautyczne, 
wiadomości żeglarskie, dziennik okrętowy. 
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Publikacje: konwencja SOLAS, Radio Regulation, MANUAL 
for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-
Satellite Services, IAMSAR - Międzynarodowy lotniczy i 
morski poradnik poszukiwania i ratownictwa, Admirality 
List of Radio Signals Volume 1, Admirality List of Radio 
Signals Volume 3, Admirality List of Radio Signals Volume 
5, Navtex Manual, GMDSS Manual, MKS. 

Zbiór dokumentacji konstrukcyjnej, statecznościowej, 
ładunkowej i techniczno-eksploatacyjnej masowca, 
kontenerowca, zbiornikowca, statku ro-ro. 

Kalkulator załadunku statku. 

Przykłady dokumentów statkowych oraz procedur 
postępowania w formie elektronicznej. 

Program komputerowy do nauki świateł, znaków, 
sygnałów, prawideł MPDM. 

Programy do nauki i testowania wiedzy z zakresu 
charakterystyk świateł i systemu IALA. 

Oprogramowanie komputerowe do oceny możliwości 
samodzielnego zejścia statku z mielizny. 

Oprogramowanie komputerowe do krótkoterminowej 
prognozy kołysań statku. 

Symulator 1. Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

2. Symulatory programowe: 

1) ładunkowy; 

2) ECDIS; 

3) siłowni okrętowej. 

7 Na dyplom szypra 1 
klasy żeglugi 
krajowej 

 

Laboratoria Stoły nawigacyjne do pracy na mapie. 

Sale laboratoryjne wyposażone w stoły nawigacyjne do 
pracy na mapie. 

Katalogi map i publikacji nautycznych. 

Mapy ćwiczeniowe i nawigacyjne (papierowe 
i elektroniczne). 

Publikacje nautyczne: locje, spisy świateł i sygnałów 
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mgłowych, spisy sygnałów radiowych. 

Kompas magnetyczny. 

Tablice nawigacyjne, trójkąty nawigacyjne, przenośniki, 
liniały równoległe, protraktory. 

Urządzenia do nawigacji technicznej. 

Urządzenia rzeczywiste – radiotelefon VHF/DSC, SART, 
odbiornik NAVTEX.  

Program komputerowy do nauki świateł, znaków, 
sygnałów, prawideł MPDM. 

Publikacje, m.in. przepisy krajowe dotyczące przewozu 
ładunków, bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska 
morskiego i pracy na statkach handlowych, IAMSAR, MKS 
lub tablica sygnałów jednoliterowych. 

Sale laboratoryjne wyposażone w stanowiska 
komputerowe do pracy z programami statecznościowymi. 

Dokumentacja techniczna różnych typów statków: 
informacja o stateczności dla kapitana, informacja o 
niezatapialności dla kapitana, informacja o wytrzymałości 
wzdłużnej dla kapitana, arkusz krzywych 
hydrostatycznych, pantokareny, skala ładunkowa, 
skalowanie zbiorników i ładowni, plan ogólny statku, linie 
teoretyczne kadłuba, skala Bonjean’a. 

Oprogramowanie komputerowe do: kontroli stateczności, 
symulacji załadunku statku, oceny wpływu falowania na 
statek. 

Stoły do pracy z dokumentacją ładunkową. 

Symulator Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

8 Na dyplom szypra 2 
klasy żeglugi 
krajowej 

Wykłady Pracownia meteorologii wyposażona w: meteorologiczny 
sprzęt pomiarowy, mapy pogodowe atlasy chmur, locja 
polskiego wybrzeża Bałtyku, Mariner’s Handbook. 

Ćwiczenia Mapy i wydawnictwa nautyczne BHMW RP. 

Laboratoria Stoły nawigacyjne do pracy na mapie. 

Kompas magnetyczny. 
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Trójkąty nawigacyjne, cyrkle nawigacyjne, liniały 
równoległe i inne niezbędne w liczbie odpowiadającej 
liczebności grupy szkoleniowej.  

Urządzenia rzeczywiste (radiotelefon VHF/DSC, SART, 
odbiornik NAVTEX). 

Publikacje, m.in. przepisy krajowe dotyczące 
bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i 
pracy na statkach handlowych, IAMSAR, MKS lub tablica 
sygnałów jednoliterowych. 

Programy do nauki i testowania wiedzy z zakresu 
charakterystyk świateł i systemu IALA oraz program do 
nauki świateł, znaków, sygnałów, prawideł MPDM. 

Stoły do pracy z dokumentacją konstrukcyjną, 
statecznościową i ładunkową. 

Stanowiska komputerowe do pracy z programami 
statecznościowymi, ładunkowymi. 

Dokumentacja konstrukcyjna (złady poprzeczne i 
wzdłużne, grodzie, pokłady i dno, rozwinięcie poszycia 
burtowego, skrajnik dziobowy i rufowy), oraz 
dokumentacja ładunkowa statku. 

Dokumentacja statecznościowa uznawana przez 
instytucje klasyfikacyjne. 

Przepisy klasyfikacyjne RO uznanej przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

Oprogramowanie komputerowe do kontroli stateczności i 
wytrzymałości kadłuba, symulacji załadunku statku. 

Stanowisko rzeczywistego spalinowego statkowego 
silnika tłokowego z instalacjami.*) 

Stanowisko rzeczywistego układu pompowego.*) 

Symulator Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

 

Objaśnienia: 

*) W przypadku braku stanowiska rzeczywistego spalinowego statkowego silnika tłokowego z instalacjami 
oraz rzeczywistego układu pompowego można zastąpić je symulatorem programowym umożliwiającym 
przeprowadzanie zajęć z treści programu. 
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  d) wymagania w zakresie wyposażenia dla szkoleń kwalifikacyjnych w rybołówstwie morskim 

Lp. Szkolenie Forma zajęć Wyposażenie  

1 Na oficera 
wachtowego na 
statkach rybackich 
o długości do 24 m 
na wodach 
ograniczonych 

Laboratoria  Radiowe urządzenia do odbioru morskich informacji 
bezpieczeństwa. 

Urządzenia: lampa Aldisa; komplet kodu sygnałowego;  

Publikacje IMO, ITU, ALRS, umożliwiające właściwe 
przeprowadzenie zajęć. 

2 Na oficera 
wachtowego statku 
rybackiego o 
długości powyżej 
24 m 
uprawiającego 
żeglugę na wodach 
ograniczonych  

Ćwiczenia Katalogi map i publikacji nautycznych. 

Mapy ćwiczeniowe i nawigacyjne. 

Kompas magnetyczny i dewiaskop. 

Dostęp do internetu w celu pozyskiwania danych on-line. 

Programy do nauki i testowania wiedzy z zakresu 
charakterystyk świateł i systemu IALA. 

Tablice nawigacyjne, kalkulatory elektroniczne, trójkąty 
nawigacyjne, przenośniki, liniały równoległe, protraktory. 

Zbiór dokumentacji konstrukcyjnej i statecznościowej 
statku rybackiego. 

Zbiór dokumentacji ładunkowej statku rybackiego. 

Kalkulator załadunku statku. 

Zbiór przepisów krajowych i międzynarodowych oraz 
konwencji dotyczące żeglugi statków rybackich. 

Laboratoria  Radiowe urządzenia do odbioru i nadawania morskich 
informacji bezpieczeństwa (radiotelefony VHF/DSC, 
radiopławy, SART, odbiorniki NAVTEX, radiotelefony 
GMDSS). 

Urządzenia: lampa Aldisa, komplet kodu sygnałowego,  

Publikacje IMO, ITU, ALRS, umożliwiające właściwe 
przeprowadzenie zajęć.  

Stoły nawigacyjne do pracy na mapie. 

Pracownia dewiacji magnetycznej. 
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Meteorologiczny sprzęt pomiarowy, mapy pogodowe. 

Laboratorium podstawowych systemów nawigacyjnych: 
panele kontrolne echosond oraz logów połączone z 
rzeczywistymi lub symulowanymi sensorami, kompas 
żyroskopowy, symulator autopilota umożliwiający 
poznanie zasad jego regulacji, symulatory urządzeń 
echolokacyjnych. 

Laboratorium satelitarnych systemów 
radionawigacyjnych: rzeczywiste odbiorniki 
elektronicznych systemów pozycjonowania 
wykorzystywanych w nawigacji GPS, DGPS pozwalające na 
pełne zapoznanie się z ich budową zasadą działania oraz 
ograniczeniami w ich działaniu. 

Laboratorium radiolokacji: 

rzeczywiste konsole radarowe umożliwiające poznanie 
budowy, zasady działania, obsługi, regulacji radarów oraz 
interpretacji obrazu radarowego z uwzględnieniem 
różnych zorientowań i zobrazowań ruchu; 

stanowisko komputerowe z aplikacjami oraz symulacjami 
pozwalającymi na zapoznanie się z sytuacjami i zjawiskami 
nie zawsze możliwymi do zademonstrowania 
w warunkach rzeczywistych jak np. echa fałszywe; 

mapy nawigacyjne obszaru, na którym znajduje się 
laboratorium umożliwiające zapoznanie się z 
problematyką identyfikacji ech. 

Symulator Symulator programowy radarowo-nawigacyjny. 

3 Na szypra statku 
rybackiego powyżej 
24 m 
uprawiającego 
żeglugę na wodach 
ograniczonych  

Ćwiczenia Przykłady dokumentów statkowych oraz procedur 
postępowania w postaci elektronicznej. 

Katalogi map i publikacji nautycznych. 

Mapy ćwiczeniowe i nawigacyjne oraz ARCS. 

Mapy pomocnicze i tematyczne: Routeing charts, 
Mariner’s routeing guide, Co-tidal atlases and charts, 
Plotting sheets, mapy gnomoniczne. 

Publikacje nautyczne takie jak: locje, spisy świateł i 
sygnałów mgłowych, spisy sygnałów radiowych, tablice 
pływów, atlasy prądów pływowych, Distance Tables, IMO 
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Ship’s Routeing, Mariner’s Handbook, Guide to Port Entry, 
Tablice odległości, System IALA, Chart 5011, roczniki 
nautyczne, wiadomości żeglarskie, dziennik okrętowy. 

Dostęp do internetu w celu pozyskiwania danych on-line. 

Tablice nawigacyjne, kalkulatory elektroniczne, trójkąty 
nawigacyjne, przenośniki, liniały równoległe, protraktory. 

Zbiór dokumentacji konstrukcyjnej i statecznościowej 
podstawowych typów statków rybackich. 

Kalkulator załadunku statku. 

Oprogramowanie komputerowe do oceny możliwości 
samodzielnego zejścia statku z mielizny. 

Oprogramowanie komputerowe do krótkoterminowej 
prognozy kołysań statku. 

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna statku 
rybackiego. 

Zbiór przepisów krajowych i międzynarodowych oraz 
konwencji dotyczących żeglugi statków rybackich. 

Laboratoria  Stoły nawigacyjne do pracy na mapie. 

Przykłady dokumentów statkowych oraz procedur 
postępowania w postaci elektronicznej. 

Radiowe urządzenia do odbioru i nadawania morskich 
informacji bezpieczeństwa (radiotelefony VHF/DSC, 
radiopławy, SART, odbiorniki NAVTEX, radiotelefony 
GMDSS). 

Meteorologiczny sprzęt pomiarowy, mapy pogodowe. 

Laboratorium podstawowych systemów nawigacyjnych: 
panele kontrolne echosond oraz logów połączone z 
rzeczywistymi lub symulowanymi sensorami, kompas 
żyroskopowy, symulator autopilota umożliwiający 
poznanie zasad jego regulacji, symulatory urządzeń 
echolokacyjnych. 

Laboratorium satelitarnych systemów 
radionawigacyjnych: rzeczywiste odbiorniki 
elektronicznych systemów pozycjonowania 
wykorzystywanych w nawigacji GPS, DGPS pozwalające na 
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pełne zapoznanie się z ich budową zasadą działania oraz 
ograniczeniami w ich działaniu. 

Laboratorium radiolokacji:  

rzeczywiste konsole radarowe umożliwiające poznanie 
budowy, zasady działania, obsługi, regulacji radarów oraz 
interpretacji obrazu radarowego z uwzględnieniem 
różnych zorientowań i zobrazowań ruchu;  

stanowisko komputerowe z aplikacjami oraz symulacjami 
pozwalającymi na zapoznanie się z sytuacjami i zjawiskami 
nie zawsze możliwymi do zademonstrowania 
w warunkach rzeczywistych jak np. echa fałszywe; 

mapy nawigacyjne obszaru, na którym znajduje się 
laboratorium umożliwiające zapoznanie się z 
problematyką identyfikacji ech. 

Symulator 1. Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

2. Symulatory programowe: 

1) ECDIS; 

2) radarowo-nawigacyjny; 

3) siłowni okrętowej. 

4 Na szypra statku 
rybackiego powyżej 
24 m 
uprawiającego 
żeglugę na wodach 
nieograniczonych  

Ćwiczenia Katalogi map i publikacji nautycznych. 

Mapy ćwiczeniowe i nawigacyjne oraz ARCS. 

Mapy pomocnicze i tematyczne: Routeing charts, 
Mariner’s routeing guide, Co-tidal atlases and charts, 
Plotting sheets, mapy gnomoniczne. 

Publikacje nautyczne takie jak: locje, spisy świateł i 
sygnałów mgłowych, spisy sygnałów radiowych, tablice 
pływów, atlasy prądów pływowych, Ocean Passages for 
the World, Distance Tables, IMO Ship’s Routeing, 
Mariner’s Handbook, Guide to Port Entry, Tablice 
odległości, System IALA, Chart 5011, roczniki nautyczne, 
wiadomości żeglarskie, dziennik okrętowy. 

Sekstanty, kompas magnetyczny i dewiaskop. 

Dostęp do internetu w celu pozyskiwania danych on-line. 
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Programy do nauki i testowania wiedzy z zakresu 
charakterystyk świateł i systemu IALA. 

Program komputerowy DP 550 total tide, program DP 560 
(SHM) lub jego odpowiednik. 

Tablice nawigacyjne, kalkulatory elektroniczne, trójkąty 
nawigacyjne, przenośniki, liniały równoległe, protraktory. 

Laboratoria  Stoły nawigacyjne do pracy na mapie. 

Pracownia dewiacji magnetycznej. 

Laboratorium podstawowych systemów nawigacyjnych: 
panele kontrolne echosond oraz logów połączone z 
rzeczywistymi lub symulowanymi sensorami, kompas 
żyroskopowy, symulator autopilota umożliwiający 
poznanie zasad jego regulacji, symulatory urządzeń 
echolokacyjnych, stanowisko do badań żyroskopów 
MEMS, stanowisko do badań akcelerometrów MEMS. 

Laboratorium satelitarnych systemów 
radionawigacyjnych: rzeczywiste odbiorniki 
elektronicznych systemów pozycjonowania 
wykorzystywanych w nawigacji jak Loran C, GPS, DGPS 
pozwalające na pełne zapoznanie się z ich budową, 
zasadą działania oraz ograniczeniami w ich działaniu. 
Zaawansowane urządzenia wykorzystujące techniki 
satelitarne jak np. kompasy GPS. Stanowisko 
komputerowe połączone z odbiornikiem umożliwiające 
przesyłanie danych jak np. planu podróży 
z wykorzystaniem standardu NMEA oraz innych 
protokołów. 

Laboratorium radiolokacji: 

rzeczywiste konsole radarowe umożliwiające poznanie 
budowy, zasady działania, obsługi, regulacji radarów oraz 
interpretacji obrazu radarowego z uwzględnieniem 
różnych zorientowań i zobrazowań ruchu;  

stanowisko komputerowe z aplikacjami oraz symulacjami 
pozwalającymi na zapoznanie się z sytuacjami i zjawiskami 
nie zawsze możliwymi do zademonstrowania 
w warunkach rzeczywistych jak np. echa fałszywe; 

mapy nawigacyjne obszaru, na którym znajduje się 
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laboratorium umożliwiające zapoznanie się z 
problematyką identyfikacji ech. 

Laboratorium symulatora radarowo-nawigacyjnego: 
symulator radarowo-nawigacyjny wyposażony w 
nawigacyjne mostki szkolne, układami sterowania kursem 
i prędkością statku własnego, wskaźniki radarowe i ARPA, 
radiotelefon, oprogramowanie umożliwiające prezentację 
na ekranach radarów i ARPA zakłóceń obrazu 
radarowego, ech obcych statków i linii brzegowej, realnej 
sytuacji nawigacyjnej w obszarze ćwiczeń 
z uwzględnieniem oznakowania nawigacyjnego, 
głębokości, prądów, pływów i wiatru, stanowisko 
instruktora, mapy nawigacyjne akwenu, pomoce do 
wykonywania nakresów, instrukcje do ćwiczeń i 
stosowanych urządzeń, wydawnictwa morskie. 

Laboratorium symulatora manewrowego: symulator 
radarowo-nawigacyjny wyposażony w nawigacyjne mostki 
szkolne z modułami wizyjnymi, układami sterowania 
kursami i prędkością statku własnego, ze wskaźnikami 
radarowymi i ARPA oraz z możliwością nadawania i 
odbioru sygnałów dźwiękowych, w radiotelefon, 
oprogramowanie umożliwiające prezentację na ekranach 
radarów i ARPA zakłóceń obrazu radarowego, ech obcych 
statków i linii brzegowej, realnej sytuacji nawigacyjnej w 
obszarze ćwiczeń z uwzględnieniem oznakowania 
nawigacyjnego, głębokości, prądów, pływów i wiatru, 
trójwymiarowych i realistycznych zobrazowań scenariuszy 
nawigacyjnych, stanowisko szkoleniowe, mapy 
nawigacyjne akwenu i pomoce do wykonywania 
nakresów oraz prowadzenia nawigacji, w instrukcje do 
ćwiczeń i stosowanych urządzeń, wydawnictwa 
nawigacyjne odpowiednie do rejonu ćwiczeń. 

Zbiór dokumentacji konstrukcyjnej i statecznościowej 
podstawowych typów statków rybackich, kalkulator 
załadunku statku, oprogramowanie komputerowe do 
oceny możliwości samodzielnego zejścia statku z mielizny, 
oprogramowanie komputerowe do krótkoterminowej 
prognozy kołysań statku. 

Symulator 1. Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

2. Symulatory programowe: 
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1) ECDIS; 

2) radarowo-nawigacyjny; 

3) siłowni okrętowej. 

 
  e) wymagania w zakresie wyposażenia dla dodatkowych szkoleń i przeszkoleń 

Lp. 
Przeszkolenie 
w zakresie: 

Wyposażenie  

 

1.  

elementarnych zasad 
udzielania pierwszej 
pomocy medycznej 

Sprzęt osobisty Maseczki twarzowe do wentylacji sztucznej, 
rękawiczki jednorazowe, bandaże. 

Pozostały sprzęt Manekin, apteczka z wyposażeniem, defibrylator 
szkoleniowy, szyny do usztywnień, nosze, opatrunki. 

2. 
 

 

udzielania pierwszej 
pomocy medycznej 

Sprzęt osobisty Maseczki twarzowe do wentylacji sztucznej, 
rękawiczki jednorazowe, bandaże. 

Pozostały sprzęt Manekin, apteczka z wyposażeniem, defibrylator 
szkoleniowy, szyny do usztywnień, nosze, opatrunki. 

3.  sprawowania opieki 
medycznej nad 
chorym oraz szkolenie 
uaktualniające w tym 
zakresie 

Sprzęt osobisty Maseczki twarzowe do prowadzenia sztucznej 
wentylacji, rękawiczki jednorazowe, igły 
jednorazowe, zestawy kroplowe, nici chirurgiczne, 
narzędzia chirurgiczne do zaopatrywania ran, 
bandaże, gaziki jednorazowe. 

Pozostały sprzęt Manekin, apteczka z wyposażeniem, defibrylator 
szkoleniowy, szyny do usztywnień, nosze, opatrunki. 

4.  bezpieczeństwa 
własnego i 
odpowiedzialności 
wspólnej 

Pomoce 
dydaktyczne 

Plany statkowe (ewakuacji, ochrony p.poż., 
niezatapialności, walki z rozlewami olejowymi), 
przykładowy rozkład alarmowy. 

5.  indywidualnych 
technik ratunkowych 
oraz przeszkolenie 
uaktualniające w tym 
zakresie 

Pomoce 
dydaktyczne 

Plany statkowe (ewakuacji, niezatapialności, walki z 
rozlewami olejowymi), przykładowy rozkład 
alarmowy, film instruktażowy dotyczący zasad użycia 
łodzi swobodnego spadu. 

Ćwiczenia 
praktyczne 

Basen o głębokości min. 3 m (pod wieżą) lub akwen 
otwarty. 

Wieża do skoków o min. wysokości 2,5 m. 
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Pneumatyczne tratwy ratunkowe. 

Kombinezony ratunkowe. 

Pętla ewakuacyjna. 

Koła ratunkowe. 

Komplet wyposażenia łodzi ratunkowej, ratowniczej i 
pneumatycznej tratwy ratunkowej. 

Radiopława awaryjna. 

Transponder radarowy. 

Pirotechniczne środki do wzywania pomocy lub 
nadawania sygnałów optycznych. 

Apteczka pierwszej pomocy na łodzi ratunkowej. 

Transponder radarowy i transponder AIS. 

Łódź ratunkowa. 

6.  ochrony 
przeciwpożarowej – 
stopień podstawowy 
oraz przeszkolenie 
uaktualniające w tym 
zakresie 

Poligon pożarowy Zespół kontenerów lub morski trenażer z kabiną 
sterowania i pomieszczeniem do ćwiczeń pożarowo–
dymowych, 2 paleniska wannowe (1 m x 1m x 0,3 m) 
na paliwo ciekłe i stałe zasilane gazem propan–
butan, 1 hydrant z zasilaniem wodnym, 2 manekiny, 
10 węży pożarniczych, 1 rozdzielacz, 6 prądownic 
wodnych uniwersalnych, 2 prądownice piany 
ciężkiej, 2 wytwornice piany średniej, zestaw 
pianowy, 6 gaśnic wodnych, 6 gaśnic pianowych, 6 
gaśnic CO2, 10 gaśnic proszkowych, gaśnice 
przewoźne: CO2, pianowa, proszkowa, generator 
dymu, stanowisko lub laboratorium do demonstracji 
zjawisk zapłonu i samozapłonu. 

Sprzęt osobisty 6 kompletów odzieży ochronnej: ubrania, buty, 
kaski, pasy, topory, linki ratownicze, 6 kompletnych 
aparatów oddechowych na sprężone powietrze, 4 
lampy bezpieczeństwa, 2 radiotelefony. 

Sprzęt ratunkowy Zestaw pierwszej pomocy, nosze do zabezpieczenia 
ćwiczeń. 

7.  ochrony 
przeciwpożarowej - 
stopień wyższy oraz 

Poligon pożarowy Zespół kontenerów lub morski trenażer z kabiną 
sterowania i pomieszczeniem do ćwiczeń pożarowo–
dymowych, 2 paleniska wannowe (1 m x 1m x 0,3 m) 
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przeszkolenie 
uaktualniające w tym 
zakresie 

na paliwo ciekłe i stałe zasilane gazem propan–
butan, 1 hydrant z zasilaniem wodnym, 2 manekiny, 
10 węży pożarniczych, 1 rozdzielacz, 6 prądownic 
wodnych uniwersalnych, 2 prądownice piany 
ciężkiej, 2 wytwornice piany średniej, zestaw 
pianowy, 6 gaśnic wodnych, 6 gaśnic pianowych, 6 
gaśnic CO2, 10 gaśnic proszkowych, gaśnice 
przewoźne: CO2, pianowa, proszkowa, generator 
dymu, stanowisko lub laboratorium do demonstracji 
zjawisk zapłonu i samozapłonu. 

Sprzęt osobisty 6 kompletów odzieży ochronnej: ubrania, buty, 
kaski, pasy, topory, linki ratownicze, 6 kompletnych 
aparatów oddechowych na sprężone powietrze, 4 
lampy bezpieczeństwa, 2 radiotelefony. 

Sprzęt ratunkowy Zestaw pierwszej pomocy, nosze do zabezpieczenia 
ćwiczeń. 

8.  bezpieczeństwa dla 
członków załóg łodzi 
rybackich w żegludze 
krajowej 

Pomoce 
dydaktyczne 

Przykładowy plan statkowy ochrony 
przeciwpożarowej. 

Przykładowy rozkład alarmowy. 

Ćwiczenia 
praktyczne 

Basen o głębokości min. 3 m. (pod wieżą) lub akwen 
otwarty. 

Wieża do skoków o min. wysokości 2,5 m. 

Pneumatyczne tratwy ratunkowe. 

Kombinezony ratunkowe. 

Koła ratunkowe. 

Komplet wyposażenia pneumatycznej tratwy 
ratunkowej. 

Pirotechniczne środki do wzywania pomocy lub 
nadawania sygnałów optycznych. 

Apteczka pierwszej pomocy na tratwie ratunkowej. 

Pozostałe 
wyposażenie 

Poligon pożarowy: 2 paleniska wannowe zasilane 
gazem propan–butan, manekin, 6 gaśnic CO2, 6 
gaśnic proszkowych, 6 kocy gaśniczych. 

Sprzęt osobisty: 6 kompletów odzieży ochronnej: 
ubrania, buty, kaski, pasy, topory, linki ratownicze, 6 
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kompletnych aparatów oddechowych na sprężone 
powietrze, 4 lampy bezpieczeństwa, 2 radiotelefony.  

Sprzęt ratunkowy: zestaw pierwszej pomocy, nosze 
do zabezpieczenia ćwiczeń.  

Pozostały sprzęt: manekin, apteczka 
z wyposażeniem, szyny do usztywnień, nosze, 
opatrunki, paski, szelki. 

9.  na świadectwo 
ratownika oraz 
przeszkolenie 
uaktualniające w tym 
zakresie 

Pomoce 
dydaktyczne 

Przepisy prawne międzynarodowe i krajowe 
(aktualnie obowiązujące): Konwencja SOLAS, ITU–R, 
Kodeks LSA, poradnik IAMSAR. 

Ćwiczenia 
praktyczne 

Pneumatyczna tratwa ratunkowa. 
Kombinezony ratunkowe – ilość zależna od 
osób w grupie. 
Pętla ewakuacyjna. 
Koła ratunkowe. 
Komplet wyposażenia łodzi ratunkowej, 
ratowniczej i pneumatycznej tratwy 
ratunkowej. 
Radiopława awaryjna. 
Transponder radarowy. 
Pirotechniczne środki do wzywania pomocy 
lub nadawania sygnałów optycznych. 
Apteczka pierwszej pomocy na łodzi 
ratunkowej. 
Łódź ratownicza. 
2 przenośne radiotelefony UKF. 

10. 
 

na świadectwo 
starszego ratownika 
oraz przeszkolenie 
uaktualniające w tym 
zakresie 

Pomoce 
dydaktyczne 

Przepisy prawne w zakresie użycia szybkich łodzi 
ratowniczych, opis techniczny szybkiej łodzi 
ratowniczej, instrukcja obsługi szybkiej łodzi 
ratowniczej, podręcznik pierwszej pomocy 
medycznej, Kodeks LSA, poradnik IAMSAR. 

Ćwiczenia 
praktyczne 

Basen lub rzeczywisty akwen. 
Szybka łódź ratownicza. 
Kombinezon ratunkowy – ilość zależna od 
osób w grupie. 
Jednostka pływająca z możliwością dobicia 
szybkiej łodzi ratowniczej do burty jednostki 
w ruchu. 
Koło ratunkowe z pławką „człowiek za 
burtą”. 
2 przenośne radiotelefony UKF. 

11. problematyki ochrony Pomoce Filmy o tematyce dotyczącej zagrożeń w żegludze 
i metod stosowanych przez przestępców, 
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 na statku dydaktyczne prezentacje multimedialne na temat materiałów 
niebezpiecznych, systemu ochrony żeglugi, 
przykładowe procedury ochrony. 

Pozostały sprzęt Atrapy broni i bagażu.  
Kajdanki. 
Ręczny wykrywacz metalu. 

12. 
 

dla członków załóg z 
przydzielonymi 
obowiązkami w 
zakresie ochrony 

Pomoce 
dydaktyczne 

Filmy o tematyce zagrożeń w żegludze i metodach 
stosowanych przez przestępców, prezentacje 
multimedialne na temat materiałów 
niebezpiecznych, systemu ochrony żeglugi, 
przykładowe procedury ochrony. 

Pozostały sprzęt Atrapy broni, bagażu. 
Kajdanki. 
Ręczny wykrywacz metalu. 

13. 
 

oficera ochrony 
statku 

Pomoce 
dydaktyczne 

Plan ochrony statku (rzeczywisty lub fikcyjny), plany 
statkowe (ogólny, przeciwpożarowy, awaryjny, 
systemu wentylacyjnego, pomieszczeń mieszkalnych, 
rozmieszczenia środków ratunkowych oraz 
ewakuacyjnych) – do przedstawienia elementów 
operacyjnych i analizy słabych punktów w zakresie 
ochrony. 

Ćwiczenia 
praktyczne 

Sala do prowadzenia ćwiczeń w zakresie: 

przeszukiwania osób, bagażu, (wyposażona w opisy, 
instrukcje, zdjęcia lub rzeczywiste wyposażenie 
ochrony, w szczególności w postaci: instrukcji 
przeszukania, TV przemysłowej, detektorów metalu, 
materiałów promieniotwórczych i wybuchowych, 
sprzęt do prześwietlania bagażu); 

dwie sale z wzajemną symulowaną łącznością 
radiową w celu prowadzenia ćwiczeń w zakresie 
negocjacji kryzysowych; 

dostęp do pomieszczeń statku lub symulowane 
pomieszczenia statkowe w celu realizacji ćwiczeń 
praktycznych w zakresie przeszukiwania 
i zabezpieczenia pomieszczeń, wyznaczania 
obszarów zamkniętych i o ograniczonym dostępie 
oraz w celu przeprowadzania oceny stanu ochrony 
statku oraz w celu sporządzania na jej podstawie 
planu ochrony statku. 
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14 na zbiornikowiec do 
przewozu gazów 
skroplonych – stopień 
podstawowy 

Pomoce 
dydaktyczne 

Zestaw schematów chemikaliowców, gazowców, 
tankowców do przewozu ropy; filmy dotyczące 
tematyki szkolenia: transportu ładunków gazów 
skroplonych drogą morską, podstawowe szkolenie 
bezpiecznej eksploatacji gazowców. 

Sprzęt osobisty Ubranie gazoszczelne, aparat oddechowy, linka 
ratownicza, lampa bezpieczeństwa, komplet ubrań 
ochronnych, nosze statkowe, aparat reanimacyjny, 
maska z filtrem, aparat oddechowy ucieczkowy, 
chemiczny detektor gazów palnych (eksplozymetr). 

15 na zbiornikowiec do 
przewozu produktów 
naftowych oraz  
chemikaliów – stopień 
podstawowy 

Pomoce 
dydaktyczne 

Zestaw schematów chemikaliowców, tankowców do 
przewozu ropy; filmy dotyczące tematyki szkolenia: 
transportu ładunków chemicznych drogą morską, 
szkolenie bezpiecznej eksploatacji zbiornikowców do 
przewozu ropy i jej produktów, podstawowe 
szkolenie bezpiecznej eksploatacji gazowców. 

Sprzęt osobisty Ubranie gazoszczelne, aparat oddechowy, linka 
ratownicza, lampa bezpieczeństwa, komplet ubrań 
ochronnych, nosze statkowe, aparat reanimacyjny, 
maska z filtrem, aparat oddechowy ucieczkowy, 
chemiczny detektor gazów palnych (eksplozymetr), 
przenośny analizator tlenu, stanowisko 
laboratoryjne do demonstracji właściwości palnych 
cieczy. 

16 na zbiornikowiec do 
przewozu gazów 
skroplonych – stopień 
wyższy 

Pomoce 
dydaktyczne 

Zestaw schematów zbiornikowców do przewozu 
gazów skroplonych; system inert gazu (schemat), 
filmy z serii „Onboard Library”, w tym walka z 
pożarami na zbiornikowcach do przewozu gazów 
skroplonych, wchodzenie do przestrzeni 
zamkniętych, operacje ładunkowe na 
zbiornikowcach do przewozu gazów skroplonych. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

Symulator programowy ładunkowy  statków do 
przewozu ładunków płynnych z możliwością 
symulacji sytuacji awaryjnych przy przewozie 
ładunków płynnych. 

Sprzęt osobisty Ubranie gazoszczelne, aparat oddechowy, linka 
ratownicza, lampa bezpieczeństwa, komplet ubrań 
ochronnych, nosze statkowe, aparat reanimacyjny, 
maska z filtrem, aparat oddechowy ucieczkowy, 
chemiczny detektor gazów palnych (eksplozymetr), 
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przenośny analizator tlenu, zestaw do kalibracji 
urządzeń do pomiaru stężeń gazów. 

17 na zbiornikowiec do 
przewozu produktów 
naftowych – stopień 
wyższy 

Pomoce 
dydaktyczne 

Zestaw schematów zbiornikowców do przewozu 
produktów naftowych; system inert gazu (schemat), 
filmy z serii „Onboard Library”, w tym walka z 
pożarami na zbiornikowcach do przewozu 
produktów naftowych, wchodzenie do przestrzeni 
zamkniętych, operacje ładunkowe na 
zbiornikowcach do przewozu produktów naftowych. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

Symulator programowy ładunkowy statków do 
przewozu ładunków płynnych z możliwością 
symulacji sytuacji awaryjnych przy przewozie 
ładunków płynnych. 

Sprzęt osobisty Ubranie gazoszczelne, aparat oddechowy, linka 
ratownicza, lampa bezpieczeństwa, komplet ubrań 
ochronnych, nosze statkowe, aparat reanimacyjny, 
maska z filtrem, aparat oddechowy ucieczkowy, 
chemiczny detektor gazów palnych (eksplozymetr), 
przenośny analizator tlenu, stanowisko 
laboratoryjne do demonstracji właściwości cieczy 
palnych, zestaw do kalibracji urządzeń do pomiaru 
stężeń gazów. 

18 na zbiornikowiec do 
przewozu 
chemikaliów – stopień 
wyższy 

Pomoce 
dydaktyczne 

Zestaw schematów chemikaliowców; filmy z serii 
„Onboard Library”, w tym walka z pożarami na 
chemikaliowcach, wchodzenie do przestrzeni 
zamkniętych, prezentacje multimedialne. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

Symulator programowy ładunkowy statków do 
przewozu ładunków płynnych z możliwością 
symulacji sytuacji awaryjnych przy przewozie 
ładunków płynnych. 

Sprzęt osobisty Ubranie gazoszczelne, aparat oddechowy, linka 
ratownicza, lampa bezpieczeństwa, komplet ubrań 
ochronnych, nosze statkowe, aparat reanimacyjny, 
maska z filtrem, aparat oddechowy ucieczkowy, 
chemiczny detektor gazów palnych (eksplozymetr), 
przenośny analizator tlenu, stanowisko 
laboratoryjne do demonstracji właściwości cieczy 
palnych, zestaw do kalibracji urządzeń do pomiaru 
stężeń gazów. 
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19 przewozu ładunków 
niebezpiecznych 

Pomoce 
dydaktyczne 

Code of safe practice for solid bulk cargoes (BC 
Code). 

Międzynarodowy Kodeks Ładunków 
Niebezpiecznych (IMDG Code). 

Poradnik MFAG. 

20 zarządzania 
kryzysowego 
i zachowań ludzkich 

Pomoce 
dydaktyczne 

Plany statkowe (ogólny, pomieszczeń pasażerskich, 
ewakuacji, ochrony p.poż., niezatapialności, oraz 
walki z rozlewami olejowymi). 

Sprzęt osobisty Pasy ratunkowe różnych typów stosowane na 
statkach pasażerskich, tratwa ratunkowa. 

21 kierowania tłumem Pomoce 
dydaktyczne 

Plany statkowe (ogólny, pomieszczeń pasażerskich, 
ewakuacji, ochrony p.poż., niezatapialności, oraz 
walki z rozlewami olejowymi). 

Sprzęt osobisty Pasy ratunkowe różnych typów stosowanych na 
statkach pasażerskich. 

22 bezpieczeństwa dla 
członków załóg 
bezpośrednio 
obsługujących 
pasażerów w 
pomieszczeniach 
pasażerskich 

Pomoce 
dydaktyczne 

Plany statkowe (ogólny, pomieszczeń pasażerskich, 
ewakuacji, ochrony p.poż., niezatapialności, oraz 
walki z rozlewami olejowymi). 

Sprzęt osobisty Pasy ratunkowe różnych typów stosowane na 
statkach pasażerskich, tratwa ratunkowa. 

23 bezpieczeństwa 
pasażerów i ładunku 
oraz szczelności 
kadłuba na statku 
pasażerskim typu ro-
ro 

Pomoce 
dydaktyczne 

Plany statkowe (ogólny, pomieszczeń pasażerskich, 
ewakuacji, ochrony p.poż., niezatapialności, oraz 
walki z rozlewami olejowymi). 

Sprzęt osobisty Eksplozymetr, przenośny analizator tlenu. 

24 obsługi i 
wykorzystania ECDIS 

Pomoce 
dydaktyczne 

Zbiory map cyfrowych ENC i RNC. 

Zbiory uaktualnień do map cyfrowych ENC i RNC. 

Interfejsy sprzętowe RS 232C/422 rzeczywistych lub 
symulowanych urządzeń nawigacyjnych. 

Instrukcje operatora systemu ECDIS. 

Wyposażenie i 
sprzęt 

Symulator programowy ECDIS, elektroniczne 
pomoce nawigacyjne. 
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25 wykorzystania radaru 
i ARPA na poziomie 
operacyjnym 

Pomoce 
dydaktyczne 

Mapy nawigacyjne akwenu, pomoce do 
wykonywania nakresów, instrukcje do ćwiczeń 
i stosowanych urządzeń, wydawnictwa morskie. 

Sprzęt Urządzenie radarowe z anteną i blokiem nadawczo-
odbiorczym spełniające wymagania rozdziału V 
Konwencji SOLAS. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

Symulator programowy radarowo–nawigacyjny 
wyposażony w nawigacyjne mostki szkolne, układy 
sterowania kursem i prędkością statku własnego, 
wskaźniki radarowe i ARPA, oprogramowanie 
umożliwiające prezentację na ekranach radarów i 
ARPA zakłóceń obrazu radarowego, ech obcych 
statków i linii brzegowej, realnej sytuacji 
nawigacyjnej w obszarze ćwiczeń z uwzględnieniem 
oznakowania nawigacyjnego, głębokości, prądów, 
pływów i wiatru.  

26 wykorzystania radaru 
i ARPA na poziomie 
zarządzania 

Pomoce 
dydaktyczne 

Mapy nawigacyjne akwenu, pomoce do 
wykonywania nakresów, wydawnictwa nawigacyjne 
odpowiednie do rejonu ćwiczeń, przenośne 
radiotelefony UKF, instrukcje do ćwiczeń 
i stosowanych urządzeń. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

Symulator programowy radarowo–nawigacyjny 
wyposażony w nawigacyjne mostki szkolne, układy 
sterowania kursem i prędkością statku własnego, 
wskaźniki radarowe i ARPA, oprogramowanie 
umożliwiające prezentację na ekranach radarów i 
ARPA zakłóceń obrazu radarowego, ech obcych 
statków i linii brzegowej, sygnału SART, realnej 
sytuacji nawigacyjnej w obszarze ćwiczeń 
z uwzględnieniem oznakowania nawigacyjnego, 
głębokości, prądów, pływów i wiatru. 

27 manewrowania 
dużymi statkami 

Pomoce 
dydaktyczne 

Poradnik manewrowania statkiem. 
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i statkami 
o nietypowych 
charakterystykach 
manewrowych 

Ćwiczenia 
praktyczne 

Poligon wodny z oznakowaniem – rzeczywisty 
poligon wodny wykorzystujący modele redukcyjne 
lub symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

Modele statków. 

Łódź asekuracyjna. 

System slipowania modeli. 

2 przenośne radiotelefony UKF. 

Plan poligonu ćwiczeń. 

28 nautycznego 
dowodzenia statkiem 

Wyposażenie 
dodatkowe 

2 radiotelefony UKF 

Ćwiczenia 
praktyczne 

Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego. 

29 dowodzenia siłownią 
okrętową 

Ćwiczenia 
praktyczne 

Symulator operacyjny siłowni okrętowej. 

30 współpracy ze 
służbami SAR 

Pomoce 
dydaktyczne 

Instrukcje do ćwiczeń i stosowanych urządzeń.  

Mapy i wydawnictwa nawigacyjne odpowiednie do 
rejonu ćwiczeń.  

Mapa elektroniczna. 

Ćwiczenia 
praktyczne 

Symulator programowy radarowo–nawigacyjny. 

Symulator programowy ARPA. 

Radar. 

Wyposażenie 
dodatkowe 

2 radiotelefony UKF. 

Układy rejestrujące przebieg ćwiczeń z możliwością 
odtwarzania. 

31 znajomości 
Międzynarodowego 
kodeksu zarządzania 
bezpieczną 
eksploatacją statków i 
zapobieganiem 
zanieczyszczaniu 

Pomoce 
dydaktyczne 

Konwencja SOLAS. 

Konwencja STCW. 
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32 obsługi siłowni o 
napędzie innym niż 
tłokowy silnik 
spalinowy 

Pomoce 
dydaktyczne 

Schemat siłowni z turbiną parową. 

Schemat siłowni z turbiną gazową. 

33 obsługi i konserwacji 
układów zasilania o 
napięciu 
przekraczającym 1 kV 

Sprzęt Urządzenia i aparatura pomiarowa przystosowana 
do pracy przy wysokich napięciach. 

 

 

Skróty: 

1) AIS (Automatic Identification System) – system automatycznej identyfikacji; 

2) ALRS (Admiralty List of Radio Signals) – spis sygnałów radiowych Admiralicji 

Brytyjskiej; 

3) ARCS (Admiralty Raster Chart System) – system map rastrowych Admiralicji 

Brytyjskiej; 

4) ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) – radar z automatycznym śledzeniem ech; 

5) AVCS (Admiralty Vector Chart Service) – serwis map wektorowych admiralicji; 

6) COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) – Konwencja 

w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 

1972 roku, sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. 

Nr 15, poz. 61 i 62 oraz z 1984 r. Nr 23, poz. 106); 

7) DGPS (Differential Global Positioning System) – globalny różnicowy system 

pozycyjny; 

8) ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) – systemy obrazowania 

elektronicznych map i informacji nawigacyjnych; 

9) ENC (Electronic Navigational Chart) – elektroniczna mapa nawigacyjna; 

10) EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) – awaryjna radiopława 

pozycyjna; 

11) GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) – Światowy Morski System 

Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa; 

12) GPS (Global  Positioning System) – globalny system pozycyjny; 
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13) IALA (International Association of Lighthouse Authorities) – Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego; 

14) IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual) – 

Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratownictwa; 

15) IBS (Integrated Bridge System) – zintegrowany system mostka nawigacyjnego;  

16) IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) – Międzynarodowy 

morski kodeks towarów niebezpiecznych, o którym mowa w § 1 pkt 1 

obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 

października 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych 

przepisów międzynarodowych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych 

oraz ładunków masowych statkami morskimi (Dz. Urz. MTBiGM poz. 71); 

17) IMO (International Maritime Organization) – Międzynarodowa Organizacja 

Morska; 

18) INS (Integrated Navigation System) – zintegrowany system nawigacji; 

19) ITU–R (International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector) – 

Sektor Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;  

20) Loran C (Long Range Aid to Navigation) – system nawigacji hiperbolicznej 

dużego zasięgu; 

21) LSA Code (International Life-Saving Appliance) – Międzynarodowy kodeks 

środków ratunkowych, o którym mowa w § 1 pkt 8 obwieszczenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów 

międzynarodowych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych oraz 

ładunków masowych statkami morskimi (Dz. Urz. MTBiGM poz. 71); 

22) MFAG (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous 

Goods) – poradnik pierwszej pomocy medycznej (załącznik do Kodeksu IMDG); 

23) MKS – międzynarodowy kod sygnałowy; 

24) MPDM – Międzynarodowe prawo drogi morskiej – Konwencja w sprawie 

międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, 

sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 15, 

poz. 61 i 62 oraz z 1984 r. Nr 23, poz. 106); 

25) NAVTEX (Navigation Telex System) –  system teleksu nawigacyjnego; 

26) PLC (Programmable Logic Controller) – programowalny sterownik logiczny; 
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27) RNC (Raster Navigational Charts) – rastrowe mapy nawigacyjne; 

28) RLC – obwód elektryczny składający się z rezystora (R-rezystancja), cewki (L-

indukcyjność) i kondensatora (C-pojemność); 

29) SAR (Serach and Rescue) – Służba Poszukiwania i Ratownictwa; 

30) SART (Search and Rescue Transponder) – transponder radarowy; 

31) Konwencja SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) – 

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzona 

w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 

1986 r. Nr 35, poz. 177) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym 

Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, 

sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 

i 321), i z Protokołem z 1988 r. do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie 

życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 191, poz. 1173 i 1174); 

32) Konwencja STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) – 

Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 

wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie 

dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202, z 1999 r. Nr 30, poz. 

286 oraz z 2013 r. poz. 1092 i 1093). 
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 WARUNKI DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH  
W MORSKICH JEDNOSTKACH EDUKACYJNYCH 

 

1. Symulator operacyjny umożliwiający przeprowadzenie egzaminu praktycznego zgodnie 

z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie 

art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy. 

2. Egzaminatorzy wpisani na listę egzaminatorów CMKE i posiadający dokument 

potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia zajęć na symulatorach będących 

w dyspozycji MJE. 

3. Prowadzenie egzaminów praktycznych przez zespół egzaminacyjny zgodnie 

z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie 

art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy. 

 

 

 

  



– 46 – 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia … zmieniającej ustawę o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) oraz zmianą delegacji ustawowej, zaistniała 

konieczność poprawienia istniejących oraz opracowania nowych przepisów wykonawczych 

regulujących sprawy prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz przeprowadzania egzaminów 

praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych (zwanych dalej MJE), określających 

warunki w tym zakresie dla szkoleń dla członków załóg statków morskich oraz dla 

pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze. 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie audytu morskich 

jednostek edukacyjnych stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 74 ust. 7 ustawy 

o bezpieczeństwie morskim, zgodnie z którą minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia poszczególnych szkoleń 

i przeszkoleń oraz szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów praktycznych 

w morskich jednostkach edukacyjnych. 

Obciążenia administracyjne dla MJE nie ulegną zmianie w stosunku do stanu obecnego, 

gdyż w większości uregulowania zawarte w projekcie rozporządzenia, były zapisane 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie 

audytów morskich jednostek edukacyjnych.  

Projekt rozporządzenia określa minimalne warunki prowadzenia szkoleń i przeszkoleń 

oraz szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich 

jednostkach edukacyjnych.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Proponuje się, aby projekt rozporządzenia wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 
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rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. 



– 48 – 

Nazwa projektu: 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
przeprowadzania szkoleń i przeszkoleń oraz egzaminów praktycznych 
w morskich jednostkach edukacyjnych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  

Dorota Pyć, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Data sporządzenia: 

26.03.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

 

Nr w wykazie prac … 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia … zmieniającej ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 
(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) oraz zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność opracowania nowych 
przepisów wykonawczych regulujących sprawy przeprowadzania szkoleń i przeszkoleń oraz egzaminów praktycznych 
w morskich jednostkach edukacyjnych (zwanych dalej MJE),w zakresie wymagań minimalnych dla kadry prowadzącej 
szkolenia, wyposażenia bazy dydaktycznej oraz szczegółowych warunków do przeprowadzania egzaminów praktycznych w 
MJE. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Zaproponowane w rozporządzeniu minimalne wymagania mają za zadanie ustalenie jednolitego standardu dla wszystkich 
MJE w zakresie przeprowadzania szkoleń i przeszkoleń oraz egzaminów praktycznych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Wszystkie państwa członkowskie OECD/UE będące stronami konwencji STCW są obowiązane do zapewnienia, że wszelkie 
szkolenia i oceny członków załóg w celu wydawania im `dyplomów na podstawie konwencji STCW były zaplanowane 
zgodnie z programami w formie pisemnej, z uwzględnieniem takich metod i środków nauczania, procedur oraz 
materiałów szkoleniowych, które są niezbędne dla osiągnięcia wymaganego standardu kompetencji. Szczegółowe 
rozwiązania zależą od poszczególnych państw. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Morskie jednostki 
edukacyjne 

39 Dane własne MIiR MJE dostosują swoje działania 
do zmienionych wymagań 
w zakresie przeprowadzania 
szkoleń, przeszkoleń oraz 
egzaminów praktycznych 

Audytorzy wpisani na listę 
Ministra właściwego 
ds. gospodarki morskiej  

28 osób Dane własne MIiR Audytorzy podczas audytów 
będą zobowiązani do 
stosowania zmienionych 
wymagań dotyczących 
uznawania MJE 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
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Projekt skonsultowany zostanie z następującymi partnerami społecznymi: 

1) Akademia Morska w Gdyni, 
2) Akademia Morska w Szczecinie,  
3) Akademia Marynarki Wojennej,  
4) Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.,  
5) Gdyńska Szkoła Morska,  
6) Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku,  
7) Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu,  
8) Policealna Szkoła Morska w Szczecinie,  
9) Technikum Morskie i Politechniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,  
10) Zespół Szkół Morskich w Darłowie,  
11) Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, 
12) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu,  
13) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią,  
14) Dohle Manning Agency (Poland) Sp. z o.o., 
15) Ośrodek Szkoleniowy Polsteam s.c. Gdyni,  
16) Studium Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.,  
17) Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, 
18) Akademia Morska Studium GMDSS,  
19) Ośrodek Szkoleniowy Akademia Marynarki Wojennej,  
20) Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej;  Centrum Szkolenia Nurków Zawodowych,  
21) BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (POLAND) Sp. z o.o.,  
22) Bałtycka Akademia Umiejętności,  
23) Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN”,  
24) Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie,  
25) Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie,  
26) Ośrodek Szkolenia Morskiego Przy Centrum Kształcenia Zawodowego – Świnoujście,  
27) Centrum Szkolenia Morskiego „ZENIT”,   
28) Morski Ośrodek Szkoleniowy przy Akademii Morskiej w Szczecinie – Świnoujście,  
29) Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego Akademii Morskiej w Szczecinie,  
30) Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu,  
31) Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie,  
32) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny w Szczecinie,  
33) Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security, 
34) POLCARGO INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Szczecinie – Ośrodek Szkolenia Morskiego w Kołobrzegu,  
35) Ośrodek Szkolenia Morskiego „LIBRA”,   
36) Security Consulting and Training SCAT,  
37) Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej – Ustka, 
38) Centrum Kształcenia Morskiego w Gdyni,  

39) Związek Armatorów Polskich, 

40) Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów, 

41) Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, 

42) Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, 

43) Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy, 

44) Stowarzyszenie Starszych mechaników Morskich, 

45) Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, 

46) Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o., 
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47) Bałtyckie Forum Morskich Jednostek Edukacyjnych przy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”, 

48) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

49) Business Centre Club – Związek Pracodawców, 

50) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

51) Związek Rzemiosła Polskiego, 

52) Forum Związków Zawodowych, 

53) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

 

 

Brak wpływu na sektor finansów publicznych. 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
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Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  
(0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z …  r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 

 

Brak wpływu. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wejście w życie przed terminem lub w terminie wejścia w życie rozporządzenia MIR w sprawie  audytów w morskich 
jednostkach edukacyjnych (MJE). 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w pierwszych dwóch latach funkcjonowania rozporządzenia w oparciu o uwagi zgłaszane przez MJE oraz 
przeprowadzane audyty przez administrację morską. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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04/47rch 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1) 

z dnia 

w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych 

Na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają: 

1) warunki i tryb uznawania, zmiany zakresu uznania, potwierdzania uznania, odnawiania, 

zawieszania i cofania uznania morskich jednostek edukacyjnych, zwanych dalej „MJE”; 

2) warunki i sposób przeprowadzania audytów; 

3) sposób sporządzania i aktualizacji listy audytorów; 

4) wysokość i warunki wynagradzania członków zespołu audytującego oraz ekspertów, 

w zależności od zakresu przeprowadzanego audytu; 

5) wzory dokumentów stosowanych w przeprowadzaniu audytów MJE. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim; 

2) kierownik MJE – rektora uczelni, w której działa podstawowa jednostka organizacyjna, 

której działalność jest przedmiotem audytu, dyrektora ponadgimnazjalnej szkoły 

morskiej oraz osobę kierującą placówką kształcenia praktycznego, dokształcania 

i doskonalenia zawodowego, umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym ośrodkiem prowadzącym działalność 

szkoleniową w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach trzecich; 

3) data rocznicowa – dzień i miesiąc każdego roku odpowiadające dacie wystawienia 

danego dokumentu; 

                                                 
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222). 
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4) niezgodność – odstępstwo od wymagań Międzynarodowej konwencji, o której mowa 

w § 4, lub ustawy w zakresie szkolenia członków załóg statków morskich niestanowiące 

zagrożenia dla zakładanych efektów szkolenia; 

5) niezgodność duża – odstępstwo od wymagań Międzynarodowej konwencji, o której 

mowa w § 4, lub ustawy w zakresie szkolenia członków załóg statków morskich 

stanowiące zagrożenie dla zakładanych efektów szkolenia; 

6) program szkolenia – program szkolenia, przeszkolenia lub kształcenia realizowany przez 

MJE w zakresie objętym Międzynarodową konwencją, o której mowa 

w § 4, i przepisami wydanymi na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy lub w zakresie objętym 

przepisami, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy i przepisami wydanymi na 

podstawie art. 78 ust. 2 ustawy. 

Rozdział 2 

Warunki uznawania, zmiany zakresu uznania, potwierdzania, odnawiania, zawieszania 

i cofania uznania 

§ 3. Warunkiem uznania uczelni jest zapewnienie przez nią udziału przedstawiciela 

Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w składzie komisji egzaminacyjnej 

przeprowadzającej egzamin dyplomowy na kierunku i w specjalności, których dotyczy 

uznanie. 

§ 4. MJE zostają uznane w zakresie spraw objętych postanowieniami Międzynarodowej 

konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz 

pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, 

poz. 201 i 202, z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092 i 1093), zwanej dalej 

„Konwencją STCW”, lub ustawy w zakresie: 

1) szkolenia członków załóg statków morskich oraz pracowników sektora gospodarki 

morskiej innych niż marynarze, jeżeli: 

a) posiadają wyznaczoną osobę odpowiedzialną za proces szkolenia i egzaminowania,  

b) szkolenia i przeszkolenia są prowadzone: 

− na podstawie ramowych programów szkoleń i przeszkoleń określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 lub art. 78 ust. 2 ustawy 

oraz na podstawie programów szkoleń opracowanych w języku angielskim 

w przypadku, gdy szkolenia są prowadzone w języku angielskim,  
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− przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zgodnie z minimalnymi wymaganiami 

dotyczącymi kadry dydaktycznej określonymi w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 74 ust. 7 ustawy, 

− w odpowiednio wyposażonych salach i na sprzęcie wymaganym do właściwego 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wymaganym wyposażeniem bazy 

dydaktycznej określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 74 ust. 7 

ustawy, 

c) zapewniają: 

− sprawdzenie spełnienia warunków wstępnych do przyjęcia kandydatów na 

szkolenia i przeszkolenia, 

− właściwą informację na temat warunków organizacji szkolenia oraz warunków 

niezbędnych do uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych, 

− prawidłowy przebieg szkolenia w celu osiągnięcia zakładanych efektów 

szkolenia, 

− prawidłowy przebieg zaliczenia części praktycznej szkolenia zgodnie 

z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy oraz zgodnie z Konwencją 

STCW, 

d) posiadają system zarządzania jakością, potwierdzony odpowiednim certyfikatem, 

przy czym w nowo tworzonych MJE system zarządzania jakością powinien być 

potwierdzony certyfikatem w okresie roku od rozpoczęcia działalności 

szkoleniowej, 

e) rejestrują szkolenia i przeszkolenia w systemie, o którym mowa w art. 74 ust. 3 

ustawy; 

2) przeprowadzania egzaminów praktycznych, jeżeli ich baza szkoleniowa i warunki do 

przeprowadzania egzaminów praktycznych odpowiadają wymaganiom określonym 

w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy. 

§ 5. Warunkiem utrzymania uznania przez MJE jest bieżące przekazywanie ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki morskiej informacji o zmianach dotyczących: 

1) adresu siedziby MJE; 

2) formy prawnej prowadzonej działalności; 

3) wzorów świadectw, dyplomów i zaświadczeń potwierdzających ukończenie 

poszczególnych szkoleń i przeszkoleń. 
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Rozdział 3 

Audyty 

§ 6. 1. Wniosek o przeprowadzenie audytu procesu szkolenia lub kształcenia w zakresie 

objętym przepisami wydanymi na podstawie art. 74 ust. 4 lub art. 78 ust. 2 ustawy składa 

kierownik MJE do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz wszystkie wymagane dokumenty przesłane 

do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej sporządza się w języku polskim, 

a w przypadku placówek kształcenia praktycznego, dokształcania i doskonalenia 

zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych, w tym ośrodków prowadzących działalność szkoleniową w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub państwach trzecich, zwanych dalej „morskimi 

ośrodkami szkoleniowymi”, których siedziby znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w językach polskim lub angielskim. 

3. Wniosek o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

składa się nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności aktualnego uznania. 

4. Wniosek o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

składa się nie później niż 3 miesiące przed datą rocznicową. 

5. Po otrzymaniu kompletnego wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa 

w art. 75 ust. 1 ustawy, zespół audytujący, o którym mowa w art. 76 ust. 3 ustawy, 

przeprowadza audyt w zakresie określonym we wniosku. 

§ 7. 1. Audyty, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, przeprowadza się 

w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

2. Audyt, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, przeprowadza się przed 

upływem terminu ważności aktualnego uznania. 

3. Audyt, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, przeprowadza się: 

1) w połowie okresu ważności uznania, jeżeli proces szkolenia trwa co najmniej 2 lata; 

2) raz do roku, jeżeli proces szkolenia trwa nie dłużej niż 2 lata, z wyjątkiem roku, 

w którym następuje odnowienie ważności uznania. 

4. Audyty, o których mowa w art. 75 ust. 2 ustawy, rozpoczyna się w terminie nie 

krótszym niż 3 dni od dnia powiadomienia MJE o planowanym audycie. 
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5. Dopuszcza się przeprowadzenie audytu dotyczącego zmiany zakresu uznania 

z audytem dotyczącym potwierdzenia uznania albo z audytem dotyczącym odnowienia 

ważności uznania. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 8. 1. Do wniosku o przeprowadzenie w uczelni audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 

pkt 1 i 4 ustawy, należy dołączyć: 

1) akt prawny stanowiący podstawę prowadzenia kształcenia w uczelni publicznej, 

a w przypadku uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych odpis z rejestru 

uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 

2) statut uczelni; 

3) regulamin studiów, studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych; 

4) wykaz form, profili i poziomów studiów na poszczególnych specjalnościach 

i kierunkach studiów, do których prowadzenia jest uprawniona podstawowa jednostka 

organizacyjna uczelni, ze wskazaniem tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 

tych studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych, kursów 

dokształcających lub szkoleń prowadzonych w uczelni w zakresie objętym 

postanowieniami Konwencji STCW i ustawy; 

5) kopię ważnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie działalności 

szkoleniowej objętej postanowieniami Konwencji STCW i ustawy, z zastrzeżeniem 

§ 4 pkt 1 lit. d; 

6) opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; 

7) informację dotyczącą kadry dydaktycznej podstawowych jednostek organizacyjnych 

uczelni, obejmującą imiona, nazwiska, zakres i poziom kwalifikacji, w tym kwalifikacji 

morskich, oraz wskazanie poszczególnych zajęć prowadzonych przez tę kadrę; 

8) programy kształcenia dla poszczególnych specjalności i kierunków studiów, programy 

studiów podyplomowych, programy studiów doktoranckich lub programy kursów 

dokształcających i szkoleń zawierające szczegółowe cele tych kursów i szkoleń; 

9) wzór dyplomu ukończenia studiów oraz wzory świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych, kursów dokształcających lub szkoleń; 

10) opis bazy dydaktycznej oraz wykaz wyposażenia posiadanego przez podstawową 

jednostkę organizacyjną uczelni prowadzącą kształcenie w zakresie objętym 

postanowieniami Konwencji STCW i ustawy; 
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11) opis warunków przeprowadzania zaliczenia części praktycznej objętej postanowieniami 

Konwencji STCW i ustawy; 

12) kopię dowodu wpłaty za przeprowadzenie audytu i wydanie certyfikatu. 

2. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 

ustawy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10–12, oraz pozostałe 

dokumenty wskazane w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich zmiany. 

3. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 

ustawy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich 

zmiany. 

4. W przypadku szkoleń prowadzonych w języku angielskim do wniosku 

o przeprowadzenie audytu należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, 

sporządzone w języku angielskim. 

§ 9. Audytowi przeprowadzanemu w uczelni podlegają: 

1) działalność uczelni oraz organizacja procesu kształcenia i szkolenia zgodnie 

z uprawnieniami posiadanymi przez uczelnię; 

2) dokumentacja prowadzonego w uczelni kształcenia lub szkolenia; 

3) zgodność kwalifikacji kadry dydaktycznej podstawowych jednostek organizacyjnych 

uczelni, w tym kwalifikacji morskich, z minimalnymi wymaganymi kwalifikacjami do 

prowadzenia poszczególnych zajęć;  

4) zasady przeprowadzania i wyniki ostatniej okresowej oceny pracy kadry dydaktycznej 

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. 

§ 10. 1. Do wniosku o przeprowadzenie w ponadgimnazjalnej szkole morskiej audytu, 

o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, należy dołączyć: 

1) akt założycielski ponadgimnazjalnej szkoły morskiej; 

2) statut ponadgimnazjalnej szkoły morskiej; 

3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego – w przypadku szkół niepublicznych 

zakładanych przez osoby prawne i fizyczne; 

4) wykaz działalności dydaktycznych w zakresie objętym postanowieniami Konwencji 

STCW i ustawy; 
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5) kopię ważnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie działalności 

szkoleniowej objętej postanowieniami Konwencji STCW i ustawy, z zastrzeżeniem 

§ 4 pkt 1 lit. d; 

6) informację dotyczącą kadry dydaktycznej ponadgimnazjalnej szkoły morskiej, 

obejmującą imiona, nazwiska, zakres i poziom kwalifikacji, w tym kwalifikacji 

morskich, oraz wskazanie poszczególnych zajęć prowadzonych przez tę kadrę; 

7) programy szkoleń zgłoszone do uznania zawierające w szczególności: 

a) szczegółowe cele szkolenia określające poziom kompetencji, wynikające 

z wymagań egzaminacyjnych, które powinny być osiągnięte przez uczestnika 

szkolenia, 

b) opis wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zasad prowadzenia zaliczeń 

i egzaminów, metod sprawdzania wiedzy, umiejętności i oceny kompetencji, 

c) spis posiadanych pomocy dydaktycznych niezbędnych do szkolenia; 

8) wzory zaświadczeń, świadectw i dyplomów na kierunkach, na których kształcenie 

odbywa się zgodnie z Konwencją STCW i ustawą; 

9) opis bazy dydaktycznej oraz wykaz wyposażenia posiadanego przez ponadgimnazjalną 

szkołę morską prowadzącą kształcenie w zakresie objętym postanowieniami Konwencji 

STCW i ustawy; 

10) opis warunków przeprowadzania zaliczenia części praktycznej objętej postanowieniami 

Konwencji STCW i ustawy; 

11) kopię dowodu wpłaty za przeprowadzenie audytu i wydanie certyfikatu. 

2. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 

ustawy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7, 9–11, oraz pozostałe 

dokumenty wskazane w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich zmiany. 

3. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 

ustawy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich 

zmiany. 

4. W przypadku szkoleń prowadzonych w języku angielskim do wniosku 

o przeprowadzenie audytu należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, 

sporządzone w języku angielskim. 

§ 11. Audytowi przeprowadzanemu w ponadgimnazjalnej szkole morskiej podlegają: 

1) działalność ponadgimnazjalnej szkoły morskiej oraz organizacja procesu kształcenia 
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i szkolenia zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez ponadgimnazjalną szkołę 

morską; 

2) dokumentacja prowadzonego w ponadgimnazjalnej szkole morskiej kształcenia lub 

szkolenia; 

3) zgodność kwalifikacji kadry dydaktycznej ponadgimnazjalnej szkoły morskiej, w tym 

kwalifikacji morskich, z minimalnymi wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia 

poszczególnych zajęć;  

4) zasady przeprowadzania i wyniki ostatniej okresowej oceny pracy kadry dydaktycznej 

ponadgimnazjalnej szkoły morskiej. 

§ 12. 1. Do wniosku o przeprowadzenie w morskich ośrodkach szkoleniowych audytu, 

o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, należy dołączyć: 

1) statut morskiego ośrodka szkoleniowego; 

2) akt założycielski morskiego ośrodka szkoleniowego; 

3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego – w przypadku placówek niepublicznych 

zakładanych przez osoby prawne i fizyczne; 

4) dokument potwierdzający wpis morskiego ośrodka szkoleniowego do rejestru jednostek 

szkoleniowych zgodny z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw 

trzecich, w których został utworzony, o ile taki rejestr jest prowadzony; 

5) wykaz działalności szkoleniowej w zakresie objętym postanowieniami Konwencji 

STCW i ustawy; 

6) kopię ważnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie działalności 

szkoleniowej objętej postanowieniami Konwencji STCW i ustawy, z zastrzeżeniem 

§ 4 pkt 1 lit. d; 

7) opis wewnętrznego systemu kontroli realizacji programów szkolenia; 

8) informację dotyczącą kadry dydaktycznej morskiego ośrodka szkoleniowego, 

obejmującą imiona, nazwiska, zakres i poziom kwalifikacji, w tym kwalifikacji 

morskich, oraz wskazanie poszczególnych zajęć prowadzonych przez tę kadrę; 

9) programy szkolenia dotyczące szkoleń i kursów zgłoszonych do uznania zawierające 

w szczególności: 

a) szczegółowe cele szkolenia określające poziom kompetencji, wynikające 

z wymagań egzaminacyjnych, które powinny być osiągnięte przez uczestnika 

szkolenia, 
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b) opis metod sprawdzania wiedzy, umiejętności i oceny kompetencji, 

c) spis posiadanych pomocy dydaktycznych niezbędnych do szkolenia w zakresie 

objętym postanowieniami Konwencji STCW i ustawy; 

10) wzory świadectw i zaświadczeń ukończenia szkoleń; 

11) opis bazy dydaktycznej oraz wykaz wyposażenia posiadanego przez morski ośrodek 

szkoleniowy prowadzący kształcenie w zakresie objętym postanowieniami Konwencji 

STCW i ustawy; 

12) opis warunków przeprowadzania zaliczenia części praktycznej objętej postanowieniami 

Konwencji STCW i ustawy; 

13) kopię dowodu wpłaty za przeprowadzenie audytu i wydanie certyfikatu. 

2. W przypadku morskich ośrodków szkoleniowych spoza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej do wniosku o przeprowadzenie audytu należy dołączyć dokumenty równoważne 

z dokumentami, o których mowa w ust. 1, w języku angielskim lub w języku polskim 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 

ustawy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5–9, 11–13, oraz pozostałe 

dokumenty wskazane w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich zmiany. 

4. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 

ustawy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich 

zmiany. 

5. W przypadku szkoleń prowadzonych w języku angielskim do wniosku 

o przeprowadzenie audytu należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, 

sporządzone w języku angielskim. 

§ 13. Audytowi przeprowadzanemu w morskim ośrodku szkoleniowym podlegają: 

1) działalność morskiego ośrodka szkoleniowego oraz organizacja procesu kształcenia 

i szkolenia zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez morski ośrodek szkoleniowy; 

2) dokumentacja prowadzonego w morskim ośrodku szkoleniowym kształcenia lub 

szkolenia; 

3) zgodność kwalifikacji kadry dydaktycznej morskiego ośrodka szkoleniowego, w tym 

kwalifikacji morskich, z minimalnymi wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia 

poszczególnych zajęć;  
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4) zasady przeprowadzania i wyniki okresowych ocen pracy kadry dydaktycznej morskiego 

ośrodka szkoleniowego. 

Rozdział 4 

Zespół audytujący 

§ 14. W ramach audytu zespół audytujący, o którym mowa w art. 76 ust. 3 ustawy: 

1) weryfikuje wniosek i złożoną dokumentację; 

2) przeprowadza czynności audytowe w MJE obejmujące weryfikację zgodności 

przedstawionej dokumentacji ze stanem faktycznym; 

3) weryfikuje podjęte działania korygujące wynikające ze sporządzonych kart 

niezgodności, o których mowa w § 15 ust. 3. 

§ 15. 1. Zespół audytujący po przeprowadzonych czynnościach audytowych, o których 

mowa w § 14 pkt 2, sporządza sprawozdanie w dwóch egzemplarzach. 

2. Audytor wiodący przekazuje sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki morskiej. Drugi egzemplarz sprawozdania przekazuje kierownikowi MJE. 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub niezgodności dużej audytor wiodący 

sporządza dodatkowo w dwóch egzemplarzach karty niezgodności, odrębnie dla niezgodności 

albo niezgodności dużej, określając w nich szczegóły niezgodności oraz termin przekazania 

informacji o podjętych działaniach korygujących, z których jeden przekazuje kierownikowi 

MJE wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dużej audytor wiodący przekazuje 

sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej wraz z wnioskiem 

o zawieszenie uznania do czasu usunięcia niezgodności dużej. 

§ 16. 1. Kierownik MJE informuje na piśmie audytora wiodącego o podjętych 

działaniach korygujących i terminie usunięcia niezgodności oraz niezgodności dużej. 

2. Audytor wiodący po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, analizuje karty 

niezgodności i w przypadku akceptacji podjętych działań korygujących przez MJE zamyka 

wystawione karty niezgodności dokonując stosownej adnotacji na kartach niezgodności. 

3. Audytor wiodący zamyka także karty niezgodności w przypadku: 

1) braku akceptacji podjętych działań korygujących zawartych w informacji, o której mowa 

w ust. 1;  
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2) nie otrzymania informacji o podjętych działaniach korygujących w terminie, o którym 

mowa w § 15 ust. 3. 

4. Po zamknięciu kart niezgodności audytor wiodący przekazuje je ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki morskiej wraz z wnioskiem o udzielenie albo nieudzielenie 

uznania, zmianę zakresu uznania, potwierdzenie uznania lub odnowienie ważności uznania, 

zawieszenie albo cofnięcie uznania. 

5. Zawieszenie uznania dotyczy całego zakresu działalności szkoleniowej. W okresie 

zawieszenia uznania MJE może dokończyć rozpoczęte szkolenia i przeszkolenia, bez prawa 

do rozpoczęcia nowych szkoleń i przeszkoleń. 

6. W okresie zawieszenia uznania kierownik MJE informuje na bieżąco ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej o podejmowanych działaniach zmierzających do 

usunięcia niezgodności dużej. 

7. W celu potwierdzenia usunięcia niezgodności dużej, minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej przeprowadza audyt dodatkowy. Pozytywny wynik audytu dodatkowego 

stanowi podstawę do wznowienia działalności szkoleniowej. Negatywny wynik audytu 

dodatkowego stanowi podstawę do cofnięcia uznania na okres 1 roku, licząc od daty 

zawieszenia uznania. 

8. Zamknięcie karty niezgodności dużej w przypadkach określonych w ust. 3 stanowi 

podstawę do cofnięcia uznania. 

9. W okresie cofnięcia uznania MJE może dokończyć rozpoczęte szkolenia, bez prawa 

do rozpoczęcia nowych szkoleń i przeszkoleń. 

§ 17. Audytor wiodący wnioskuje o udzielenie albo nieudzielenie uznania, zmianę 

zakresu uznania, potwierdzenie uznania lub odnowienie ważności uznania, zawieszenie 

uznania albo cofnięcie uznania w zależności od wyniku audytu. 

§ 18. Wzór sprawozdania oraz wzór karty niezgodności i niezgodności dużej określają 

załączniki nr 1 w języku polskim i nr 2 w języku angielskim. 

§ 19. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na wniosek audytora 

wiodącego po przeprowadzonym audycie, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 9 ustawy, wydaje:  

1) certyfikat uznania, w przypadku uznania lub odnowienia uznania MJE; 

2) certyfikat zmiany zakresu uznania, w przypadku zmiany zakresu uznania MJE.  
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2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na wniosek audytora wiodącego po 

przeprowadzonym audycie wydaje decyzję o zawieszeniu albo cofnięciu uznania MJE, 

o której mowa w art. 75 ust. 6 ustawy.  

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na wniosek audytora wiodącego po 

przeprowadzonym audycie informuje pisemnie kierownika MJE o uzyskaniu potwierdzenia 

uznania. 

4. Wzór certyfikatu uznania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

5. Wzór certyfikatu zmiany zakresu uznania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

6. W przypadku zmiany zakresu uznania wystawia się nowy certyfikat zmiany zakresu 

uznania obejmujący rozszerzony zakres uznania. W okresie ważności certyfikatu uznania 

można wystawić kilka certyfikatów zmiany zakresu uznania z terminem ważności nie 

wykraczającym poza datę ważności certyfikatu uznania. 

§ 20. Wysokość i warunki wynagradzania członków zespołu audytującego oraz 

ekspertów, w zależności od zakresu przeprowadzanego audytu określa załącznik nr 5 do 

rozporządzenia. 

Rozdział 5 

Lista audytorów i aktualizacja listy 

§ 21. 1. Na listę audytorów, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, są wpisywane osoby 

zweryfikowane w zakresie, o którym mowa w art. 76 ust. 2 ustawy, przez zespół powołany 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, powoływany jest na okres trzech lat. 

3. Kandydatów na audytorów zgłaszają: przewodniczący Centralnej Morskiej Komisji 

Egzaminacyjnej, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, MJE, 

urzędy morskie, towarzystwa klasyfikacyjne, przedsiębiorstwa armatorskie lub inne podmioty 

działające w obszarze gospodarki morskiej. 

§ 22. Lista audytorów jest sporządzana na okres trzech lat. Jej aktualizacja jest 

dokonywana w każdym czasie w zależności od potrzeb. 

§ 23. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej aktualizuje listę audytorów 

przez: 

1) uzupełnienie listy audytorów;  
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2) skreślenie z listy audytorów:  

a) w przypadku śmierci audytora, 

b) na wniosek audytora, 

c) na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 22 ust. 3, 

d) w przypadku nienależytego wykonywania czynności przez audytora, 

e) w przypadku, gdy audytor przestał spełniać warunki określone w art. 76 ust. 2 

ustawy.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c–e, zespół, o którym mowa 

w § 22 ust. 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej opinię 

w zakresie skreślenia audytora z listy audytorów.  

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem § 4 pkt 1 lit. e, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3) 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

  

                                                 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

13 maja 2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych (Dz. U. poz. 698), które zgodnie 
z art. … ustawy z dnia … o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. …) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załącznik nr 1 
 WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU W MORSKIEJ JEDNOSTCE EDUKACYJNEJ ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI 

 

……………………………………………… 
     (minister właściwy ds. gospodarki morskiej) 

dokument nr …… 

       .........................., dnia .................. 

 

Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim 

ośrodku szkoleniowym1) 

w przedmiocie: 

1) uznania                

2) zmiany zakresu uznania       

3) potwierdzenia uznania        

4) odnowienia ważności uznania    

5) dodatkowy              
 

 

 

 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
     (nazwa morskiej jednostki edukacyjnej) 

 …………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
           (adres) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
 (tytuł, imię i nazwisko kierownika morskiej jednostki edukacyjnej) 

 …………………………………………… 

…………………………………………… 
(tytuł, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za proces szkolenia w zakresie 

spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW i ustawy2)) 

 

……………………………………………… 
      (data rozpoczęcia działalności) 

 ………………………………………… 
      (Obowiązującego uznania udzielił3)) 

……………………………………………… 
      (data i rodzaj ostatniego audytu) 

 Zespół Audytujący: 

1.  audytor wiodący 

2.  audytor 

3.  audytor 

4.  audytor 

Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia ... (poz. ...)  
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Czy podczas poprzedniej kontroli były wystawione karty niezgodności? 

                 tak           nie   

Jeżeli tak, czy niezgodności usunięto? 

                 tak           nie   

I. Audyt spełnienia wymagań formalno–prawnych działalności: 

             spełnione     niespełnione   

II. Zakres działalności morskiej jednostki edukacyjnej 

 
 
Lp. 

 
Szkolenia kwalifikacyjne 

Wpisz znak „X” we 

właściwej pozycji 

1 na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza 
wachtowego 

 

2 na poziomie  pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo starszego 
marynarza 

 

3 na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej na 
świadectwo motorzysty wachtowego 

 

4 na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej na 
świadectwo starszego motorzysty  

 

5 na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej na 
świadectwo elektromontera 

 

6 na poziomie zarządzania w dziale pokładowym  
7 na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym  
8 na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej  
9 na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej  
10 na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej  
11 na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej  
12 na poziomie zarządzania w dziale maszynowym  
13 na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej  
14 na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej  
15 na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej  
16 na oficera wachtowego na statkach rybackich o długości do 24 m na wodach 

ograniczonych 
 

17 na oficera wachtowego statku rybackiego o długości powyżej 24 m uprawiającego 
żeglugę na wodach ograniczonych 

 

18 na szypra statku rybackiego o długości powyżej 24 m uprawiającego żeglugę na 
wodach ograniczonych 

 

19 na szypra statku rybackiego o długości powyżej 24 m uprawiającego żeglugę na 
wodach nieograniczonych 

 

20 Inne: 
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Lp. Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa oraz dodatkowe 
przeszkolenia specjalistyczne 

Wpisz znak „X” we 

właściwej pozycji 

1 w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej  
2 w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej  
3 w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym  
4 uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym  
5 w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej  
6 w zakresie indywidualnych technik ratunkowych  
7 uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych  
8 w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy  
9 uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy  
10 w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy  
11 uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy  
12 w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej  
13 na świadectwo ratownika  
14 uaktualniające na świadectwo ratownika  
15 na świadectwo starszego ratownika  
16 uaktualniające na świadectwo starszego ratownika  
17 w zakresie problematyki ochrony na statku  
18 dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony  
19 oficera ochrony statku  
20 na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy  
21 na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień 

podstawowy 
 

22 na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych – stopień wyższy  
23 na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych – stopień wyższy  
24 na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów – stopień wyższy  
25 w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych  
26 w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich  
27 w zakresie kierowania tłumem  
28 w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących 

pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 
 

29 w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku 
pasażerskim typu ro-ro 

 

30 w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS  
31 w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym  
32 w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania  
33 w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych 

charakterystykach manewrowych 
 

34 w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem  
35 w zakresie dowodzenia siłownią okrętową  
36 w zakresie współpracy ze służbami SAR  
37 w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną 

eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom 
 

38 w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy  
39 w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV  
40 Inne: 
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III. Dokumenty morskiej jednostki edukacyjnej 

Lp. Zagadnienia 
Tak / nie 

/ nie 
dotyczy 

Uwagi 

1 Akt prawny/ akt założycielski 
 

  

2 Statut 
 

  

3 Wpis do rejestru uczelni niepublicznych 
(dotyczy tylko uczelni niepublicznych i 
związków uczelni niepublicznych) 

  

4 Wpis do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych (dotyczy szkół niepublicznych 
zakładanych przez osoby prawne i fizyczne) 

  

5 Dokument potwierdzający wpis morskiego 
ośrodka szkoleniowego do rejestru jednostek 
szkoleniowych (morska jednostka edukacyjna 
posiadająca siedzibę poza obszarem 
Rzeczypospolitej Polskiej)  

  

6 Dokumentacja dotycząca posiadanego systemu 
zarządzania jakością w zakresie działalności 
szkoleniowej objętej postanowieniami 
Konwencji STCW 

  

Uwagi: 
 
 
 
 

IV. Sprawdzenie i ocena programów kształcenia i ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74. ust. 4 lub art. 78 ust. 2 

Lp. Zagadnienia 
Tak / nie 

/ nie 
dotyczy 

Uwagi 

1 Zgodność realizowanych programów 
kształcenia z wymaganiami w zakresie 
programów szkolenia i wymagań 
kwalifikacyjnych 

  

2 Zgodność realizowanych programów praktyk z 
wymaganiami w zakresie programów szkolenia 
i wymagań kwalifikacyjnych 

  

3 System oceniania, zasad prowadzenia zaliczeń 
i egzaminów, metod sprawdzania wiedzy i 
oceny kompetencji 

  

4 Wewnętrzny system zapewniania jakości 
kształcenia 

  

5 System archiwizacji i przechowywania 
dokumentów 

  

Uwagi: 
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V. Sprawdzenie i ocena prowadzenia dokumentacji procesu kształcenia lub szkolenia4) 

Lp. Zagadnienia 
Tak / nie 

/ nie 
dotyczy 

Uwagi 

1 Album studentów/ Księga uczniów/ Lista 
słuchaczy/ doktorantów/ uczestników szkolenia 

  

2 Karty okresowych osiągnięć studentów / 
Arkusze ocen  

  

3 Dokumentacja potwierdzająca udział w 
zajęciach objętych audytem 

  

4 Prowadzenie dzienników zajęć zgodnie z 
planem zajęć 

  

5 Protokoły egzaminów i zaliczeń 
 

  

6 Rejestr wydanych świadectw, dyplomów i jego 
zgodność z Albumem studentów/ Księgami 
uczniów/ Listami słuchaczy/ doktorantów/ 
uczestników szkolenia 

  

7 Rejestr wydanych książek praktyk 
 

  

8 Nadzór nad realizacją praktyk morskich 
potwierdzanych książką praktyk 

  

9 Rejestr wydanych zaświadczeń o zaliczeniu 
książki praktyk 

  

10 Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu 
szkolenia 

  

11 Rejestr wydanych zaświadczeń o zaliczeniu 
części praktycznej szkolenia, przeprowadzonej 
zgodnie z przewidzianym ramowym 
programem szkoleń 

  

Uwagi: 
 
 
 

VI. Sprawdzenie i ocena kadry dydaktycznej oraz prowadzenia stosownej 

dokumentacji  

Lp. Zagadnienia 
Tak / nie 

/ nie 
dotyczy 

Uwagi 

1 Informacje dotyczące obsady kadrowej z 
podaniem kwalifikacji oraz zgodność 
kwalifikacji z przepisami Konwencji STCW i 
ustawy 

  

2 Wyznaczenie odpowiedniej osoby 
odpowiedzialnej za proces szkolenia 
i egzaminowania w zakresie spraw objętych 
postanowieniami Konwencji STCW i ustawy 

  

3 Teczki akt osobowych  
 

  

Uwagi: 
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VII. Sprawdzenie i ocena bazy dydaktycznej oraz jej wyposażenia 

Lp. Zagadnienia 
Tak / 

nie / nie 
dotyczy 

Uwagi 

1 Opis bazy szkoleniowej  
 

  

2 Spis pomocy dydaktycznych 
 

  

3 Baza zasobów bibliotecznych 
 

  

4 Wyposażenie sal wykładowych w sprzęt i 
pomoce dydaktyczne  

  

5 Wyposażenie dodatkowe wymagane do 
dodatkowych przeszkoleń 

  

6 Baza ćwiczeniowa: 
 

  

Laboratorium: 
 

  

Symulator programowy: 
 

  

Warsztat:  
 

  

Inne:  
 

  

7 Symulator operacyjny:  
 

  

Uwagi: 
 
 
 
 

VIII. Sprawdzenie i ocena procesu kształcenia i szkolenia  

Lp. Zagadnienia 
Tak / 

nie / nie 
dotyczy  

Uwagi 

1 Prowadzenie wykładów i ich zgodność  z 
programami szkoleń 

  

2 Prowadzenie ćwiczeń i ich zgodność 
z programami szkoleń 

  

3 Prowadzenie innych zajęć i ich zgodność z 
programami szkoleń 

  

4 Realizacja praktyk zawodowych i ich 
integralność z programem szkolenia 

  

5 Dysponowanie przez kadrę dydaktyczną 
zestawami pytań (testami) wykorzystywanymi 
podczas sprawdzania wiadomości studenta/ 
doktoranta / słuchacza/ ucznia/ uczestnika 
szkolenia 

  

6 Stosowanie sprzętu szkoleniowego zgodnie z 
programami szkoleń 

  

7 Ocenianie, zaliczanie, egzaminowanie   
8 Zaliczanie książki praktyk   
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9 Prowadzenie dokumentacji związanej 
z procesem kształcenia i szkolenia 

  

10 Realizowanie wewnętrznej kontroli  systemu 
zapewnienia jakości kształcenia i szkolenia 

  

11 Morska jednostka edukacyjna zapewnia 
warunki prawidłowego przebiegu zaliczenia 
etapu praktycznego szkolenia, obejmującego 
sprawdzenie umiejętności i kompetencji 
zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi 
określonymi w Konwencji STCW i ustawie  

  

Uwagi: 
 
 
 
 
 

 

 

IX. Obserwacja i wnioski końcowe  
Obserwacja:5) 

 
Wnioski końcowe: 
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Zespół audytujący w składzie: 

1. …………………………………………. audytor wiodący 

2. …………………………………………. audytor 

3. …………………………………………. audytor 

4. …………………………………………. audytor 

 

Wystawiono karty niezgodności6) 

                 tak           nie   

 

                               …………............................................... 

                               …………............................................... 

                               …………............................................... 

..............................................               …………............................................... 
       (data)                         (podpisy członków zespołu audytującego) 

Potwierdzam zapoznanie się ze sprawozdaniem i otrzymanie jego egzemplarza  

 

 

 

..................................................................................             …………………… 
   (podpis kierownika morskiej jednostki edukacyjnej, pieczęć)                     (data) 

 
Objaśnienia: 
1) Niepotrzebne skreślić. 
2) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. 

poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 oraz z 2015 r. Dz. U.). 
3) Jeżeli dotyczy. 
4) Również w postaci elektronicznej. 
5) Obserwacja – możliwość niespełnienia wymagania lub stwierdzone odstępstwo od wymagań określonych 

w Konwencji STCW lub ustawie, niepoparte obiektywnymi dowodami. 
6) W przypadku wystawienia kart niezgodności wskazać ich ilość. 
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KARTA NIEZGODNOŚCI  nr ......... 

Typ: niezgodność duża   

   niezgodność      

1. Nazwa morskiej jednostki edukacyjnej: 

……..………………………………….. 

……………...…………………………. 

……………………...…………………. 

Osoba odpowiedzialna1) w morskiej 

jednostce edukacyjnej: 

…........................................................... 

2. Skład zespołu audytującego: 

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 
 

3. Data: 

……………………………… 

4. Miejsce audytu: 

……………………………………..… 

5. Szczegóły niezgodności dużej/niezgodności2): 

 

6. Niespełniony wymóg: 

 

7. Termin przekazania informacji o podjętych działaniach korygujących: 

                           ..………................................................ 
                                 (podpis audytora wiodącego) 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z niezgodnością i jednocześnie deklaruję przekazanie 

informacji o podjętych działaniach korygujących określając sposób i termin usunięcia 

niezgodności w terminie wskazanym powyżej. 

 

............................................................................   …………............................................ 
   (osoba odpowiedzialna - imię i nazwisko, stanowisko)                   (podpis) 

9. Informacja o działaniach korygujących: 

 

10. Działania korygujące: akceptuję / nie akceptuję /nie przekazano informacji o działaniach 

korygujących 2) 

...........................................           …………............................................ 
      (data)                         (podpis audytora wiodącego) 

Objaśnienia: 
1) Osoba odpowiedzialna za proces szkolenia w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW 

i ustawy. 
2) Niepotrzebne skreślić.  
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Załącznik nr 2 
 WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU W MORSKIEJ JEDNOSTCE EDUKACYJNEJ ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI   

                     WERSJA ANGIELSKA 

……………………………………………… 
     (minister competent for  maritime economy) 

document No …… 

       ..........................,  .................. 

 

Report from audit of: university, upper secondary maritime school, maritime education 

unit1) 

concerning:  

1) recognition           

2) change of recognition scope  

3) recognition endorsement    

4) revalidation of recognition   

5) additional            

……………………………………………… 

……………………………………………… 
     (name of maritime education unit) 

 ……………………………………..………. 

……………………………………………... 

……………………………………………... 
           (address) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
(title, first name and surname of the director of the maritime education unit) 

 ……………………………………………... 

……………………………………………... 
(title, first name and surname of the person responsible for trainings in the scope 

covered by the provisions of the STCW Convention and the Act2)) 

 

……………………………………………… 
        (date established) 

 ……………………………………………... 
        (Valid recognition granted by3)) 

……………………………………………. 
     (date and type of the most recent audit) 

 Audit Team: 

 

 

 

 

1.  lead auditor 

2.  auditor 

3.  auditor 

4.  auditor 
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Have non-conformity reports been drafted after the last audit? 

                  yes                 no   

If yes, have the non-conformities been rectified? 

                  yes                 no   

I. Audit of meeting formal and legal requirements:  

         requirements met     requirements not met   

II. Operation scope of maritime education unit 

No. Qualification trainings 
Put the “X” mark 

in an appropriate 

field 

1 at the support level in the deck department for the seafarer’s certificate  
2 at the support level in the deck department for the certificate of a rating as able 

seafarer deck 
 

3 at the support level in the engine department in the mechanic’s specialisation for the 
certificate of a rating forming part of an engine room watch 

 

4 at the support level in the engine department in the mechanic’s specialisation for the 
certificate of a rating as able seafarer engine  

 

5 at the support level in the engine department in the electrician’s specialisation for the 
certificate of an electro-technical rating 

 

6 at the management level in the deck department  
7 at the operational level in the deck department  
8 at the management level in near-coastal voyages  
9 at the operational level in near-coastal voyages  
10 for the certificate of a skipper class 1 on domestic voyages  
11 for the certificate of a skipper class 2 on domestic voyages  
12 at the management level in the engine department  
13 at the operational level in the engine department for the mechanic’s specialisation  
14 at the operational level in the engine department for the electrician’s specialisation  
15 for the diploma of an engineer officer on domestic voyages   
16 for the officer in charge of a navigational watch on fishing vessels of up to 24 metres 

in length on restricted waters 
 

17 for an officer in charge of a navigational watch on a fishing vessel of above 24 
metres in length operating in restricted waters 

 

18 for the skipper of a fishing vessel of above 24 metres in length operating in restricted 
waters 

 

19 for the skipper of a fishing vessel of above 24 metres in length operating in 
unrestricted waters 

 

20 Other: 
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No. Training in safety and additional specialised trainings 
Put the “X” mark 

in an appropriate 

field 

1 in elementary rules of first aid  
2 in first aid  
3 in medical care of sick people  
4 update training in medical care of sick people  
5 in individual safety and common responsibility   
6 in individual rescue techniques  
7 update training in individual rescue techniques  
8 in fire protection – basic level  
9 update training in fire protection – basic level  
10 in fire protection – higher level   
11 update training in fire protection – higher level   
12 in safety for personnel of fishing vessels in domestic voyages   
13 for the certificate of a rescuer  
14 update training for the certificate of a rescuer  
15 for the certificate of a senior rescuer  
16 update training for the certificate of a senior rescuer  
17 in security on board a ship   
18 for ship personnel with assigned tasks in the area of security  
19 ship security officer  
20 for liquefied gas tankers – basic level  
21 for oil and chemical tankers – basic level  
22 for liquefied gas tankers – higher level  
23 for oil tankers – higher level  
24 for chemical tankers – higher level  
25 in transport of hazardous cargoes   
26 in crisis management and human behaviour   
27 in crowd management   
28 in safety for personnel directly involved in passenger service in rooms for passengers   
29 in safety of passengers, cargo and hull tightness on ro-ro passenger ships   
30 in ECDIS handling and use   
31 in the use of radar and ARPA at the operational level   
32 in the use of radar and ARPA at the management level   
33 in manoeuvring large ships and ships with unusual manoeuvring characteristics   
34 in nautical command of a ship   
35 in command of a ship’s engine room   
36 in cooperation with SAR services  
37 in knowledge of the International Safety Management Code   
38 in handling an engine room with propulsion other than a combustion piston engine   
39 in handling and maintenance of power supply systems with voltage that exceeds 1 kV  
40 Other: 
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III. Documents of maritime education unit 

No. Issues Yes / no / 
not 

applicable 

Notes 

1 Legal act/certificate of incorporation 
 

  

2 Statutes 
 

  

3 Entry into the register of non-public 
universities (concerns only non-public 
universities and associations of non-public 
universities) 

  

4 Entry into the register of non-public schools 
and establishments (in the case of non-public 
schools founded by legal and natural persons) 

  

5 Document to confirm entry of a maritime 
education unit into a register of 
universities/colleges/training centres (maritime 
education unit with its registered office outside 
the Republic of Poland)  

  

6 Documentation on having a quality 
management system regarding the training 
activities covered by the provisions of the 
STCW Convention 

  

Notes: 
 
 
 

 

IV. Verification and assessment of training programmes and their compliance with the 

requirements laid down in provisions issued pursuant to Article 74(4) or Article 

78(2) 

No. Issues Yes / no / 
not 

applicable 

Notes 

1 Compliance of curricula with the requirements 
for training programmes and qualification 
requirements 

  

2 Compliance of on board training programmes 
with the requirements for training programmes 
and qualification requirements 

  

3 Assessment system, rules of tests and 
examinations, methods of verification of 
knowledge and evaluation of competence 

  

4 Internal system of education quality assurance   
5 Document archiving and storage system   
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Notes: 
 
 

 

V. Verification and assessment of keeping documentation on the education or training 

process4) 

No. Issues Yes / no / 
not 

applicable 

Notes 

1 Album of students/ book of students/ list of 
students/ PhD students /training participants 
 

  

2 Periodical student achievements sheets/ Grade 
sheets  

  

3 Documentation to confirm attendance during 
the audited classes  
 

  

4 Keeping class records according to the class 
schedule 

  

5 Protocols from exams and tests 
 

  

6 Register of issued certificated, diplomas and its 
conformity with the album of students/ book of 
students/ lists of students/ PhD students 
/training participants 

  

7 Register of training record books issued 
 

  

8 Supervision of on board training confirmed by 
a training record book 

  

9 Register of issued certificates on training 
record book pass 

  

10 Register of issued certificates on training 
completion 

  

11 Register of issued certificates on passing the 
practical part of training, carried out in line 
with the framework training programme 

  

Notes: 
 
 
 

 

VI. Verification and assessment of the teaching staff and of keeping relevant 

documentation  

No. Issues Yes / no / 
not 

applicable 

Notes 

1 Information on staff, including qualifications 
and compliance of the qualifications with the 
STCW Convention and the Act 
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2 Appointment of the person responsible for 
trainings and examinations in the scope 
covered by the provisions of the STCW 
Convention and the Act. 

  

3 Personal files  
 

  

Notes: 
 
 

 

VII. Verification and assessment of educational facilities and equipment 

No. Issues Yes / no / 
not 

applicable 

Notes 

1 Description of the training facilities  
 

  

2 List of teaching aids 
 

  

3 Library resources  
 

  

4 Lecture room equipment and teaching aids    
5 Additional equipment required for additional 

trainings 
  

6 Class facilities: 
 

  

Laboratory: 
 

  

Programme simulator of: 
 

  

Workshop:  
 

  

Other:  
 

  

7 Operational simulator:  
 

  

Notes: 
 
 

 

VIII. Verification and assessment of the education and training process  

No. Issues Yes / no / 
not 

applicable  

Notes 

1 Delivering lectures and their compliance with 
training programmes 

  

2 Delivering classes and their compliance with 
training programmes 

  

3 Delivering other classes and their compliance 
with training programmes 
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4 Delivery of apprenticeships and their 
compliance with training programmes 

  

5 The teaching staff having sets of questions 
(tests) used to check the knowledge of a 
student/PhD student/pupil/training participant 

  

6 Use of training equipment in line with training 
programmes 

  

7 Grading, testing, examinations 
 

  

8 On board training record book pass 
 

  

9 Keeping documentation on the education and 
training process 

  

10 Internal control of the system of education and 
training quality assurance 

  

11 Maritime education unit shall ensure conditions 
for correct completion of the stage of practical 
training that covers verification of skills and 
competence in accordance with examination 
requirements laid down in the STCW 
Convention and the Act  

  

Notes: 
 
 
 

 

IX. Observations and final conclusions   

Observations:5) 

 

Final conclusions:  
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Audit team composed of: 

 

1. …………………………………………. lead auditor 

2. …………………………………………. auditor 

3. …………………………………………. auditor 

4. …………………………………………. auditor 

 

Non-conformity reports have been drafted6) 

                 yes           no   

 

                              …………............................................... 

                              …………............................................... 

                              …………............................................... 

..............................................              …………............................................... 
      (date)                           (signatures of audit team members) 

I hereby confirm I have read the report and received a copy thereof  

 

 

..................................................................................            …………………… 
   (signature of the director of the maritime education unit, stamp)                   (date) 

 
Explanations: 
1) Delete as applicable. 
2) Act of 18 August 2011 on maritime safety (Journal of Laws No 228, item 1368, of 2012, item 1068 and of 
2013, item 852). 
3) If applicable. 
4) Also in the electronic form. 
5) Observation – possibility that a requirement has not been met or a discovered deviation from any requirements 
laid down in the STCW Convention, not supported by objective evidence. 
6) In the case of issue of non-conformity reports please indicate their quantity. 
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NON-CONFORMITY REPORT  No. ........... 

Type: Major non-conformity  

    Non-conformity      

1. Name of the maritime education unit: 

……..………………………………….. 

……………...…………………………. 

……………………...…………………. 

Responsible person1) in the maritime 

education unit: 
 
…........................................................... 

2. Audit team composition: 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 
 

3. Date: 

……………………………… 

4. Audit venue: 

……………………………………..… 

5. Details of major non-conformity/non-conformity2): 

 

6. The requirement which has not been met: 

 

7. The deadline to provide information about the corrective action taken: 

                           ..………................................................ 
                                (signature of the lead auditor) 

8. I hereby declare that I was notified of the non-conformity and that I declare to provide 

information on corrective actions taken determining the manner and timing of the 

removal of non-conformity on the date indicated above. 
 
............................................................................  …………............................................ 
   (responsible person – first name and surname, position)              (signature) 

9. Information on corrective action: 

 

10. Corrective actions: I accept / I do not accept / no information about corrective actions2) 

 

...........................................           …………............................................ 
      (date)                        (signature of the lead auditor) 

Explanations: 
1) Person responsible for trainings in the scope covered by the provisions of the STCW Convention and the Act. 
2) Delete as applicable.  
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Załącznik nr 3 
    WZÓR CERTYFIKATU UZNANIA MORSKIEJ JEDNOSTKI EDUKACYJNEJ 

 

 
CERTYFIKAT UZNANIA 

CERTIFICATE OF RECOGNITION 

…………….…………………………………………………………….. 
(nazwa i adres morskiej jednostki edukacyjnej/name and address of Maritime Education Unit) 

wydany przez  
issued by 

…………….…………………………………………………………….. 
(minister właściwy do spraw gospodarki morskiej/minister competent for maritime economy) 

 Na podstawie art. 75 ust. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 
 (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) przyznaję uprawnienia do szkolenia w zakresie 
 określonym w załączniku do niniejszego certyfikatu. 
 Under the provisions of Article 75.8 of the Act of 18 August 2011 on Maritime Safety (Journal of Laws No.  228, item 1368, as amended) 

 recognition is granted to conduct training within the scope specified in the Annex to this Certificate. 

 Audyt dla uznania przeprowadzono dnia ..………………………………………………...  
 The verification audit took place on 

 Certyfikat jest ważny od dnia ….….....................….… do dnia ….…………………….…. 
 This Certificate is valid from                     until 

 

 

 

 

 ………………………………               …………………………………. 
    (data wydania/date of issue)                  (minister właściwy do spraw gospodarki morskiej/   

                                 minister competent for maritime economy) 

  Załącznik: 
  Annex 

     1.  Zakres(y) działalności szkoleniowych 
       Scope of training activities 

 Morska Jednostka Edukacyjna jest uznana w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW 
 i przepisami ustawy w zakresie określonym w załączniku. 
 This Maritime Education Unit is recognized within the scope of the provisions of the STCW Convention and  of the Act of 18 August  

 2011on Maritime Safety to act within the scope specified in the Annex 

Certyfikat Uznania Nr 
Certificate of Recognition No. 

 

pieczęć 

urzędowa 

official seal 



– 33 – 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR …… DO CERTYFIKATU UZNANIA NR …… 
             ANNEX NO.    TO CERTIFICATE OF RECOGNITION NO.  

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ 
                   SCOPE OF TRAINING ACTIVITIES 

                   PROWADZONEJ PRZEZ 
                      CONDUCTED BY 

 

……………………………………………..…………………………………………………… 
       (nazwa i adres, morskiej jednostki edukacyjnej/name and address of Maritime Education Unit) 

 

Lp. 
   No 

Rodzaj szkolenia 
     Type of training 

Okres 
obowiązywania 

  Period of validity 

Zakres uznania morskiej jednostki 
edukacyjnej 

  (Scope of recognition of the Maritime Education   

          Unit) 

    

    

    

    

 

 

 

.............................................            …….………………………………………… 
  (data wydania/date of issue)                  (minister właściwy do spraw gospodarki morskiej/  

                                minister competent for maritime economy)  
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Załącznik nr 4 
WZÓR CERTYFIKATU ZMIANY ZAKRESU UZNANIA MORSKIEJ JEDNOSTKI EDUKACYJNEJ 

 

 
CERTYFIKAT ZMIANY ZAKRESU UZNANIA 

CERTIFICATE OF AMENDMENT OF THE SCOPE OF RECOGNITION 

…………….…………………………………………………………….. 
(nazwa i adres morskiej jednostki edukacyjnej/name and address of Maritime Education Unit) 

wydany przez  
issued by 

…………….…………………………………………………………….. 
(minister właściwy do spraw gospodarki morskiej/minister competent for maritime economy) 

 Na podstawie art. 75 ust. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 
 (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) przyznaję uprawnienia do szkolenia w zakresie 
 określonym w załączniku do niniejszego certyfikatu. 
 Under the provisions of Article 75.8 of the Act of 18 August 2011 on Maritime Safety (Journal of Laws No. 228, item 1368, as amended) 

 recognition is granted to conduct training within the scope specified in the Annex to this Certificate. 

 Audyt dla zmiany zakresu uznania przeprowadzono dnia ………………...………….…. 
 The verification audit took place on 

 Certyfikat jest ważny od dnia ….…....….… do dnia ….…....….…. 
 This Certificate is valid from               until 

 w połączeniu z Certyfikatem Uznania Nr ………… wydanym przez …….…………… 
 in connection with the applicable Certificate of Recognition No.      issued by 

 

 

 

 

 ……….………….….                   ..…...……...……………………… 
  (data wydania/date of issue)                     (minister właściwy do spraw gospodarki morskiej/ 

                                  minister competent for maritime economy) 

  Załącznik: 
  Annex 

     1.  Zakres(y) działalności szkoleniowych 
       Scope of training activities 

Certyfikat Zmiany Zakresu Uznania Nr 
Certificate of amendment of the scope Recognition No. 

  

 

pieczęć 

urzędowa 

official seal 
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ZAŁĄCZNIK NR …… DO CERTYFIKATU ZMIANY ZAKRESU UZNANIA NR   
       ANNEX NO.     TO CERTIFICATE OF AMENDMENT OF THE SCOPE OF RECOGNITION NO.        

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ 
                   SCOPE OF TRAINING ACTIVITIES 

                   PROWADZONEJ PRZEZ 
                      CONDUCTED BY 

 

……………………………………………..…………………………………………………… 
       (nazwa i adres, morskiej jednostki edukacyjnej/name and address of Maritime Education Unit) 

 

Lp. 
   No 

Rodzaj szkolenia 
     Type of training 

Okres 
obowiązywania 

  Period of validity 

Zakres uznania morskiej jednostki 
edukacyjnej 

  (Scope of recognition of the Maritime Education   

          Unit) 

    

    

    

    

 
 

 

.............................................            …….………………………………………… 
  (data wydania/date of issue)                  (minister właściwy do spraw gospodarki morskiej/  

                                minister competent for maritime economy)  
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Załącznik nr 5 
   WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU AUDYTUJĄCEGO ORAZ EKSPERTÓW 

I.  Wysokość wynagrodzenia członków zespołu audytującego oraz ekspertów 

CZAS TRWANIA AUDYTU STAWKA DZIENNA 
AUDYTORA 

WIODĄCEGO 

STAWKA DZIENNA 
AUDYTORA LUB 

EKSPERTA 
Audyt jednodniowy 300 PLN 200 PLN 
Audyt dwudniowy i dłuższy 200 PLN 150 PLN 
 

II. Warunki wynagradzania audytorów i ekspertów 

1) W przypadku gdy audytor lub ekspert nie będzie mógł uczestniczyć w pełnym wymiarze 

w audycie dwudniowym lub dłuższym, wynagrodzenie przysługuje tylko za dni udziału 

w audycie. 
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UZASADNIENIE 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia … zmieniającej ustawę o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) oraz zmianą delegacji ustawowej, zaistniała 

konieczność poprawienia istniejących oraz opracowania nowych przepisów wykonawczych 

regulujących sprawy przeprowadzania audytów morskich jednostek edukacyjnych (zwanych 

dalej MJE), potwierdzających zgodność prowadzonych przez MJE szkoleń z wymogami 

Konwencji STCW oraz przepisami ustawy o bezpieczeństwie morskim w zakresie szkolenia 

członków załóg statków morskich. 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie audytu morskich 

jednostek edukacyjnych stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 76 ust. 4 ustawy 

o bezpieczeństwie morskim, zgodnie z którą minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb uznawania, zmiany zakresu, potwierdzania 

uznania, odnawiania, zawieszania i cofania uznania MJE w zakresie spraw objętych 

postanowieniami Konwencji STCW, warunki i sposób przeprowadzania audytów, sposób 

sporządzania i aktualizacji listy audytorów, wysokość i warunki wynagradzania członków 

zespołu audytującego oraz ekspertów, w zależności od zakresu przeprowadzanego audytu. 

Obciążenia administracyjne dla MJE nie ulegną zmianie w stosunku do stanu obecnego.  

Projekt rozporządzenia określa warunki i tryb przeprowadzania audytów dotyczących: 

uznania, zmiany zakresu uznania, potwierdzenia uznania, odnowienia ważności uznania tych 

podmiotów oraz audytów dodatkowych dla poszczególnych typów MJE, określonych 

w rozporządzeniu. Rozporządzenie poprzez określenie zakresu audytu, określa także warunki 

i kryteria, jakimi powinni kierować się audytorzy w trakcie audytu oraz jakich powinni 

używać dokumentów. Ponadto projekt określa sposób prowadzenia listy audytorów oraz jej 

aktualizacji, wzory certyfikatów uznania i zmiany zakresu uznania. 

Znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie morskim określa, że w audytach MJE będą 

mogli brać udział eksperci i obserwatorzy. Zwłaszcza udział ekspertów w pracach zespołów 

audytujących będzie pomocny w sytuacjach, gdy wiedza i doświadczenie audytorów będą 

niewystarczające w trakcie audytowania bardzo specjalistycznego zakresu szkoleń. 

W projekcie rozporządzenia określono także wysokość i warunki wynagradzania członków 

zespołu audytującego oraz ekspertów. 

W ramach audytów przeprowadzanych w MJE weryfikowana będzie nadesłana 

dokumentacja i wnioski. Czynności audytowe w MJE, w ramach których między innymi 
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będzie sprawdzana zgodność przedstawionych dokumentów ze stanem faktycznym, 

zakończone będą opracowaniem sprawozdania, a w przypadku stwierdzenia niezgodności 

z wymogami Konwencji STCW, także sporządzeniem kart niezgodności. Audyt MJE kończy 

się wystąpieniem audytora wiodącego do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 

o wydanie decyzji o uznanie, zmianę zakresu uznania, potwierdzenie uznania, odnowienie 

ważności uznania, zawieszenie uznania, cofnięcie uznania oraz związanego z tym stosownego 

certyfikatu dla audytowanej MJE. Znowelizowana ustawa dopuszcza także przeprowadzanie 

audytów MJE poza granicami kraju, dlatego też w projekcie rozporządzenia oprócz wzoru 

sprawozdania w języku polskim określono także wzór sprawozdania w języku angielskim. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie audytu w MJE niezgodności lub niezgodności 

dużej, czynności audytowe uznaje się za zakończone po sporządzeniu kart niezgodności 

i przekazaniu ich wraz ze sprawozdaniem kierownikowi MJE (minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej otrzymuje tylko sprawozdanie). Informację o podjętych działaniach 

kierownik MJE przesyła na piśmie audytorowi wiodącemu w terminie określonym w karcie. 

Audytor wiodący zamyka karty niezgodności przez dokonanie stosownych adnotacji na 

wystawionych kartach. Zamknięcie karty może nastąpić również w sytuacji, gdy działania 

korygujące nie zostaną podjęte, a także kiedy w wyznaczonym terminie nie zostanie 

przekazana stosowna informacja lub zrealizowane działania zostaną uznane za 

niewystarczające do usunięcia stwierdzonych niezgodności. Zamknięte karty niezgodności 

audytor wiodący przekazuje ministrowi wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o uznanie, 

zmianę zakresu uznania, potwierdzenie uznania, odnowienie ważności uznania, zawieszenie 

uznania oraz cofnięcie uznania. 

W związku z przeprowadzaniem audytu w MJE ocenie będzie poddawana informacja 

związana z kadrą dydaktyczną prowadzącą szkolenia w zakresie następujących danych 

osobowych: imię, nazwisko, zakres i poziom kwalifikacji, w tym kwalifikacji morskich oraz 

wskazanie prowadzonych zajęć. Dostęp i konieczność analizy wymienionych danych wynika 

z obowiązku prowadzenia kontroli szkoleń, w tym również kwalifikacji oraz doświadczenia 

instruktorów i egzaminatorów, który wynika z prawidła I/8 zmienionej Konwencji STCW 

– Zmiany z Manili do załącznika Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie 

wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 r. (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1092 i 1093). 

Proponuje się, aby projekt rozporządzenia wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia.  
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Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie 

z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień 

§ 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii 

Europejskiej. 
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 Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie audytów 
morskich jednostek edukacyjnych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
      

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło: 
upoważnienie ustawowe. 

Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia … zmieniającej ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 
(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) oraz zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność poprawienia istniejących 
oraz opracowania nowych przepisów wykonawczych regulujących sprawy przeprowadzania audytów morskich jednostek 
edukacyjnych (zwanych dalej MJE), potwierdzających zgodność prowadzonych przez MJE szkoleń z wymogami 
Konwencji STCW oraz przepisami ustawy o bezpieczeństwie morskim w zakresie szkolenia członków załóg statków 
morskich. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Zaktualizowanie i poprawienie dotychczasowych rozwiązań w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych zgodnie 
ze zmianą delegacji ustawowej określonej w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.). 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Wszystkie państwa członkowskie OECD/UE będące stronami konwencji STCW są obowiązane do wdrożenia jednakowych 
rozwiązań w zakresie audytu morskich ośrodków szkoleniowych, potwierdzających zgodność prowadzonych szkoleń 
z wymogami konwencji STCW. Szczegółowe rozwiązania zależą od poszczególnych państw. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Morskie jednostki 
edukacyjne 

39 Dane własne MIiR MJE dostosują swoje działania 
do zmienionych wymagań 
w zakresie uznawania MJE 

Audytorzy wpisani na listę 
Ministra właściwego 
ds. gospodarki morskiej 

28 osób Dane własne MIiR Audytorzy podczas audytów 
będą zobowiązani do 
stosowania zmienionych 
wymagań dotyczących 
uznawania MJE 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt skonsultowany zostanie z następującymi partnerami społecznymi: 
1) Akademia Morska w Gdyni, 
2) Akademia Morska w Szczecinie,  
3) Akademia Marynarki Wojennej,  
4) Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.,  
5) Gdyńska Szkoła Morska,  
6) Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku,  
7) Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu,  
8) Policealna Szkoła Morska w Szczecinie,  
9) Technikum Morskie i Politechniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,  
10) Zespół Szkół Morskich w Darłowie,  
11) Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu,  
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12) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu,  
13) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią,  
14) Dohle Manning Agency (Poland) Sp. z o.o.,  
15) Ośrodek Szkoleniowy Polsteam s.c. Gdynia,  
16) Studium Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.,  
17) Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni,  
18) Akademia Morska Studium GMDSS,  
19) Ośrodek Szkoleniowy Akademia Marynarki Wojennej,  
20) Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej;  Centrum Szkolenia Nurków Zawodowych,  
21) BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (POLAND) Sp. z o.o.,  
22) Bałtycka Akademia Umiejętności,  
23) Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN”,  
24) Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie,  
25) Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie,  
26) Ośrodek Szkolenia Morskiego Przy Centrum Kształcenia Zawodowego – Świnoujście,  
27) Centrum Szkolenia Morskiego „ZENIT”,   
28) Morski Ośrodek Szkoleniowy przy Akademii Morskiej w Szczecinie – Świnoujście,  
29) Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego Akademii Morskiej w Szczecinie,  
30) Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu,  
31) Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie,  
32) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Odział Regionalny w Szczecinie,  
33) Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security,  
34) POLCARGO INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Szczecinie – Ośrodek Szkolenia Morskiego w Kołobrzegu,  
35) Ośrodek Szkolenia Morskiego „LIBRA”,   
36) Security Consulting and Training SCAT,  
37) Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej – Ustka,  
38) Centrum Kształcenia Morskiego w Gdyni,  
39) Związek Armatorów Polskich, 
40) Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów,  
41) Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, 
42) Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, 
43) Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy, 
44) Stowarzyszenie Starszych mechaników Morskich, 
45) Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, 
46) Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o., 
47) Bałtyckie Forum Morskich Jednostek Edukacyjnych przy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego 

„Lewiatan”, 
48) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
49) Business Centre Club – Związek Pracodawców, 
50) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  
51) Związek Rzemiosła Polskiego, 
52) Forum Związków Zawodowych, 
53) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 
 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             
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JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

 
 
Brak wpływu na sektor finansów publicznych. 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

 
 
 
Brak wpływu. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 
9. Wpływ na rynek pracy  
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu  
11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wejście w życie  po terminie lub w terminie wejścia w życie rozporządzenia MIiR w sprawie przeprowadzania szkoleń 
i przeszkoleń oraz egzaminów praktycznych w MJE. Rozporządzenie o audytach MJE nie będzie mogło być realizowane 
bez wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania szkoleń i przeszkoleń oraz egzaminów 
praktycznych w MJE. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi po przeprowadzeniu audytów MJE wg nowych przepisów po przejściu 4-letniego cyklu audytów 
(uznania MJE wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata – art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia o bezpieczeństwie 
morskim) w oparciu o uwagi zgłaszane przez audytorów oraz MJE. 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11/04/KC 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1) 

z dnia  

w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego 

i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej 

Na podstawie art. 77 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z póżn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe warunki, którym powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego, 

zastępców przewodniczącego oraz egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji 

Egzaminacyjnej; 

2) sposób sporządzania i aktualizacji listy egzaminatorów, w tym skreślania egzaminatorów 

z tej listy. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim; 

2) CMKE – rozumie się przez to Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną, o której mowa 

w art. 77 ust. 1 ustawy; 

3) Konwencji STCW – rozumie się przez to Międzynarodową konwencję o wymaganiach 

w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 

1978, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 

i 202, z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092).  

§ 3. Kandydatem na przewodniczącego CMKE może być osoba, która posiada: 

1) wykształcenie wyższe – co najmniej na poziomie jednolitych studiów magisterskich lub 

studiów drugiego stopnia, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.3)); 

                                                           
1)  Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, 
z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768 i 821. 
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2) wiedzę w zakresie objętym Konwencją STCW oraz znajomość przepisów w sprawie 

wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy; 

3) dyplom na poziomie zarządzania, o którym mowa w Konwencji STCW; 

4) co najmniej 6-letnią praktykę pływania, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku na 

poziomie zarządzania; 

5) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym związanym 

z gospodarką morską. 

§ 4. Kandydatem na zastępcę przewodniczącego CMKE może być osoba, która spełnia 

kryteria wymienione w § 3 pkt 1–3 oraz posiada co najmniej: 

1) 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w morskich jednostkach edukacyjnych, 

o których mowa w art. 74 ustawy, lub 

2) 3-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie zarządzania. 

§ 5. 1. Kandydatem na egzaminatora może być osoba, która posiada: 

1) wiedzę w zakresie objętym Konwencją STCW, związaną z zagadnieniami objętymi 

egzaminem; 

2) wykształcenie wyższe, za wyjątkiem określonym w pkt 3 lit. b i c; 

3) doświadczenie obejmujące co najmniej: 

a) 3-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie zarządzania, odpowiadającym 

funkcji lub zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin na 

poziomach zarządzania i operacyjnym lub 

b) 5-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie operacyjnym, 

odpowiadającym funkcji lub zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany 

egzamin na poziomie pomocniczym, lub 

c) 5-letnią praktykę pływania na statkach w rybołówstwie morskim – na stanowisku 

odpowiadającym funkcji lub zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany 

egzamin, lub 

d) 5-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie operacyjnym, 

odpowiadającym funkcji lub zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany 

egzamin na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności 

elektrycznej, lub 

e) 5-letnią praktykę w pracy dydaktycznej w zakresie zagadnień objętych egzaminem, 

lub 
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f) 5-letnią praktykę w pracy w administracji morskiej na stanowisku bezpośrednio 

związanym z funkcją lub zagadnieniami objętymi egzaminem, lub 

g) 5-letnią pracę w charakterze pilota morskiego, lub 

h) 5-letnią praktykę pływania na jachtach morskich – na stanowisku odpowiadającym 

funkcji lub zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin, i patent 

kapitana jachtowego lub motorowodnego. 

2. Kandydatem na egzaminatora, przeprowadzającego egzaminy w języku angielskim, 

może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, i posiada: 

1) certyfikat językowy wydany przez instytucje stowarzyszone w Association of Language 

Testers In Europe (ALTE) co najmniej na poziomie 4 (C1) lub inny równoważny lub 

2) dyplom ukończenia studiów, w których językiem wykładowym był język angielski, lub 

3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w prowadzeniu szkoleń 

w języku angielskim, w zakresie zagadnień objętych egzaminem, lub 

4) co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarce morskiej, gdzie językiem roboczym był 

język angielski. 

§ 6. Kandydat na egzaminatora składa, do ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej za pośrednictwem przewodniczącego CMKE, wniosek o wpisanie go na listę 

egzaminatorów, który powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko oraz adres do korespondencji, 

2) wskazanie preferowanej formy kontaktu przez podanie: numeru telefonu, adresu poczty 

elektronicznej albo numeru faksu, 

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL nazwę, serię 

i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

4) informacje o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach, 

5) informacje o praktyce i doświadczeniu zawodowym, 

6) deklarację dotyczącą zakresu egzaminowania 

– oraz kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań, o których mowa w § 5. 

§ 7. 1. Weryfikacji wniosków i dokumentów, o których mowa w § 6, dokonuje powołany 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej zespół składający się z co najmniej 

trzech osób posiadających wiedzę w zakresie objętym konwencją STCW oraz znajomość 

przepisów w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy. Zespołem kieruje 

przewodniczący CMKE. 
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2. Przewodniczący CMKE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

morskiej listę kandydatów na egzaminatorów spełniających wymagania, o których mowa 

w § 5, zawierającą dane określone w art. 77 ust. 3 ustawy. 

3. Członkowie zespołu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania 

w tajemnicy danych osobowych kandydatów na egzaminatorów. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest administratorem zbioru danych 

osobowych kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów. 

5. Dane osobowe kandydatów na egzaminatorów, którzy po weryfikacji dokumentów nie 

zostali wpisani na listę egzaminatorów zostają usunięte. 

§ 8. 1. Lista egzaminatorów jest aktualizowana w przypadku: 

1) śmierci egzaminatora; 

2) wystąpienia na piśmie przez egzaminatora o usunięcie go z listy egzaminatorów; 

3) zmiany zakresu egzaminowania, do którego egzaminator jest uprawniony – na wniosek 

egzaminatora. 

2. Przewodniczący CMKE może wystąpić do ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej z wnioskiem o skreślenie egzaminatora z listy egzaminatorów w przypadku 

naruszenia przez egzaminatora przepisów regulujących działanie CMKE. 

§ 9. Do wniosków o wpis na listę egzaminatorów złożonych, a nierozpatrzonych przed 

wejściem w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

 
  

                                                           
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

27 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego 
i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. poz. 1211), które zgodnie z art. … 
ustawy z dnia … o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. …) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, 

z późn. zm.) zwana dalej „ustawą” powołuje Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną. 

Powołanie CMKE ustanawia nowy system egzaminowania marynarzy, umożliwiający 

zapewnienie jednolitych, obiektywnych warunków i wymagań egzaminacyjnych, niezależnie 

od miejsca egzaminowania oraz egzaminatorów.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kandydatów na 

przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej 

Komisji Egzaminacyjnej, zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 77 ust. 10 ustawy w tym zakresie. 

Rozporządzenie określa kryteria, którym powinni odpowiadać kandydaci na 

przewodniczącego, jego zastępców i egzaminatorów CMKE. Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy 

egzaminy mogą być przeprowadzane przez egzaminatorów wpisanych na listę 

egzaminatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Na 

listę wpisuje się osoby posiadające wiedzę w zakresie Konwencji STCW z określonej funkcji 

objętej egzaminem, albo zagadnień dotyczących pilotażu morskiego, oraz doświadczenie 

w zakresie szkolenia. Na liście zamieszcza się imię i nazwisko egzaminatora oraz zakres 

uprawnień egzaminacyjnych. Lista egzaminatorów podlega aktualizacji. 

Wymagania dla kandydatów na egzaminatorów zostały tak dobrane, aby umożliwić 

powołanie egzaminatorów z doświadczeniem praktycznym zarówno w pracy w gospodarce 

morskiej, w tym na statkach morskich i rybołówstwie morskim oraz w pracy dydaktycznej 

w prowadzeniu szkoleń, stosownym do przyznanych im uprawnień egzaminacyjnych. 

Komisja przeprowadza około 30 egzaminów kwalifikacyjnych, składających się w sumie 

z kilkudziesięciu przedmiotów teoretycznych oraz praktycznych, obejmujących szeroki 

zakres przedmiotowy egzaminowania. Wymagania egzaminacyjne określone 

w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r. w sprawie ramowych 

programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy i w rybołówstwie morskim, 

wskazują funkcje egzaminacyjne oraz tematykę poszczególnych egzaminów obejmującą 

zagadnienia z kilku przedmiotów, w zakresie odpowiadającym funkcjom określonym 

w Konwencji STCW. 

Biorąc pod uwagę różnorodność przeprowadzanych przez CMKE egzaminów 

kwalifikacyjnych, które dotyczą zarówno dyplomów i świadectw do zajmowania stanowisk 
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na statkach, na jachtach komercyjnych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji pilota morskiego, w celu łatwiejszego podziału kompetencji egzaminatorów do 

przeprowadzania poszczególnych egzaminów przyjęto w ustawie, że na liście egzaminatorów 

zamieszczony będzie zakres uprawnień egzaminacyjnych, a nie nazwy przedmiotów, do 

egzaminowania z których egzaminator jest uprawniony. Pozwoliło to zarówno na przyznanie 

egzaminatorom uprawnień do egzaminowania z poszczególnych przedmiotów jak i z całych 

funkcji STCW w zależności od wiedzy, wykształcenia i doświadczenia zawodowego 

kandydatów na egzaminatorów. Wymagania § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w zakresie 

wymaganego doświadczenia uwzględniają również tę zmianę. 

Lista egzaminatorów, prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, 

tworzona jest z osób, które składają wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej za pośrednictwem przewodniczącego CMKE oraz dokumentują spełnienie 

wymagań.  

Wprowadzenie zmian w zakresie prowadzenia listy, w stosunku do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów na 

przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej 

Komisji Egzaminacyjnej, jest wynikiem zmiany art. 77 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie 

morskim, zawierającego delegację ustawową do rozporządzenia. Zgodnie z tą zmianą 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się koniecznością zapewnienia 

właściwego poziomu wyszkolenia i sprawnego przeprowadzania egzaminów oraz 

zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia kadr morskich, w szczególności zgodnie 

z postanowieniami Konwencji STCW, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, którym 

powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego Komisji i jego zastępców oraz 

egzaminatorów, sposób sporządzania i aktualizacji listy egzaminatorów, w tym skreślania 

egzaminatorów z tej listy. 

Przepis § 7 i 8 rozporządzenia określa sposób sporządzania i aktualizacji listy 

egzaminatorów. Zaproponowane rozwiązanie poprzez dodanie ust. 2 do § 8 ma na celu 

zapewnienie możliwości aktualizacji listy również poprzez skreślenie z niej egzaminatorów, 

którzy naruszyli przepisy regulujące działanie CMKE. 

Przepis przejściowy § 9 przewiduje stosowanie przepisów obowiązującego rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. do wniosków o wpis na listę 

egzaminatorów złożonych, a nie rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie projektowanego 

rozporządzenia. 
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Proponuje się, aby projekt wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.).  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego 
i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 

Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) zwana dalej 
„ustawą” powołuje Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną. Powołanie CMKE ustanawia nowy system 
egzaminowania marynarzy, umożliwiający zapewnienie jednolitych, obiektywnych warunków i wymagań 
egzaminacyjnych, niezależnie od miejsca egzaminowania oraz egzaminatorów.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców 
przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, zwane dalej „rozporządzeniem”, 
stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 77 ust. 10 ustawy w tym zakresie. 
Rozporządzenie określa kryteria, którym powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego, jego zastępców 
i egzaminatorów CMKE. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy egzaminy mogą być przeprowadzane przez egzaminatorów wpisanych na listę 
egzaminatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Na listę wpisuje się osoby 
posiadające wiedzę w zakresie Konwencji STCW z określonej funkcji objętej egzaminem, albo zagadnień dotyczących 
pilotażu morskiego, oraz doświadczenie w zakresie szkolenia. Na liście zamieszcza się imię i nazwisko egzaminatora 
oraz zakres uprawnień egzaminacyjnych. Lista egzaminatorów podlega aktualizacji. 
Wymagania dla kandydatów na egzaminatorów zostały tak dobrane, aby umożliwić powołanie egzaminatorów 
z doświadczeniem praktycznym zarówno w pracy w gospodarce morskiej, w tym na statkach morskich i rybołówstwie 
morskim oraz w pracy dydaktycznej w prowadzeniu szkoleń, stosownym do przyznanych im uprawnień 
egzaminacyjnych. 
Komisja przeprowadza około 30 egzaminów kwalifikacyjnych, składających się w sumie z kilkudziesięciu przedmiotów 
teoretycznych oraz praktycznych, obejmujących szeroki zakres przedmiotowy egzaminowania. Wymagania 
egzaminacyjne, określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r. w sprawie ramowych 
programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy i w rybołówstwie morskim, wskazują funkcje 
egzaminacyjne oraz tematykę poszczególnych egzaminów obejmującą zagadnienia z kilku przedmiotów, w zakresie 
odpowiadającym funkcjom określonym w Konwencji STCW. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

System przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych jest regulowany odrębnie w każdym z państw członkowskich UE 
i jest dostosowany do krajowych systemów szkolnictwa i edukacji. W związku z powyższym proponowane rozwiązanie 
jest dostosowane do systemu obowiązującego w Polsce. Natomiast obowiązek samego egzaminowania oraz podstawowe 
wymagania dla egzaminatorów zostały określone w Konwencji STCW oraz dyrektywy 2008/106/WE (z późn. zmianami) 
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

CMKE wraz z 
egzaminatorami 

ok. 200 osób CMKE, szacunki własne MIiR Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 
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Marynarze ok. 40 000 osób urzędy morskie, szacunki 
własne MIiR 

Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Brak wpływu, środki na działanie CMKE są zagwarantowane w ramach corocznie przyznawanego 
budżetu CMKE.  
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Brak wpływu. 
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wydanie rozporządzenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, CMKE oraz w czasie inspekcji KE w zakresie 
wyszkolenia marynarzy (ostatni taki audyt miał miejsce w marcu 2015 r.). 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/04/EP  



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 2) 

z dnia  

w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu 

egzaminacyjnego 

Na podstawie art. 77 ust. 10 pkt 3–6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób funkcjonowania banku pytań egzaminacyjnych; 

2) sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez 

Komisję; 

3) sposób i tryb przeprowadzania przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną, zwaną 

dalej „Komisją”, egzaminów kwalifikacyjnych; 

4) wysokość i szczegółowe warunki wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego 

i obsługi administracyjnej egzaminu. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) zdającym – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o uzyskanie dyplomu, 

świadectwa lub dokumentu, o których mowa w § 1 pkt 1, uczestniczącą w egzaminie 

kwalifikacyjnym organizowanym przez Komisję; 

2) sekretariacie Komisji – należy przez to rozumieć sekretariat Komisji w ministerstwie 

obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, Urzędzie Morskim 

w Gdyni lub w Urzędzie Morskim w Szczecinie; 

3) egzaminie – należy przez to rozumieć egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 64 

ust. 1 pkt 5, art. 70 ust. 2 oraz art. 107 ust. 5 pkt 3 ustawy, który w zależności od 

wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy składa 

się z części teoretycznej (egzamin teoretyczny) lub dodatkowo może składać się z części 

praktycznej (egzamin praktyczny). 

                                                 
2) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222.  



– 2 – 

 

§ 3. 1. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sporządzanym przez Komisję 

na okres 6 miesięcy. 

2. Przewodniczący Komisji zatwierdza harmonogram na dane półrocze najpóźniej na 

30 dni przed dniem rozpoczęcia jego obowiązywania.  

3. Harmonogram zostaje ogłoszony na stronie internetowej Komisji niezwłocznie po 

jego zatwierdzeniu. 

4. Harmonogram powinien zawierać co najmniej: nazwę egzaminu, datę rozpoczęcia 

egzaminu oraz miejsce jego przeprowadzenia.  

5. Na wniosek morskiej jednostki edukacyjnej przewodniczący Komisji może 

wyznaczyć, po zasięgnięciu opinii zastępcy przewodniczącego Komisji, z 30-dniowym 

wyprzedzeniem, dodatkowy termin egzaminu. 

6. Na wniosek morskiej jednostki edukacyjnej, uznanej w zakresie prowadzenia 

szkolenia w języku angielskim, lub cudzoziemca o przeprowadzenie egzaminu w języku 

angielskim przewodniczący Komisji może wyznaczyć taki egzamin, po zasięgnięciu opinii 

zastępcy przewodniczącego Komisji, z 30-dniowym wyprzedzeniem.  

§ 4. 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zwany dalej „wnioskiem”, wraz 

z wymaganymi załącznikami składa się do sekretariatu Komisji, właściwego dla miejsca 

przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 

2) datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy; 

3) adres zamieszkania albo adres do korespondencji wnioskodawcy, jeżeli jest inny niż 

adres zamieszkania; 

4) nr PESEL, jeżeli wnioskodawca posiada; 

5) wskazanie preferowanej formy kontaktu spośród poniższych: numer telefonu, faksu albo 

adres poczty elektronicznej; 

6) informację o posiadanym wykształceniu wnioskodawcy oraz kwalifikacjach 

zawodowych; 

7) nazwę egzaminu, o dopuszczenie do którego ubiega się wnioskodawca; 

8) wskazanie terminu i miejsca określonego w harmonogramie, w którym wnioskodawca 

zamierza zdawać egzamin; 

9) podpis wnioskodawcy. 
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3. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego załącza się dowód uiszczenia 

opłaty za egzamin, wniesionej na rachunek bankowy wskazany przez Komisję oraz 

odpowiednio dokumenty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68, art. 70 ust. 4 

i art. 107b ust. 5 pkt 1–3: 

1) kopię posiadanego dyplomu lub świadectwa potwierdzającego posiadane kwalifikacje 

zawodowe; 

2) wyciąg pływania potwierdzający odbycie praktyki pływania lub dodatkowej praktyki 

pływania wymaganej w przypadku danego dyplomu lub świadectwa; 

3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub kopię dyplomu ukończenia studiów, 

wydanego przez uczelnię, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 albo pkt 2 ustawy; 

4) zaświadczenie o zdaniu egzaminu praktycznego albo zaliczeniu części praktycznej 

szkolenia wydane nie wcześniej niż 2 lata przed datą planowanego egzaminu; 

5) zaświadczenie o zaliczeniu książki praktyk; 

6) zaświadczenie o ukończeniu zajęć na symulatorze lub zaliczeniu kursu na symulatorze; 

7) dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej praktyki pilotowej. 

4. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu praktycznego załącza się dowód uiszczenia 

opłaty za egzamin, wniesionej na rachunek bankowy wskazany przez Komisję oraz 

odpowiednio dokumenty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68, art. 70 ust. 4 

i art. 107b ust. 5 pkt 1–3: 

1) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; 

2) kopię dyplomu ukończenia studiów, wydanego przez uczelnię, o której mowa w art. 74 

ust. 2 pkt 1 albo pkt 2 ustawy; 

3) kopię posiadanego dyplomu lub świadectwa. 

5. W przypadku osób uczestniczących w szkoleniu przeprowadzonym bezpośrednio 

przed terminem egzaminu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub zaświadczenie 

o zaliczeniu części praktycznej szkolenia wymaganego do dopuszczenia do egzaminu może 

być, za zgodą Komisji, dostarczone w dniu egzaminu. 

6. Morskie jednostki edukacyjne prowadzące szkolenie, o którym mowa w ust. 5, 

dostarczają do sekretariatu Komisji listę uczestniczących w tym szkoleniu nie później niż 

14 dni przed dniem egzaminu. 

7. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w języku angielskim wniosek może być 

sporządzony w języku angielskim. Do wniosków, oprócz załączników wymaganych w ust. 3 

i 4, cudzoziemiec dołącza zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
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oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)) dokument potwierdzający 

posiadane wykształcenia oraz dyplom lub świadectwo potwierdzające posiadane kwalifikacje 

zawodowe wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie 

uznane przez Komisję Europejską, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy.  

§ 5. 1. Wnioski wraz z załącznikami, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem 

ust. 3, mogą być składane w postaci elektronicznej. 

2. Wnioski wraz z załącznikami składane w postaci elektronicznej opatruje się 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Załącznik może być składany w postaci elektronicznej, jeżeli:  

1) jest to postać pierwotna przekazywanego dokumentu albo 

2) przepisy, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4, dopuszczają możliwość złożenia kopii tego 

dokumentu.  

§ 6. 1. Sekretariat Komisji w urzędzie morskim: 

1) sprawdza kompletność złożonych wniosków;  

2) w przypadku wniosku niekompletnego informuje wnioskodawcę, w sposób wskazany 

we wniosku jako preferowany, o konieczności uzupełnienia wniosku, wskazując sposób 

i termin jego uzupełnienia, który nie może być krótszy niż 10 dni roboczych przed 

dniem egzaminu; 

3) przekazuje wnioski osobie wyznaczonej przez właściwego dyrektora urzędu morskiego 

w celu sprawdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunki wymagane do uzyskania 

odpowiedniego dokumentu kwalifikacyjnego, określone w art. 64, art. 70 ust. 2 oraz 

w art. 107 ust. 5 ustawy, z wyłączeniem obowiązku zdania egzaminu przed Komisją. 

2. W przypadku niemożności skontaktowania się z wnioskodawcą lub nieuzupełnienia 

przez niego wniosku w wyznaczonym terminie osoby składającej wniosek nie dopuszcza się 

do egzaminu. 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 

i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, 
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, 
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, 
poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 
1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811. 
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek osoby składającej 

wniosek, przewodniczący Komisji może wyrazić zgodę na uzupełnienie niekompletnego 

wniosku nie później niż w dniu rozpoczęcia egzaminu. 

§ 7. 1. Nie później niż na 3 dni przed terminem egzaminu Komisja ogłasza na swojej 

stronie internetowej listę osób przystępujących do egzaminu. 

2. Lista powinna zawierać imię i nazwisko oraz w przypadku osób, o których mowa § 4 

ust. 5 i § 6 ust. 3, informację o konieczności kontaktu z sekretariatem Komisji właściwym dla 

miejsca przeprowadzenia egzaminu. 

§ 8. 1. Do egzaminu teoretycznego Komisja dopuszcza osobę, która spełnia warunki 

wymagane do uzyskania odpowiedniego dokumentu kwalifikacyjnego, określone w art. 64, 

art. 70 ust. 2 oraz art. 107 ust. 5 ustawy, z wyłączeniem obowiązku zdania egzaminu przed 

Komisją, oraz posiada ważne zaświadczenie o zdanym egzaminie praktycznym albo 

zaświadczenie o zaliczeniu części praktycznej szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej, 

jeżeli jest wymagane. 

2. Do egzaminu praktycznego Komisja dopuszcza osobę, która odbyła szkolenie 

w morskiej jednostce edukacyjnej wymagane do uzyskania odpowiedniego dokumentu 

kwalifikacyjnego. 

§ 9. 1. Egzamin przeprowadza się w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego Komisji, umożliwiającym prawidłowe jego przeprowadzenie, mając na 

uwadze rodzaj i tematykę egzaminu oraz harmonogram szkoleń prowadzonych przez morskie 

jednostki edukacyjne. 

2. W przypadku niedostatecznej liczby osób przystępujących do egzaminu, niemożności 

powołania zespołu egzaminacyjnego, braku dostępu do bazy egzaminacyjnej lub z innych 

ważnych przyczyn przewodniczący Komisji może zmienić termin lub miejsce egzaminu albo 

odwołać egzamin.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja informuje osoby przystępujące do 

egzaminu o zmianie miejsca lub terminu przeprowadzenia egzaminu albo o jego odwołaniu 

przez umieszczenie informacji na swojej stronie internetowej o ile to możliwe, co najmniej na 

3 dni przed planowanym egzaminem.  

4. W przypadku zmiany terminu egzaminu lub jego odwołania opłata egzaminacyjna 

uiszczona przez osobę przystępującą do egzaminu zostaje zaliczona na poczet egzaminu 

w nowym terminie wskazanym dla danego egzaminu albo zostaje zwrócona osobie 
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przystępującej do egzaminu na jej pisemny wniosek, złożony nie później niż w terminie 

14 dni od dnia zmienionego lub odwołanego terminu egzaminu. 

5. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może zmienić 

termin lub miejsce egzaminu lub odwołać egzamin także w dniu wyznaczonym do jego 

przeprowadzenia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

lub wiceprzewodniczący informuje osoby przystępujące do egzaminu o przyczynach 

odwołania egzaminu i przysługujących im prawach oraz o nowym terminie egzaminu. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 5, Komisja informuje osobę przystępującą 

do egzaminu o przysługującym jej prawie do: 

1) przystąpienia do egzaminu w nowym terminie, wskazanym przez przewodniczącego 

Komisji, albo 

2) zwrotu opłaty egzaminacyjnej w całości w przypadku rezygnacji z przystąpienia do 

egzaminu w nowym terminie, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem złożenia 

pisemnego wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej, w terminie 14 dni od dnia 

odwołania egzaminu, do sekretariatu Komisji w urzędzie morskim właściwym dla 

miejsca przeprowadzenia egzaminu. 

§ 10. 1. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w urzędzie morskim lub morskiej 

jednostce edukacyjnej, z tym że w odniesieniu do egzaminu na świadectwo kucharza 

okrętowego dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w miejscu 

przeprowadzania egzaminu praktycznego. 

2. Egzamin praktyczny jest przeprowadzany na statkach morskich, na symulatorach 

w morskiej jednostce edukacyjnej lub na innych urządzeniach w miejscach zapewniających 

sprawdzenie umiejętności praktycznych zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi. 

§ 11. 1. Egzaminy przeprowadza się w sposób zapewniający prawidłowe oraz rzetelne 

sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji, niezbędnych do zajmowania stanowisk na 

statkach morskich lub wykonywania usług pilotowych, w warunkach zapewniających 

zdającym samodzielną pracę. 

2. Egzamin teoretyczny może być podzielony na egzamin testowy, pisemny lub ustny. 

3. Egzamin teoretyczny testowy lub pisemny może być przeprowadzany przy 

wykorzystaniu sprzętu komputerowego. 
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§ 11a. 1. Egzamin teoretyczny testowy, o którym mowa w § 11 ust. 3, przeprowadza się 

z użyciem pytań znajdujących się w banku pytań egzaminacyjnych opracowanych 

i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

2. Bank pytań egzaminacyjnych przechowuje się w postaci elektronicznej 

z wykorzystaniem systemu komputerowego umożliwiającego dostęp do pytań egzaminatorom 

z listy egzaminatorów Komisji oraz losowe generowanie testów egzaminacyjnych. 

3. Bank pytań egzaminacyjnych podlega okresowej aktualizacji mającej na celu 

weryfikację pytań istniejących oraz pozyskiwanie nowych w celu zapewnienia odpowiedniej 

liczby pytań stosownej do zakresu wiedzy sprawdzanej na egzaminie zgodnie z wymaganiami 

egzaminacyjnymi wydanymi na podstawie art. 68 ust. 4 i art. 74 ust. 4. 

§ 12. 1. Skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego egzamin, w tym 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i egzaminatorów, wyznacza przewodniczący 

Komisji lub jego zastępca, biorąc pod uwagę rodzaj, miejsce, termin i tematykę 

przeprowadzanego egzaminu oraz liczbę zdających i dostępność egzaminatorów. 

2. W przypadku egzaminów pisemnych, ustnych i praktycznych, obejmujących funkcje, 

o których mowa w wymaganiach egzaminacyjnych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 74 ust. 4 ustawy, egzaminatorzy są wyznaczani spośród egzaminatorów 

uprawnionych do egzaminowania z przedmiotów obejmujących tematykę egzaminu. 

3. W przypadku niemożności skompletowania zespołu egzaminacyjnego spośród 

egzaminatorów dostępnych w miejscu przeprowadzenia egzaminu przewodniczący Komisji 

lub jego zastępca może wyznaczyć do składu zespołu egzaminacyjnego egzaminatorów spoza 

miejsca egzaminowania posiadających wymaganą, ze względu na zakres egzaminu, 

specyficzną wiedzę i doświadczenie. 

4. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca wyznacza osobę do obsługi 

administracyjnej egzaminu. 

§ 13. Zespół egzaminacyjny w szczególności: 

1) przygotowuje egzamin, w tym pytania i scenariusze egzaminacyjne; 

2) nadzoruje prawidłowość przebiegu egzaminu; 

3) sprawdza prawidłowość udzielonych odpowiedzi lub ocenia umiejętności zdających; 

4) ustala wynik egzaminu. 

§ 14. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu: 

1) zespół egzaminacyjny dokonuje sprawdzenia tożsamości zdających na podstawie 

okazanego dowodu osobistego albo paszportu; 
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2) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o: 

a) planowanym przebiegu egzaminu, 

b) sposobie wypełniania kart odpowiedzi oraz wykonywania zadań, 

c) czasie trwania egzaminu oraz poszczególnych jego części, jeżeli takie występują, 

d) porządku obowiązującym w trakcie przeprowadzania egzaminu, w tym o zakazie 

opuszczania sali egzaminacyjnej, 

e) terminie i sposobie powiadomienia o wyniku egzaminu, 

f) trybie odwołania od wyników egzaminu, 

g) sposobie kodowania − jeżeli kodowanie jest stosowane. 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza rozpoczęcie egzaminu 

teoretycznego lub praktycznego i odnotowuje to w protokole. 

3. W przypadku braku możliwości identyfikacji zdającego na skutek nieokazania przez 

niego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego albo paszportu), zdający 

nie zostaje dopuszczony do egzaminu. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, oraz w przypadku rezygnacji z egzaminu 

przez zdającego opłata za egzamin nie podlega zwrotowi ani przesunięciu na inny termin 

egzaminu. 

§ 15. W trakcie egzaminu kwalifikacyjnego zdający: 

1) podporządkowuje się poleceniom członków zespołu egzaminacyjnego; 

2) nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji; 

3) może korzystać z niezbędnych przyrządów, wydawnictw i innych pomocy, 

odpowiednich do zakresu zdawanego egzaminu, jeżeli ich użycie zespół egzaminacyjny 

uznał za wskazane i zgodne z wytycznymi zawartymi w zadaniu lub scenariuszu 

egzaminacyjnym. 

§ 16. Jeżeli w trakcie egzaminu zdający zrezygnował z egzaminu, korzystał z pomocy 

innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał 

pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu, otrzymuje ocenę 

negatywną z egzaminu, a informację o tym odnotowuje się w protokole wraz z adnotacją na 

karcie odpowiedzi, jeżeli została wydana. 

§ 17. 1. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego członek zespołu egzaminacyjnego 

odpowiednio do formy egzaminu: 

1) odbiera od zdających prace pisemne wraz z brudnopisami, jeżeli były użyte;  
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2) drukuje arkusze egzaminacyjne wszystkich egzaminowanych osób – w przypadku 

egzaminu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. 

2. Po zakończeniu egzaminu praktycznego jest sporządzany protokół zawierający opis 

przebiegu egzaminu oraz informacje o zaliczeniu poszczególnych umiejętności i kompetencji 

wskazanych w scenariuszu egzaminu.  

3. W zależności od rodzaju i formy egzaminu zespół egzaminacyjny sprawdza prace 

i wprowadza wyniki egzaminu do protokołu. 

4. Egzaminatorzy dokonują oceny prac pisemnych niezwłocznie po zakończeniu 

egzaminu. 

§ 18. 1. Egzamin teoretyczny testowy lub pisemny uznaje się za zdany, jeżeli uzyskany 

wynik wynosi minimum 60% maksymalnej liczby punktów.  

2. Ocenę z egzaminu teoretycznego pisemnego ustala się przy zastosowaniu 

czterostopniowej skali ocen, przy czym oceny, w zależności od liczby uzyskanych punktów, 

określa się następująco: niedostateczna – poniżej 60%, dostateczna – od 60% do 74%, dobra  

– powyżej 74% do 87%, bardzo dobra – powyżej 87% maksymalnej liczby punktów. 

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego pisemnego jest 

otrzymanie co najmniej oceny dostatecznej. 

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego pisemnego lub ustnego 

obejmującego daną funkcję jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu testowego, jeżeli 

jest wymagany. 

4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego ustnego jest uzyskanie co 

najmniej 60% liczby punktów z egzaminu teoretycznego pisemnego z danego przedmiotu, 

jeżeli jest wymagany. 

5. Egzamin teoretyczny ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania. 

Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co 

najmniej: 

1) jedno pytanie w przypadku gdy wymagania egzaminacyjne określają jedno pytanie, 

2) dwa pytania w przypadku gdy wymagania egzaminacyjne określają trzy pytania, 

3) trzy pytania w przypadku gdy wymagania egzaminacyjne określają pięć pytań 

– z danego przedmiotu lub funkcji zależnie od wymagań egzaminacyjnych. 

6. Egzamin teoretyczny uznaje się za zdany, jeżeli zdający uzyskał wynik pozytywny 

z egzaminów testowych, pisemnych i ustnych, składających się na egzamin teoretyczny, 
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z przedmiotów lub funkcji, w zależności od wymagań egzaminacyjnych, na których 

podstawie egzamin został przeprowadzony. 

7. Egzamin praktyczny uznaje się za zdany, jeżeli zdający wykazał się znajomością 

wszystkich umiejętności i kompetencji wskazanych w scenariuszu egzaminu zgodnie 

z kryteriami oceny wskazanymi w tym scenariuszu. 

§ 19. 1. W przypadku egzaminu teoretycznego obejmującego daną funkcję, otrzymanie 

oceny negatywnej z egzaminu testowego, pisemnego lub ustnego skutkuje niezdaniem 

egzaminu z tej funkcji. 

2. Jeżeli egzamin obejmuje przynajmniej trzy funkcje w przypadku niezdania egzaminu 

teoretycznego z jednej funkcji, zdającemu przysługuje prawo zdawania egzaminu 

poprawkowego z tej funkcji. 

3. Do egzaminu poprawkowego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni 

roboczych i nie później niż rok od dnia uzyskania oceny negatywnej z danego egzaminu. 

4. Osoba przystępująca do egzaminu poprawkowego składa pisemny wniosek 

o przystąpienie do tego egzaminu na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem 

egzaminu poprawkowego. 

5. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego załącza się: 

1) dowód uiszczenia opłaty za ten egzamin, wniesionej na rachunek bankowy wskazany 

przez Komisję; 

2) informację o egzaminie (nazwa i data egzaminu), którego egzamin poprawkowy 

dotyczy. 

6. Uzyskanie oceny negatywnej z egzaminu poprawkowego lub nieprzystąpienie do tego 

egzaminu w terminie wskazanym w ust. 3 powoduje uzyskanie oceny negatywnej z egzaminu 

teoretycznego. 

7. Nieprzystąpienie do egzaminu poprawkowego oraz niepoinformowanie Komisji 

zgodnie z § 25 ust. 1 traktowane jest jako rezygnacja z egzaminu i powoduje uzyskanie oceny 

negatywnej z egzaminu teoretycznego. 

8. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego lub praktycznego 

zdający może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie miesiąca od 

dnia ustalenia wyniku. 

§ 20. 1. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: 

1) sporządza protokół, który przedkłada do podpisania członkom zespołu; 
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2) przekazuje dokumentację związaną z egzaminem do sekretariatu Komisji w urzędzie 

morskim właściwym dla miejsca przeprowadzenia egzaminu; 

3) sporządza rozliczenie wynagrodzeń członków zespołu egzaminacyjnego oraz obsługi 

administracyjnej egzaminu za udział w przeprowadzeniu egzaminu; 

4) wystawia zaświadczenia o zdanym egzaminie teoretycznym lub praktycznym dla osób, 

które ten egzamin zdały. 

2. W przypadku egzaminu teoretycznego egzaminatorzy − członkowie zespołu 

egzaminacyjnego otrzymują wynagrodzenie obliczone odrębnie za przeprowadzenie 

egzaminu testowego, pisemnego lub ustnego, w zależności od liczby osób egzaminowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia. 

3. W przypadku egzaminu praktycznego egzaminatorzy − członkowie zespołu 

egzaminacyjnego otrzymują wynagrodzenie obliczone w zależności od liczby osób 

egzaminowanych oraz czasu trwania egzaminu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

rozporządzenia. Przy ustalaniu czasu trwania egzaminu praktycznego bierze się pod uwagę 

czas określony w wymaganiach egzaminacyjnych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 74 ust. 4 ustawy. 

4. Przy ustalaniu liczby osób egzaminowanych uwzględnia się osoby, które 

zrezygnowały z egzaminu w jego trakcie lub nie przystąpiły do egzaminu i nie 

poinformowały Komisji zgodnie z § 25 ust. 1. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien zawierać: 

1) nazwę egzaminu; 

2) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu ze wskazaniem instytucji, w której egzamin 

się odbył; 

3) skład zespołu egzaminacyjnego ze wskazaniem imion i nazwisk: przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego oraz egzaminatorów przeprowadzających egzamin z danego 

przedmiotu lub funkcji, a także dane osoby pełniącej obsługę administracyjną egzaminu; 

4) rodzaj i formę przeprowadzonego egzaminu; 

5) imienną listę osób uczestniczących w egzaminie wraz z wynikami egzaminu; 

6) godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu; 

7) adnotacje dotyczące przebiegu egzaminu; 

8) liczbę osób, które zdały egzamin, które nie zdały egzaminu oraz które nie zgłosiły się na 

egzamin lub zrezygnowały z egzaminu w trakcie jego trwania; 

9) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego; 
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10) datę sporządzenia protokołu. 

§ 21. 1. O wynikach egzaminów zdający są informowani indywidualnie i osobiście. 

Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu jest zaświadczenie o zdanym 

egzaminie. 

2. Komisja wydaje zaświadczenie o zdanym egzaminie: 

1) teoretycznym − osobie, która zdała egzamin teoretyczny; wzór zaświadczenia o zdaniu 

egzaminu teoretycznego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2) praktycznym − osobie, która zdała egzamin praktyczny; wzór zaświadczenia o zdaniu 

egzaminu praktycznego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

3. Zaświadczenie o zdanym egzaminie otrzymuje osoba, która zdała egzaminy 

teoretyczny i praktyczny albo osoba, która zdała tylko egzamin teoretyczny w przypadku, 

jeżeli egzamin obejmuje wyłącznie egzamin teoretyczny. Wzór zaświadczenia o zdaniu 

egzaminu kwalifikacyjnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

4. Za równoważne z zaświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się 

zaświadczenie o zaliczeniu części praktycznej szkolenia wydane przez morską jednostkę 

edukacyjną, która prowadziła szkolenie zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie art. 70 ust. 5 pkt 2 i art. 74 ust. 4 ustawy. 

5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, podpisuje przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego.  

6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, podpisuje zastępca przewodniczącego 

Komisji, a w przypadku jego nieobecności przewodniczący Komisji. 

7. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, są opatrzone pieczęcią Komisji 

i numerowane. 

§ 22. 1. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, które mogły 

w znaczący sposób wpłynąć na obiektywną ocenę, w tym naruszenia bezstronności podczas 

jego przeprowadzania, lub ujawnienia treści pytań lub zadań przed rozpoczęciem egzaminu 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin i powiadamia o swojej decyzji 

przewodniczącego Komisji, który unieważnia egzamin w całości lub części i wyznacza 

ponowny termin jego przeprowadzenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się dodatkowych opłat za 

egzamin. 

3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących prawidłowości wystawienia oceny przez 

egzaminatora na skutek oczywistych omyłek w treści zadania, kryteriach oceny lub zliczeniu 
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punktów przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w porozumieniu z członkami zespołu 

egzaminacyjnego, może zmienić tę ocenę. Ten fakt powinien zostać odnotowany w protokole. 

§ 23. 1. Zdającemu przysługuje odwołanie od wyniku egzaminu w terminie 14 dni od 

dnia ogłoszenia wyniku egzaminu przez Komisję. 

2. Odwołanie składa się na piśmie do przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy. 

3. Odwołanie rozpatruje przewodniczący Komisji lub jego zastępca w porozumieniu 

z członkami zespołu egzaminacyjnego. 

4. O wyniku odwołania przewodniczący Komisji lub jego zastępca informuje zdającego 

w terminie do 30 dni od dnia złożenia odwołania.  

5. Zdający, który złożył odwołanie, może zwrócić się do przewodniczącego Komisji 

dodatkowo z wnioskiem o wgląd do swoich materiałów egzaminacyjnych. 

6. Wgląd do materiałów egzaminacyjnych następuje w obecności przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego, który przeprowadził dany egzamin, lub zastępcy 

przewodniczącego Komisji. 

7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących prawidłowości oceny egzaminu 

przewodniczący Komisji, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, 

który przeprowadził dany egzamin, lub zastępcy przewodniczącego Komisji, może zarządzić 

ponowne sprawdzenie pracy pisemnej lub testu zdającego, który złożył odwołanie. 

8. Jeżeli po ponownym sprawdzeniu pracy pisemnej lub testu zastrzeżenia dotyczące 

oceny zostaną potwierdzone, ocena zostaje zmieniona, protokół z egzaminu poprawiony, 

a zmiana protokołu potwierdzona przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

i egzaminatora.  

§ 24. 1. Dowód uiszczenia opłaty, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 4 oraz § 19 ust. 5 pkt 1, 

powinien zawierać: 

1) nazwę egzaminu; 

2) miejsce i termin egzaminu; 

3) imię i nazwisko zdającego. 

2. W przypadku wniesienia opłaty egzaminacyjnej bez podania informacji, o których 

mowa w ust. 1, opłata zostaje zwrócona osobie, która jej dokonała, na jej pisemny wniosek 

o zwrot opłaty złożony w sekretariacie Komisji nie później niż 30 dni od dnia dokonania 

opłaty lub dnia egzaminu, jeżeli jego termin został wskazany, po potrąceniu opłaty 

manipulacyjnej w wysokości 10%. 
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§ 25. 1. W przypadku niemożności stawienia się na egzamin osoba przystępująca do 

egzaminu powinna poinformować o tym fakcie Komisję najpóźniej na 1 dzień roboczy przed 

planowanym egzaminem. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na pisemny wniosek osoby, która nie 

przystąpiła do egzaminu, złożony w sekretariacie Komisji nie później niż 14 dni po terminie 

egzaminu, opłata za egzamin zostaje zwrócona, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej 

w wysokości 10%. 

3. Komisja dokonuje zwrotu należnej opłaty w terminie 90 dni od otrzymania wniosku, 

na rachunek bankowy wskazany przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu. 

§ 26. 1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia przez egzaminatora − członka zespołu 

egzaminacyjnego jest wykonanie jego obowiązków wynikających w szczególności z § 13, 

§ 14, § 17 i § 20 oraz przekazanie do sekretariatu Komisji dokumentacji z egzaminu. 

2. W przypadku unieważnienia egzaminu członkom zespołu egzaminacyjnego 

przysługuje wynagrodzenie zgodnie z § 20 ust. 2−4. 

§ 27. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są rozpatrywane na 

podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia. 

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

 

                                                 
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu 
egzaminacyjnego, które zgodnie z art. ... ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
 z dnia ... (poz. …) 

Załącznik nr 1 
…………………………………… 

(pieczęć Centralnej Morskiej 
   Komisji Egzaminacyjnej) 

Wystawiono w ……….., dnia …………..… 

ZAŚWIADCZENIE 

o zdaniu egzaminu teoretycznego 

nr ……… 
 
Niniejszym potwierdza się, że 
Pan/Pani* ……………………………………………………………………………………….. 
urodzony(-na) dnia ……………………………………………………………………………... 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

złożył(-a) w dniach …………………………………………………………………………….. 

egzamin na ……………………………………………………………………………………... 

z wynikiem pozytywnym. 

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ……………………………………………………. 

Wiceprzewodniczący zespołu egzaminacyjnego ………………………………………………. 

Egzaminatorzy: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
Wymagania egzaminacyjne, według których przeprowadzono egzamin, zostały określone  
w …………………………………………………………………………………......………… 
………………………………………………………………………………………...………… 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………….. 
podpis przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
 
 
 
* - Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 
…………………………………… 

(pieczęć Centralnej Morskiej 
   Komisji Egzaminacyjnej) 

Wystawiono w ……….., dnia …………..… 

ZAŚWIADCZENIE 

o zdaniu egzaminu praktycznego 

nr ……… 
 
Niniejszym potwierdza się, że 
Pan/Pani* ……………………………………………………………………………………….. 
urodzony(-na) dnia ……………………………………………………………………………... 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

złożył(-a) w dniach …………………………………………………………………………….. 

egzamin na ……………………………………………………………………………………... 

z wynikiem pozytywnym. 

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ……………………………………………………. 

Wiceprzewodniczący zespołu egzaminacyjnego ………………………………………………. 

Egzaminatorzy: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
Wymagania egzaminacyjne, według których przeprowadzono egzamin, zostały określone  
w …………………………………………………………………………………......………… 
………………………………………………………………………………………...………… 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
podpis przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
 
 
* - Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3 
…………………………………… 

(pieczęć Centralnej Morskiej 
   Komisji Egzaminacyjnej) 

Wystawiono w ……….., dnia …………..… 

ZAŚWIADCZENIE 

o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego 

nr ……… 
 
Niniejszym potwierdza się, że 
Pan/Pani* ……………………………………………………………………………………….. 
urodzony(-na) dnia ……………………………………………………………………………... 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

złożył(-a) w dniach …………………………………………………………………………….. 

egzamin na ……………………………………………………………………………………... 

z wynikiem pozytywnym. 

 
Zaświadczenie stanowi podstawę do ubiegania się o uzyskanie/odnowienie* odpowiedniego dyplomu lub 
świadectwa. 
 
Wymagania egzaminacyjne, według których przeprowadzono egzamin, zostały określone  
w …………………………………………………………………………………......………… 
………………………………………………………………………………………...………… 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
podpis Zastępcy Przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej 
 
 
* - Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 4  

 

Wynagrodzenie członków zespołu egzaminacyjnego oraz obsługi administracyjnej za 

udział w przeprowadzeniu egzaminu (od osoby egzaminowanej): 

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – 30 PLN. 

2. Wiceprzewodniczący zespołu egzaminacyjnego – 25 PLN. 

3. Egzaminator egzaminu teoretycznego testowego, ustnego lub pisemnego – 20 PLN. 

4. Egzaminator egzaminu praktycznego – 30 PLN/godz. 

5. Obsługa administracyjna egzaminu – 5 PLN. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie egzaminów 

kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego stanowi 

wykonanie delegacji zawartej w art. 77 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie morskim, zgodnie 

z którą minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się koniecznością 

zapewnienia właściwego poziomu wyszkolenia i sprawnego przeprowadzania egzaminów 

oraz zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia kadr morskich, w szczególności zgodnie 

z postanowieniami Konwencji STCW, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

funkcjonowania banku pytań egzaminacyjnych, a także tryb i sposób przeprowadzania 

egzaminów kwalifikacyjnych oraz wysokość i warunki wynagradzania członków zespołu 

egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu, w zależności od liczby osób 

przystępujących do egzaminu lub czasu jego przeprowadzania. 

Wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków 

zespołu egzaminacyjnego jest wynikiem rozszerzenia delegacji ustawowej do rozporządzenia. 

Przepis § 11a nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej obowiązek 

utworzenia i zatwierdzania banku pytań egzaminacyjnych.  

W tym zakresie jest to realizacja jednej z przesłanek powołania Centralnej Morskiej 

Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej ujednolicenia kryteriów przeprowadzania egzaminów 

i wyeliminowania różnic w sposobie i kryteriach oceny wiedzy i umiejętności osób do nich 

przystępujących. Opracowanie pytań ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych i systemu 

centralnych testów egzaminacyjnych powinno prowadzić do eliminacji różnic w poziomie 

oceny wiedzy i umiejętności zdających niezależnie od miejsca przeprowadzania egzaminu. 

Istotnym elementem dostosowania pytań zawartych w banku pytań egzaminacyjnych do 

aktualnych wymagań egzaminacyjnych i standardów kompetencyjnych, w szczególności 

w odniesieniu do postępu technologicznego, który ma wpływ na pracę na statkach jest 

zapewnienie okresowej aktualizacji pytań zawartych w banku. 

Drugą zmianą w stosunku do rozporządzenia z dnia 8 września 2014 r. w sprawie 

egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego jest 

wprowadzenie załącznika określającego wysokość wynagradzania członków zespołu 

egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu, wynikające ze zmiany delegacji 

ustawowej. Poprzednio wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego były określone 
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w Załączniku do ustawy, który zawierał opłaty za przeprowadzanie inspekcji, wystawianie 

certyfikatów, wystawianie dokumentów kwalifikacyjnych i przeprowadzanie egzaminów. 

Określanie wysokości wynagrodzenia w rozporządzeniu pozwala na łatwiejszą zmianę 

i dostosowanie wysokości i sposobu obliczania stawki wynagrodzenia egzaminatorów  

– członków zespołów egzaminacyjnych w przypadku zmiany sposobu przeprowadzania 

egzaminu związanego np. ze zmianą wymagań egzaminacyjnych lub poszerzeniem zadań 

CMKE w zakresie przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. W rozporządzeniu 

uwzględniono dodatkowo możliwość wynagradzania osób pełniących obsługę 

administracyjną egzaminów. CMKE przeprowadza około 300 egzaminów w ciągu roku dla 

blisko 2 000 osób. Dodatkowo liczby te ulegną zwiększeniu w związku z poszerzeniem 

zakresu egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez CMKE np. o egzaminy 

kwalifikacyjne dla uzyskania dokumentów uprawniających do zajmowania stanowisk na 

jachtach komercyjnych. Dla właściwej organizacji i sprawnego przeprowadzania możliwość 

zapewnienia osób do pełnienia obsługi administracyjnej tych egzaminów ma duże znaczenie. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie egzaminów 
kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu 
egzaminacyjnego. 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego i 
Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 
Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania 
członków zespołu egzaminacyjnego stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 77 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie 
morskim, zgodnie z którą minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się koniecznością zapewnienia 
właściwego poziomu wyszkolenia i sprawnego przeprowadzania egzaminów oraz zapewnienia wysokiego poziomu 
kształcenia kadr morskich, w szczególności zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW, określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób funkcjonowania banku pytań egzaminacyjnych, a także tryb i sposób przeprowadzania 
egzaminów kwalifikacyjnych oraz wysokość i warunki wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi 
administracyjnej egzaminu, w zależności od liczby osób przystępujących do egzaminu lub czasu jego przeprowadzania. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie 
egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego jest wynikiem rozszerzenia 
delegacji ustawowej do rozporządzenia. Przepis § 11 a nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 
obowiązek utworzenia i zatwierdzania banku pytań egzaminacyjnych.  
W tym zakresie jest to realizacja jednej z przesłanek powołania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej 
ujednolicenia kryteriów przeprowadzania egzaminów i wyeliminowania różnic w sposobie i kryteriach oceny wiedzy 
i umiejętności osób do nich przystępujących. Opracowanie pytań ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych i systemu 
centralnych testów egzaminacyjnych powinno prowadzić do eliminacji różnic w poziomie oceny wiedzy i umiejętności 
zdających niezależnie od miejsca przeprowadzania egzaminu. Istotnym elementem dostosowania pytań zawartych 
w banku pytań egzaminacyjnych do aktualnych wymagań egzaminacyjnych i standardów kompetencyjnych, 
w szczególności w odniesieniu do postępu technologicznego, który ma wpływ na pracę na statkach jest zapewnienie 
okresowej aktualizacji pytań zawartych w banku. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
System przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych jest regulowany odrębnie w każdym z państw członkowskich UE 
i jest dostosowany do krajowych systemów szkolnictwa i edukacji. W związku z powyższym proponowane rozwiązanie 
jest dostosowane do systemu obowiązującego w Polsce. Natomiast obowiązek samego egzaminowania oraz podstawowe 
wymagania w tym zakresie zostały określone w Konwencji STCW oraz dyrektywy 2008/106/WE (z późn. zmianami) 
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

CMKE wraz 
z egzaminatorami 

ok. 200 osób CMKE, szacunki własne MIiR Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 

Marynarze ok. 40 000 osób urzędy morskie, szacunki 
własne MIiR 

Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Brak wpływu, środki na wynagrodzenia egzaminatorów są zagwarantowane w ramach corocznie 
przyznawanego budżetu CMKE. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Brak wpływu. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, CMKE oraz w czasie inspekcji KE w zakresie 
wyszkolenia marynarzy (ostatni taki audyt miał miejsce w marcu 2015 r.). 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/04/EP 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1)  

z dnia 

w sprawie ramowych programów szkoleń dla osób z sektora gospodarki morskiej oraz 

wzorów dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia 

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ramowy program szkolenia: 

1) dla osób przeprowadzających inspekcje ochrony katodowej, obejmujący: 

a) ramowy program szkolenia dla osób przeprowadzających inspekcje ochrony 

katodowej – poziom 1, 

b) ramowy program szkolenia dla osób przeprowadzających inspekcje ochrony 

katodowej – poziom 2 

– określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) dla osób sprawujących nadzór nad wykonaniem powłok malarskich statków morskich 

zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na 

morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, 

poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) wraz 

z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie 

życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. 

z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), i z Protokołem z 1988 r. do Międzynarodowej 

konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 

11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173 i 1174) – określa załącznik nr 2 

do rozporządzenia; 

3) dydaktycznego dla instruktorów – określa  załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

4) na świadectwo operatora służby kontroli ruchu statków, obejmujący: 

                                                           
1)   Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852,  z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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a) ramowy program szkolenia podstawowego na świadectwo operatora służby kontroli 

ruchu statków,  

b) skrócony ramowy program szkolenia na świadectwo operatora służby kontroli 

ruchu statków dla osób wykonujących zadania operatora służby kontroli ruchu 

statków  

– określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

2. Objaśnienia symboli i skrótów stosowanych w ramowych programach szkoleń, 

o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

§ 2.  Wzory dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń, o których mowa w § 1 

ust. 1: 

1) świadectwa szkolenia dla osoby przeprowadzającej inspekcje ochrony katodowej  

– poziom 1, 

2) świadectwa szkolenia dla osoby przeprowadzającej inspekcje ochrony katodowej  

– poziom 2, 

3) świadectwa szkolenia dla osoby sprawującej nadzór nad wykonaniem powłok 

malarskich statków morskich, 

4) świadectwa szkolenia dydaktycznego dla instruktora, 

5) świadectwa operatora służby kontroli ruchu statków 

– określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Świadectwa wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 

lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, 

poz. 445 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1669) podlegają wymianie na: 

1) świadectwo szkolenia dydaktycznego dla instruktora – w przypadku świadectwa 

przeszkolenia dydaktycznego dla instruktorów; 

2) świadectwo operatora służby kontroli ruchu statków – w przypadku świadectwa 

operatora VTS. 

        2. Świadectwa wydane na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników 

sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów 

potwierdzających szkolenie (Dz. U. poz. 1378) podlegają wymianie na odpowiednie 

świadectwa określone w rozporządzeniu. 

3. Dokument „Certyfikat inspektora w zakresie nadzoru powłok malarskich statków 

morskich" wydany przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia przez ośrodki 
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szkoleniowe, które w dniu wydania świadectwa były objęte nadzorem dyrektora urzędu 

morskiego, podlega wymianie na świadectwo szkolenia osoby sprawującej nadzór nad 

wykonaniem powłok malarskich statków morskich.  

4. Wymiany dokumentów, o których mowa w ust. 1–3, dokonuje się na wniosek 

zainteresowanego, złożony do dyrektora urzędu morskiego, wraz z dokumentem 

podlegającym wymianie. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

 

  

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzaniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 

19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej 
innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie (Dz. U. poz. 1378). 
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Załączniki   
do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia … (poz. …) 

 
Załącznik nr 1  

 
 

1. Ramowy program szkolenia dla osób przeprowadzających inspekcje ochrony  
katodowej – poziom 1 
 

1.1 

Szkolenie: INSPEKCJA OCHRONY KATODOWEJ – poziom 1* 
Zakres szkolenia: morskie konstrukcje metalowe  

Forma zajęć: W C L S ∑ 
Liczba godzin: 18 27   45 

* Program szkolenia oparty na normie PN-EN 15257:2008 oraz standardzie NACE inspektor ochrony katodowej 
poziom 2. Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu (wykłady) i demonstracji umiejętności 
(ćwiczenia). 
 
I.   Program szkolenia 

Lp. Treści programu Liczba godzin  
W C L S ∑ 

1 PODSTAWY ELEKTRYCZNOŚCI 
1. Obwód elektryczny, podstawowe pojęcia, prawo Ohma, prawa 

Kirchhoffa, elektryczny obwód prosty i rozgałęziony, połączenia 
szeregowe, równoległe, mieszane. 

2. Zasady pomiaru natężenia i napięcia prądu stałego oraz 
przemiennego, pomiary rezystancji. 

1 1   2 

2 PODSTAWY KOROZJI 
1. Podstawowe ogniwo korozyjne. 
2. Szereg napięciowy metali. 
3. Makroogniwa korozyjne: 

1) galwaniczne;  
2) zróżnicowanego natlenienia;  
3) zróżnicowanego stężenia; 
4) naprężeniowe. 

4. Korozja wywoływana przez prądy błądzące. 

2    2 

3 PODSTAWY OCHRONY KATODOWEJ 
1. Kryteria ochrony katodowej. 
2. Zasady ochrony katodowej przy pomocy anod galwanicznych i z 

zewnętrznym źródłem prądu. 

2    2 

4 POWŁOKI OCHRONNE 
1. Rodzaje powłok ochronnych: 

1) organiczne;  
2) malarskie;  
3) metalowe.  

2. Współdziałanie powłok i ochrony katodowej. 

2    2 
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5 WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA 
ZAPOTRZEBOWANIE PRĄDOWE 
1. Czynniki wpływające na agresywność korozyjną wody morskiej. 
2. Pomiary rezystywności wody morskiej lub mułu z użyciem 

miernika do pomiarów rezystywności gruntu (soil-box), 
konduktometru, pomiar zasolenia.  

3. Czynniki wpływające na zapotrzebowanie prądowe: 
1) zawartość tlenu;  
2) prądy morskie;  
3) osady wapienne;  
4) temperatura;  
5) zasolenie;  
6) pH;  
7) porastanie;  
8) głębokość;  
9) zmiany sezonowe;  
10) sztormy. 

3 4   7 

6 POMIARY POTENCJAŁOWE 
1. Zasady ogólne wykonywania pomiaru potencjału konstrukcji, 

oprzyrządowanie (rodzaje elektrod do pomiarów w środowisku 
wody morskiej, przenośne i stałe elektrody odniesienia, mierniki, 
rejestratory). 

2. Pomiar potencjału załączeniowego i wyłączeniowego, składowa 
IR, ocena skuteczności ochrony katodowej. 

3. Pomiary gradientu potencjału w wodzie morskiej. 

2 8   10 

7 INNE POMIARY 
1. Sprawdzenie kalibracji sprzętu pomiarowego przed użyciem. 
2. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej wszystkich części konstrukcji 

przeznaczonej do ochrony.  
3. Pomiary napięcia i natężenia w obwodzie ochrony katodowej.  
4. Pomiary natężenia prądu wyjściowego anody z wykorzystaniem 

systemu monitorowania lub miernika szczękowego.  
5. Pomiar grubości ścianek z użyciem miernika ultradźwiękowego.  
6. Pomiar grubości wżerów. 

2 10   12 

8 EKSPLOATACJA INSTALACJI OCHRONY KATODOWEJ 
1. Inspekcja i konserwacja elementów instalacji ochronnej. 
2. Przeglądy bieżące i okresowe instalacji ochronnej. 

2 4   6 

9 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I NORMY W OCHRONIE 
KATODOWEJ 
1. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji instalacji ochrony 

katodowej. 
2. Omówienie norm z dziedziny ochrony katodowej. 

2    2 

 Razem 18 27   45 
 
II.  Wymagania wstępne 
Wykształcenie ponadgimnazjalne, udokumentowana praktyka zawodowa zgodnie z normą PN-EN 15257:2008.  
 
W wyniku szkolenia osoba szkolona powinna nabyć wiedzę i umiejętności określone poniżej. 
 
III. Wiedza 
Zagadnienia związane z pomiarami napięcia, prądu i rezystancji. 
 
IV. Umiejętności 
Wykonywanie podstawowych pomiarów w systemach ochrony katodowej. 
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2. Ramowy program szkolenia dla osób przeprowadzających inspekcje ochrony 
katodowej – poziom 2 
 

1.2 

Szkolenie: INSPEKCJA OCHRONY KATODOWEJ – poziom 2* 
Zakres szkolenia: morskie konstrukcje metalowe  

Forma zajęć: W C L S ∑ 
Liczba godzin: 24 18   42 

* Program szkolenia oparty na normie PN-EN 15257:2008 oraz standardzie NACE inspektor ochrony katodowej 
poziom 3. Szkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu (wykłady) i demonstracji umiejętności (ćwiczenia). 
 
I.   Program szkolenia 

Lp. Treści programu Liczba godzin  
W C L S ∑ 

1 TEORIA KOROZJI 
1. Demonstracja pracy makroogniw korozyjnych. 
2. Zasady ochrony katodowej: 

1) diagramy Pourbaix;  
2) wykresy Evansa;  
3) elektryczny obwód zastępczy ogniwa korozyjnego 

chronionego katodowo.  
3. Kryteria ochrony katodowej.   
4. Wyznaczanie szybkości korozji. 

4 4   8 

2 OCHRONA KATODOWA PRZY POMOCY ANOD 
GALWANICZNYCH 
1. Wady i zalety metody. 
2. Materiały do produkcji anod: 

1) charakterystyka elektrochemiczna; 
2) zastosowania.  

3. Przykłady obliczeń i rozwiązań projektowych instalacji ochronnej 
obiektów w warunkach naturalnych, np. boi i małych łodzi. 

2 2   4 

3 OCHRONA KATODOWA Z ZEWNĘTRZNYM ŹRÓDŁEM 
PRĄDU 
1. Wady i zalety metody. 
2. Materiały do produkcji anod polaryzacyjnych:  

1) trudnoroztwarzalne;  
2) nieroztwarzalne.  

3. Przykłady rozwiązań projektowych instalacji ochronnej dla: 
1) konstrukcji przybrzeżnych;  
2) konstrukcji oddalonych od lądu;  
3) platform; 
4) statków.  

2    2 

4 SYSTEMY MONITOROWANIA 
1. Elektrody symulujące, kupony korozyjne. 
2. Systemy zdalnego pomiaru napięcia i natężenia prądu.  
3. Przesyłanie danych pomiarowych do jednostki centralnej. 

2 2   4 

5 INSTALOWANIE ELEMENTÓW INSTALACJI OCHRONNEJ I  
ZASADY PROWADZENIA NADZORU NAD ICH 
INSTALOWANIEM 
1. Anody galwaniczne i zasilane z zewnętrznego źródła prądu. 
2. Stacje ochrony katodowej. 
3. Stałe elektrody odniesienia. 
4. Przyłącza i linie kablowe. 
5. Urządzenia izolujące. 

4    4 
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6 PRZEGLĄDY PODWODNE 
1. Organizacja podwodnych pomiarów potencjału i natężenia prądu 

(podwodnym miernikiem szczękowym). 
2. Nadzór nad inspekcją wizualną z wykorzystaniem nurkowania lub 

ROV (pojazdu zdalnie sterowanego) w zakresie:  
1) uszkodzenia powierzchni i powłoki;  
2) uszkodzenia elementów instalacji;  
3) oszacowania wymiarów anod galwanicznych. 

4    4 

7 EKSPLOATACJA SYSTEMU OCHRONY KATODOWEJ 
1. Analiza wyników pomiarów potencjału i natężenia prądu. 
2. Wykrywanie anomalii i określanie działań zaradczych. 

1 2   3 

8 NORMY W OCHRONIE KATODOWEJ  
1. Omówienie norm z dziedziny ochrony katodowej.  
2. Charakterystyka instytucji klasyfikacyjnych w zakresie 

wydawanych  przepisów klasyfikacyjnych. 

2    2 

9 PROJEKTOWANIE UKŁADÓW OCHRONY KATODOWEJ 
1. Wybór koncepcji systemu ochronnego, założenia projektowe. 
2. Parametry ochrony katodowej:  

1) powierzchnia do ochrony; 
2) zapotrzebowanie prądowe;  
3) natężenie prądu z pojedynczej anody galwanicznej; 
4) sumaryczna masa materiału anodowego;  
5) ilość anod galwanicznych.  

3 8   11 

 Razem  24 18   42 
 
II. Wymagania wstępne 
Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia techniczne, udokumentowana praktyka zawodowa zgodnie z normą 
PN-EN 15257:2008.  
 
W wyniku szkolenia osoba szkolona powinna nabyć wiedzę i umiejętności określone poniżej. 
 
III. Wiedza 
Teoria procesów korozyjnych i ich klasyfikacja. Metody ochrony przed korozją.  
 
IV. Umiejętności 
Kierowanie zespołami pomiarowymi. Interpretacja wyników pomiarowych. 
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Załącznik nr 2 

 
Ramowy program szkolenia dla osób sprawujących nadzór nad wykonaniem powłok 

malarskich statków morskich zgodnie z postanowieniami Konwencji SOLAS 
 
 

2 

Szkolenie:  NADZÓR NAD WYKONANIEM POWŁOK MALARSKICH 
STATKÓW MORSKICH * 

Zakres szkolenia: prawidła II-1/3-2 i XII/6 Konwencji SOLAS 
Forma zajęć: W C L S ∑ 

Liczba godzin: 18 32   50 
* Program szkolenia oparty jest na standardzie NACE inspektor powłok malarskich poziom 2  oraz FROSIO 
inspektor powłok malarskich poziom III. Szkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu (wykłady) 
i demonstracji umiejętności (ćwiczenia). 
 
I. Program szkolenia 

Lp.  Treści programu Liczba godzin 
W C L S ∑ 

1 KONWENCJA SOLAS  
1. Historia, cel powstania, zobowiązania wynikające z jej 

stosowania.  
2. Podstawa prawna szkolenia.  

1    1 

2 KOROZJA 
1. Korozje i rodzaje uszkodzeń: 

1) natura procesów korozyjnych: 
a) korozja elektrochemiczna,  
b) rodzaje ogniw korozyjnych;  

2) charakterystyka rodzajów korozji:  
a) korozja ogólna,  
b) korozja galwaniczna,  
c) korozja wżerowa,  
d) korozja szczelinowa,  
e) erozja - korozja,  
f) korozja selektywna,  
g) naprężeniowe pękanie korozyjne,  
h) korozja międzykrystaliczna.  

2. Podstawy technologii ochrony przed korozją: 
1) ochrona katodowa;  
2) współdziałanie powłok i ochrony katodowej;  
3) kryteria ochrony katodowej;  
4) elektrody odniesienia; 
5) ochrona powłokowa:  

a) wykładziny,  
b) farby i lakiery,  
c) podstawowe składniki; 

6) inhibitory korozji:  
a) katodowe,  
b) anodowe, 
c) mieszane. 

3. Materiały i projektowanie konstrukcji: 
1) materiały konstrukcyjne i ich właściwości korozyjne w 

różnych środowiskach: stal konstrukcyjna, 
trudnordzewiejące, stopowe, tytan, stopy niklu, miedź i 
stopy miedzi, cynk, aluminium;  

2) wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na ograniczanie 
procesów korozyjnych;  

3) rodzaje powłok malarskich i ich właściwości:   
a) proszkowe,  
b) asfaltowe,  
c) gumowe,  

5    5 
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d) galwaniczne,  
e) ogniowe;  

4) zakres stosowania powłok malarskich, wady i zalety. 
3 POWŁOKI OCHRONNE 

1. Mechanizmy utwardzania materiału powłokowego: 
1) wysychanie fizyczne farby;  
2) utwardzanie chemiczne;  
3) przykłady wyrobów malarskich.  

2. Specyfikacja powłok: 
1) rodzaje wyrobów malarskich i ich właściwości 

fizykochemiczne i odpornościowe;  
2) okres trwałości powłoki.  

3. Defekty powłok: 
1) przyczyny defektów malarskich;  
2) rozpoznawanie defektów, pochodzenie defektu, procedura 

usunięcia defektu;  
3) rodzaje defektów powłok:  

a) utrata przyczepności,  
b) pęcherzenie,  
c) kraterowanie,  
d) „rybie oczy”,  
e) „ukłucia szpilką”,  
f) spękania, 
g)  inne.  

4. Sprzęt do malowania i zastosowania specjalnego: 
1) malowanie proszkowe i systemy do nanoszenia 

elektrostatycznego;  
2) malowanie kataforetyczne i wyroby wodorozcieńczalne;  
3) natrysk hydrodynamiczny;  
4) natrysk pneumatyczny;  
5) agregaty malarskie i wyposażenie malarni, podgrzewacze, 

mieszalniki;  
6) sprzęt do powłok specjalnych. 

4    4 

4 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
1. Czyszczenie powierzchni: 

1) narzędzia do czyszczenia powierzchni;  
2) urządzenia do czyszczenia płomieniowego i obróbki 

strumieniowo-ściernej;  
3) rodzaje ścierniw;  
4) odtłuszczanie – rozpuszczalniki i emulsje; 
5) trawienie;  
6) powłoki konwersyjne – fosforanowanie i chromianowanie; 
7)  przetwarzacze rdzy.  

2. Usuwanie wilgoci: 
1) wentylacja na stanowisku malarskim;  
2) temperatura punktu rosy; 
3) kabiny natryskowe; 
4) urządzenia do ogrzewania i usuwania wody z powietrza.  

3. Zastosowanie technologii czyszczenia wodą pod ciśnieniem 
(waterjetting): 

1) definicja,  podział i właściwości: 
a) LPWC,  
b) HPWC,  
c) HPWJ,  
d) UHPWJ; 

2) usuwanie soli rozpuszczalnych i tłuszczów z powierzchni; 
3)  ogrzewanie powierzchni;  
4) wzorce powierzchni po czyszczeniu (waterjetting); 
5) wyroby malarskie stosowane do powierzchni po czyszczeniu 

(waterjetting). 
4. Kontrola zanieczyszczeń jonowych na powierzchni. 
5. Kontrola szorstkości powierzchni. 

3 9   12 
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6. Badanie jakości ścierniw. 
7. Oznaczanie wilgotności względnej i temperatury punktu rosy na 

podłożach przygotowanych do malowania. 
8. Pokaz przygotowania powierzchni do malowania za pomocą 

wody pod wysokim ciśnieniem oraz ocena przygotowania 
powierzchni po obróbce wodą pod wysokim ciśnieniem. 

5 INSPEKCJA POWŁOK 
1. Zadania nadzorcze: 

1) procedury nadzoru;  
2) kontrola podłoża;  
3) przygotowanie powierzchni; 
4) nakładanie wyrobu;  
5) kontrola ostateczna;  
6) przygotowanie dokumentacji.  

2. Procedury kontrolne:  
1) sprawdzanie parametrów procesu tworzenia zestawu 

malarskiego;  
2) ocena stanu wyjściowego powierzchni;  
3) ocena stanu podłoża, w tym ocena wizualna;  
4) ocena stopnia zardzewienia; 
5) ocena obecności jonów;  
6) sprawdzanie farb w stanie ciekłym oraz utwardzonej 

powłoki.  
3. Zastosowanie procedur inspekcji do testowania destrukcyjnego i 

niedestrukcyjnego: 
1) metody destrukcyjne i niedestrukcyjne oceny;  
2) procedury stosowane przy badaniach destrukcyjnych i 

niedestrukcyjnych.  
4. Przyrządy do inspekcji i metody testowania: 

1) mierniki grubości powłok suchych i mokrych;  
2) zestawy do wyznaczania obecności soli rozpuszczalnych na 

podłożu;  
3) mierniki temperatury i wilgotności;  
4) komparatory chropowatości;  
5) noże do wyznaczania przyczepności metodą siatki nacięć; 
6) przyrząd do wyznaczania przyczepności metodą odrywową; 
7) testery defektów metodą nisko- i wysokonapięciową.  

5. Techniki inspekcji powłok: 
1) inspekcja podłoża (na zgodność ze standardem ISO 8501-3): 

a) stan spoin,  
b) odpryski, 
c) zaokrąglenia krawędzi;  

2) ocena stanu podłoża;  
3) ocena czystości powierzchni;  
4) sprawdzenie obecności soli rozpuszczalnych na powierzchni 

podłoża: 
a) metoda z użyciem konduktometru, 
b) metoda Brela; 

5) ocena prawdopodobieństwa wystąpienia kondensacji wody: 
a) pomiar parametrów klimatycznych w czasie nakładania 

powłok,  
b) wyznaczanie punktu rosy;  

6) ocena chropowatości powierzchni: 
a) definicja współczynnika Ry5,  
b) komparatory,  
c) profilometry;  

7) przyrząd z taśmą replikacyjną; 
8) ocena ciekłego wyrobu malarskiego – pomiar lepkości, 

gęstości, zawartości części stałych;  
9) pomiar grubości powłok mokrych i suchych;  
10) obliczanie zużycia farby;  
11) wyznaczanie przyczepności warstwy farby do podłoża i 

5 12   17 
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przyczepności międzywarstwowej;  
12) wyznaczanie twardości powłoki. 

6. Inspekcje powłok malarskich: 
1) badanie grubości powłoki mokrej; 
2) badanie grubości powłoki wyschniętej; 
3) badanie twardości powłok malarskich; 
4) pomiar impedancji powłok malarskich; 
5) badanie szczelności powłok malarskich;  
6) badanie metodą niskonapięciową zgodnie ze standardem 

ASTM D 5162;  
7) badanie metodą wysokonapięciową zgodnie ze standardem 

ASTM D 5162; 
8) pomiary przyczepności:  

a) pomiary przyczepności powłoki do podłoża zgodnie ze 
standardem ISO 2409,  

b) pomiary przyczepności przy użyciu testu z taśmą 
zgodnie ze standardem ASTM D3359,  

c) pomiary przyczepności metodą odrywania (pull-off), 
zgodnie ze standardem ISO 4624. 

6 OCENA WYROBU MALARSKIEGO 
1. Kontrola lepkości wyrobów malarskich. 
2. Badanie zdolności krycia przez wyroby malarskie. 
3. Ocena roztarcia pigmentów. 
4. Identyfikacja rozpuszczalników/rozcieńczalników. 

 6   6 

7 NORMY I DOKUMENTACJA 
1. Normy: 

1) ISO;  
2) ASTM;  
3) NACE.  

2. Uzgodnienia przedwykonawcze: 
1) przegląd MSDS i karty technicznej wyrobu malarskiego;  
2) opis techniczny powłoki;  
3) symbole na opakowaniach farb dotyczących składu;  
4) kontrola czasu ekspozycji i ochrony osobistej;  
5) toksyczność i wiadomości ekologiczne;  
6) przechowywanie wyrobu i środki ostrożności przy 

stosowaniu wyrobu;  
7) postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia.  

3. Wiedza wymagana przez ANNEX 2 MSC.1/Circ.11984) i 
techniczna dokumentacja (Coating Technical File): 

1) wymagania dotyczące wyboru zestawu gruntu i farby – 
wymagania do konstrukcji zbiorników balastowych;  

2) odbiory konstrukcji stalowej i powierzchni przed 
malowaniem; 

3) warunki aplikacji farb;  
4) odbiory powłok malarskich w zbiornikach balastowych; 
5)  sposoby i wymagana ilość pomiarów.  

4. Prowadzenie dokumentacji: 
1) sposób wypełniania;  
2) kontrola prawidłowego prowadzenia;  
3) przekazywanie technicznej dokumentacji;  
4) archiwizowanie technicznej dokumentacji.  

5. Kalkulacja kosztów prac malarskich, ochrona środowiska i 
bezpieczeństwo. Koszty przygotowania powierzchni, koszty prac 
malarskich, koszty prac pomocniczych.  

6. Bezpieczne wykonywanie prac malarskich, zagrożenia dla 
organizmu oraz środowiska. 

 5   5 

 Razem 18 32   50 
 

                                                           
4) Dokument publikowany na stronie internetowej IMO: 
http://www.imo.org/OurWork/Safety/SafetyTopics/Documents/1198.pdf  

http://www.imo.org/OurWork/Safety/SafetyTopics/Documents/1198.pdf
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II. Wymagania wstępne 
Wykształcenie ponadgimnazjalne, udokumentowana praktyka zawodowa zgodnie z normą PN-EN 15257:2008. 
 
W wyniku szkolenia osoba szkolona powinna nabyć wiedzę i umiejętności określone poniżej. 
 
III. Wiedza 
Zagadnienia praktyczne dotyczące  wykonawstwa powłok malarskich. 
 
IV.  Umiejętności 
Inspekcja i diagnostyka powłok malarskich. 
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 Załącznik nr 3  
 

Ramowy program szkolenia dydaktycznego dla instruktorów 
 

3 

Szkolenie: DYDAKTYCZNE DLA INSTRUKTORÓW* 

Zakres szkolenia: 
szkolenie dla osób zamierzających prowadzić zajęcia w morskich 

jednostkach edukacyjnych,  nieposiadających kwalifikacji 
pedagogicznych 

Forma zajęć: W C L S ∑ 
Liczba godzin: 20 40   60 

* Program szkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 6.09. Szkolenie kończy się zaliczeniem pisemnym 
(wykłady) i zaliczeniem w formie testu (ćwiczenia). 
 
I. Program szkolenia 

Lp. Treści programu Liczba godzin  
W C L S ∑ 

1 WPROWADZENIE - IMO I JEJ ROLA W KSZTAŁCENIU KADR 
MORSKICH 

1    1 

2 CELE I ZADANIA SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW 
1. Studium pilotażowe – przygotowanie wykładowców do 

organizowania i prowadzenia szkoleń. 
2. Wiedza i doświadczenie wykładowców a potrzeby szkolenia. 
3. Struktura szkolenia. 
4. Analiza szkolenia – cele kształcenia. 

2 3   5 

3 TWORZENIE SYSTEMU NAUCZANIA I PROJEKTOWANIE 
SZKOLENIA  
1. System kształcenia. 
2. Cele kształcenia - uczenie się a działanie. 
3. Podejście systemowe do kształcenia oraz projektowanie 

szkolenia. 
4. Analiza zadań i czynności zawodowych – potrzeby 

szkoleniowe. 
5. Opracowanie celów kształcenia. 
6. Określanie potrzeb szkoleniowych. 
7. Program nauczania. 

4 8   12 

4 FORMUŁOWANIE STRATEGII NAUCZANIA 
1. Wybór metod nauczania. 
2. Zasady kształcenia. 
3. Zasady przygotowania materiałów szkoleniowych. 
4. Środki dydaktyczne. 
5. Przegląd metod nauczania: 

1) wykłady; 
2) pokazy i ćwiczenia laboratoryjne; 
3) seminaria i dyskusje; 
4) prace grupowe (zespołowe); 
5) studium przypadku; 
6) projekty, ćwiczenia; 
7) gry symulacyjne. 

6. Skuteczność szkolenia. 
7. Wybór pomocy dydaktycznych potrzebnych do szkoleń. 

8 22   30 

5 OCENA SYSTEMU NAUCZANIA 
1. Ocena uczestników szkolenia. 
2. Ocena efektów szkolenia. 

3 5   8 

6 PODSUMOWANIE 
1. Planowanie i prowadzenie szkolenia – zestaw zadań do 

wykonania. 
2. Studium pilotażowe – ponowna analiza problemów oraz 

podsumowanie. 

2 2   4 

 Razem 20 40   60 
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II. Wymagania wstępne  
Brak 
 
W wyniku szkolenia osoba szkolona powinna nabyć wiedzę i umiejętności określone poniżej. 

 
III. Wiedza 
Zagadnienia wskazane w zakresie podanym w treściach szkolenia. 
 
IV. Umiejętności 
Przekazanie w sposób zrozumiały treści wykładanego przedmiotu uczestnikom szkolenia. 
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Załącznik nr 4  
 

 
4.1. Ramowy program szkolenia podstawowego na świadectwo operatora służby 

kontroli ruchu statków 
 

4.1 

Szkolenie: PODSTAWOWE NA ŚWIADECTWO OPERATORA SŁUŻBY 
KONTROLI RUCHU STATKÓW*  

Zakres szkolenia: szkolenie dla osób zamierzających wykonywać zadania operatora służby 
kontroli ruchu statków 

Forma zajęć: W C L S ∑ 
Liczba godzin** 307/152 117/42  223/177 647/371 

* Program szkolenia jest oparty na kursie modelowym IALA V-103/1. Szkolenie kończy się zaliczeniem 
pisemnym (wykłady), zaliczeniem w formie testu (ćwiczenia) oraz demonstracją umiejętności (symulator). 
 
I. Program szkolenia 

Lp. Treści programu Liczba godzin**  
W C L S ∑ 

1 JĘZYK ANGIELSKI 91/ 
16 

75/ 
25 

  166/
41 

2 ZARZĄDZANIE RUCHEM STATKÓW 
1. Identyfikacja i monitorowanie ruchu statków.  
2. Koordynacja komunikacji.  
3. Ocena i interpretacja sytuacji w ruchu statków.  
4. Prowadzenie zapisów i sporządzanie raportów. 
5. Zarządzanie ruchem na torach wodnych w różnych scenariuszach.  
6. Przewidywanie i planowanie schematów ruchu.  
7. Rejony krytyczne.  
8. Statki wyprzedzające i zbliżające się do siebie.  
9. Plany ruchu statków VTS ze szczególnym uwzględnieniem  

statków z dużym zanurzeniem. 

52/ 
46 

  54/ 
52 

106 
/98 

3 OBSŁUGA URZĄDZEŃ 39/ 
39 

  6/6 45/ 
45 

4 WIEDZA NAUTYCZNA 85/ 
27 

38/ 
15 

  123/
42 

5 KOORDYNACJA KOMUNIKACJI 7/4   11/7 18/ 
11 

6 SSN 
1. Wspólnotowy system SSN:   

1) podstawy prawne;  
2) dokumenty EMSA; 
3) obsługa strony internetowej. 

2. Narodowy System SSN: 
1) organizacja służby SSN; 
2) obsługa aplikacji; 
3) procedury; 
4) sposoby wysyłania notyfikacji i zgłaszania nieścisłości; 
5) współpraca ze służbami zaangażowanymi w nadzór nad 

bezpieczeństwem morskim. 

15/4   42/2 57/6 

7 CECHY OSOBOWE 6/4 4/2   10/6 
8 POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 

1. Plany reagowania w sytuacjach awaryjnych.  
2. Trudne warunki pogodowe.  
3. Statki specjalne o ograniczonej zdolności manewrowej.  
4. Zagrożenia wewnętrzne, zewnętrzne. 

12/ 
12 

  10/ 
10 

22/ 
22 
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9 ĆWICZENIA NA SYMULATORZE 
1. Ćwiczenie umiejętności podstawowych: 

1) identyfikacja i monitorowanie ruchu statków;  
2) koordynacja komunikacji; 
3) ocena i interpretacja sytuacji w ruchu statków; 
4) prowadzenie zapisów i sporządzanie raportów. 

2. Zarządzanie ruchem i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych: 
1) zarządzanie ruchem na torach wodnych w różnych 

scenariuszach; 
2) przewidywanie i planowanie schematów ruchu;  
3) rejony krytyczne; 
4) statki wyprzedzające i zbliżające się do siebie;  
5) plany ruchu statków VTS ze szczególnym uwzględnieniem 

statków z dużym zanurzeniem. 
3. Sytuacje awaryjne i specjalne okoliczności: 

1) plany reagowania w sytuacjach awaryjnych;  
2) trudne warunki pogodowe;  
3) statki specjalne, nieodpowiadające za swoje ruchy i o 

ograniczonej zdolności manewrowej. 

   100/
100 

100/
100 

 Razem 307/
152 

117/
42 

 223/
177 

647/
371 

** dla osób posiadających kwalifikacje morskie/dla osób nieposiadających kwalifikacji morskich 
 
II. Wymagania wstępne 
 
Osoby nie posiadające kwalifikacji morskich, przygotowujące się do zajmowania stanowisk w stacjach VTS 
oraz kierowania ruchem statków, powinny posiadać: 

− wykształcenia wyższego pierwszego stopnia, 
− świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie co najmniej 

operacyjnym,  
− co najmniej świadectwa ograniczonego operatora GMDSS. 

 
Osoby  posiadające kwalifikacje morskie, przygotowujące do zajmowania stanowisk w stacjach VTS oraz 
kierowania ruchem statków. Powinny posiadać: 

− wykształcenia wyższego pierwszego stopnia, 
− dyplomu na poziomie co najmniej operacyjnym w dziale pokładowym,  
− świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie co najmniej 

operacyjnym  
− co najmniej świadectwa ograniczonego operatora GMDSS.  

 
W wyniku szkolenia osoba szkolona powinna nabyć wiedzę i umiejętności określone poniżej. 
 
III. Wiedza  
Zagadnienia wskazane w zakresie podanym w treściach szkolenia. 
 
IV. Umiejętności   
Zarządzanie ruchem statków na torach wodnych, w portach i na podejściach do portów, komunikacja ze statkami 
nawigującymi w rejonie odpowiedzialności systemu VTS,  podejmowanie decyzji w oparciu o dane odnośnie 
ruchu statków. 
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4.2. Skrócony ramowy program szkolenia na świadectwo operatora służby kontroli 

ruchu statków 
dla osób wykonujących zadania operatora służby kontroli ruchu statków 

 

4.2 

Szkolenie: PODSTAWOWE NA ŚWIADECTWO OPERATORA SŁUŻBY 
KONTROLI RUCHU STATKÓW*  

Zakres szkolenia: szkolenie dla osób wykonujących zadania operatora służby kontroli ruchu 
statków 

Forma zajęć: W C L S ∑ 
Liczba godzin: 10   40 50 

* Program szkolenia jest oparty na zaleceniu IALA V 103/1. Szkolenie kończy się zaliczeniem pisemnym 
(wykłady) oraz demonstracją umiejętności (symulator). 
 
I. Program szkolenia 

Lp. Treści programu Liczba godzin  
W C L S ∑ 

1 ZARZĄDZANIE RUCHEM STATKÓW, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH 
PODSTAW PRAWNYCH 
1. Identyfikacja i monitorowanie ruchu statków. 
2. Koordynacja komunikacji.  
3. Ocena i interpretacja sytuacji w ruchu statków.  
4. Prowadzenie zapisów i sporządzanie raportów zgodnie z 

wytycznymi międzynarodowymi i krajowymi.  
5. Przygotowanie raportów do państwa bandery o statkach 

łamiących przepisy COLREG. 
6. Zarządzanie ruchem na torach wodnych w różnych scenariuszach, 

przewidywanie i planowanie schematów ruchu.  
7. Rejony krytyczne.  
8. Statki wyprzedzające i zbliżające się do siebie.  
9. Plany ruchu statków VTS ze szczególnym uwzględnieniem 

statków z dużym zanurzeniem. 
10. Współpraca z innymi służbami (usługi żeglugowe, stacje 

pilotowe, Straż Graniczna, MRCK). 

10    10 

2 ĆWICZENIA NA SYMULATORZE 
1. Ćwiczenie umiejętności podstawowych: 

1) identyfikacja i monitorowanie ruchu statków;  
2) koordynacja komunikacji;  
3) ocena i interpretacja sytuacji w ruchu statków;  
4) prowadzenie zapisów i sporządzanie raportów. 

2. Zarządzanie ruchem i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych: 
1) zarządzanie ruchem na torach wodnych w różnych 

scenariuszach; 
2) przewidywanie i planowanie schematów ruchu;  
3) rejony krytyczne; 
4) statki wyprzedzające i zbliżające się do siebie;  
5) plany ruchu statków VTS ze szczególnym uwzględnieniem 

statków z dużym zanurzeniem. 
3. Sytuacje awaryjne i specjalne okoliczności:  

1) plany reagowania w sytuacjach awaryjnych;  
2) trudne warunki pogodowe;  
3) statki specjalne, nieodpowiadające za swoje ruchy i o 

ograniczonej zdolności manewrowej. 

   40 40 

 RAZEM 10   40 50 
 
W wyniku szkolenia osoba szkolona powinna nabyć wiedzę i umiejętności określone poniżej. 
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II. Wymagania wstępne  
1. Posiadanie: 

− wykształcenia wyższego pierwszego stopnia i dyplom na poziomie co najmniej operacyjnym w dziale 
pokładowym, lub   

− wykształcenia wyższego pierwszego stopnia w specjalności inżynieria ruchu morskiego, lub   
− wykształcenia wyższego pierwszego stopnia na kierunku i w specjalności wskazanej w certyfikacie 

uznania morskiej jednostki edukacyjnej oraz 
− co najmniej 12-miesięcznego stażu pracy związanego z wykonywaniem obowiązków operatora służby 

kontroli ruchu statków, 
− świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie co najmniej 

operacyjnym,  
− co najmniej świadectwa ograniczonego operatora GMDSS. 

2. Zaliczenie różnic programowych pomiędzy szkoleniem podstawowy dla operatora służby kontroli ruchu 
statków a szkoleniem skróconym. 

 
Szkolenie prowadzone  dla osób ze stażem pracy związanym z wykonywaniem obowiązków operatora służby 
kontroli ruchu statków, potwierdzające posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej określonej przez zalecenia 
IALA, umożliwiające pracę na stanowisku operatora służby kontroli ruchu statków. 
 
III. Wiedza  
Zagadnienia wskazane w zakresie podanym w treściach szkolenia. 
 
IV.  Umiejętności 
Zarządzanie ruchem statków na torach wodnych, w portach i na podejściach do portów, komunikacja ze statkami 
nawigującymi w rejonie odpowiedzialności systemu VTS,  podejmowanie decyzji w oparciu o dane odnośnie 
ruchu statków. 
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Załącznik nr 5 
 
 

OBJAŚNIENIA 

I. SYMBOLE: 

1) Σ   – suma godzin; 
2) W  – wykłady; 
3) C   – ćwiczenia; 
4) L   – laboratorium; 
5) S   – symulator. 

 
II. SKRÓTY: 

1) ASTM – Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów; 
2) COLREG – Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu 

zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 
r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 15, poz. 61 i 62 oraz z 1984 r. Nr 23, poz. 106); 

3) EMSA (European Maritime Safety Organization) – Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Morskiego; 

4) HPWC (High-pressure water cleaning) – wysokociśnieniowe mycie wodą; 
5) HPWJ (High-pressure water jetting) – wysokociśnieniowe czyszczenie wodą; 
6) FROSIO – Norweska Rada do spraw edukacji i certyfikacji Inspektorów do działań 

związanych z powierzchniami; 
7) IALA (International Association of Lighthouse Authorities) – Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego; 
8) IMO (International Maritime Organization) – Międzynarodowa Organizacja Morska; 
9) ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; 
10) LPWC (Low-pressure water cleaning) – niskociśnieniowe mycie wodą; 
11) MRCK – Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne; 
12) MSC (Maritime Safety Committee) – Komitet Bezpieczeństwa na Morzu; 
13) MSDS (Material Safety Data Sheet) – karta charakterystyki substancji; 
14) NACE – Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w UE;  
15) Norma PN-EN 15257:2008 - Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji i certyfikacja 

personelu ochrony katodowej; 
16) SOLAS – Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, 

sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 
319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) wraz z Protokołem z 
1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 
1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 
320 i 321), i z Protokołem z 1988 r. do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie 
życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 
2008 r. Nr 191, poz. 1173 i 1174); 

17) SSN (SafeSeaNet) – system wymiany informacji morskiej; 
18) Standard ASTM D5162 – Standard postępowania w przypadku nieciągłości. Badanie 

braku przewodnictwa powłok ochronnych na podłożu metalowym;  
19) Standard ASTM D3359 – Standard pomiaru przyczepności przy uzyciu testu taśmy; 
20) Standard ISO 2409 – norma PN-EN ISO 2409:2013-06 – Farby i lakiery – Badanie 

metodą siatki nacięć; 
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21) Standard ISO 4624 – norma PN-EN ISO 4624:2004 – Próba odrywania do oceny 
przyczepności; 

22) Standard ISO 8501-3 – norma PN-EN ISO 8501-3:2008 – Przygotowanie podłoży 
stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni – Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z 
wadami powierzchni; 

23) UHPWJ (Ultrahigh-pressure water jetting) - ultrawysokociśnienowe czyszczenie wodą; 
24) VTS (Vessel Traffic Service) – Służba Kontroli Ruchu Statków. 
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Załącznik nr 6 
 

WZORY DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ODBYCIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA GOSPODARKI MORSKIEJ 
INNYCH NIŻ MARYNARZE 

(format A6, papier biały offsetowy, druk obustronny) 
 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

        Hologram 
          urzędu 
        morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 

 
 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this Certificate 
 
 

 

 
    miejsce na fotografię  
             43 x 33 mm 
                 photo 

 

 
 

 
  
 
  ...............................................                    ...................................................................... 

        Podpis posiadacza               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
         Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO SZKOLENIA DLA OSOBY 

PRZEPROWADZAJĄCEJ INSPEKCJE 
OCHRONY KATODOWEJ  

POZIOM 1 
 

Certificate of Training 
for Cathodic Inspector 

Level 1 

 

 

ukończył szkolenie zgodnie ze standardem NACE inspektora 
ochrony katodowej poziom 2 
 
  
has successfully completed trained in acc. with NACE 
cathodic inspector level 2 standard  
 
 

 
 

pieczęć urzędu morskiego 
maritime office seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

        Hologram 
          urzędu 
        morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 
 

 
 
 
.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this Certificate 
 
 

 

 
    miejsce na fotografię  
             43 x 33 mm 
                 photo 

 

 
 

 
  
 
  ...............................................                    ...................................................................... 

        Podpis posiadacza               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
         Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO SZKOLENIA DLA OSOBY 

PRZEPROWADZAJĄCEJ INSPEKCJE 
OCHRONY KADOTOWEJ  

POZIOM 2 
 

Certificate of Training 
for Cathodic inspector 

Level 2 

 

 

ukończył szkolenie zgodnie ze standardem NACE inspektor 
ochrony katodowej poziom 3 
 
  
has successfully completed trained in acc. with NACE 
cathodic inspector level 3 standard  
 
 

 
 

pieczęć urzędu morskiego 
maritime office seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

        Hologram 
          urzędu 
        morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this Certificate 
 
 

 

 
    miejsce na fotografię  
             43 x 33 mm 
                 photo 

 

 
 

 
  
 
  ...............................................                    ...................................................................... 

        Podpis posiadacza               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
         Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO SZKOLENIA DLA OSOBY 

SPRAWUJĄCEJ NADZÓR NAD 
WYKONANIEM POWŁOK MALARSKICH 

STATKÓW MORSKICH 
 

Certificate of Training 
for Surveyor of the seagoing ships paint coat 

supervision 

 

 

ukończył szkolenie zgodnie z prawidłami II-1/3-2 i XII/6 
Konwencji SOLAS oraz standardem NACE inspektor powłok 
malarskich poziom 2 lub FROSIO inspektor powłok 
malarskich poziom III 
  
has successfully completed trained in acc. with the 
provisions of SOLAS convention, regulations II-1/3-2 and 
XII/6, and coating inspector level 2 standard or FROSIO 
coating inspector level III 
 
 

 
 

pieczęć urzędu morskiego 
maritime office seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

        Hologram 
          urzędu 
        morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 

 
Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this Certificate 
 
 

 

 
    miejsce na fotografię  
             43 x 33 mm 
                 photo 

 

 
 

 
  
 
  ...............................................                    ...................................................................... 

        Podpis posiadacza               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
         Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO SZKOLENIA 

DYDAKTYCZNEGO DLA INSTRUKTORA 
 

Certificate of Training 
 in Didactics for Instructor  

 

 

ukończył szkolenie zgodnie z wymaganiami Prawidła I/6 
Konwencji STCW stosownie do zaleceń programu 
modelowego IMO 6.09 
  
has successfully completed trained in acc. with the 
provisions Section Regulation I/6 of STCW Convention and 
IMO Model Course 6.09 
 

 
 

pieczęć urzędu morskiego 
maritime office seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

        Hologram 
          urzędu 
        morskiego 
 

  Nr/No. .................................... 
 
 
 

Zaświadcza się niniejszym, że: 
This is to certify that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

 
 
.......................................................................................................... 

         Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this Certificate 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
..............................................                    ...................................................................... 
        Podpis posiadacza              Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
         Holder’s signature                       Name and signature of duly authorized official 

 
ŚWIADECTWO 

OPERATORA SŁUŻBY KONTROLI  
RUCHU STATKÓW 

 
Vessel Traffic Service Operator  

Certificate  

 

 

 

 
ukończył szkolenie wymagane na stanowisko operatora 
służby kontroli ruchu statków zgodnie z zaleceniem IALA V-
103/1 
 
has successfully completed training required for Vessel 
Traffic Service Operator in acc. with IALA Recommendation 
V-103/1 
 
Ograniczenia/Limitations applying:  
ważne w rejonie: ..................................................................... 

     
 

 
 

pieczęć urzędu morskiego 
maritime office seal 

Ważne bezterminowo 
Valid  indefinitely 
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UZASADNIENIE 
 

W związku ze zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność wydania nowego 

rozporządzania określającego ramowe programy szkoleń dla osób związanych z sektorem 

gospodarki morskiej oraz wzory dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń. 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych 

programów szkoleń dla osób z sektora gospodarki morskiej oraz wzorów dokumentów 

potwierdzających odbycie szkolenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 1 

pkt 30 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. …). Zgodnie z tym przepisem, na podstawie art. 78 ustawy 

o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.), minister właściwy do 

spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, ramowe programy szkoleń dla 

osób z sektora gospodarki morskiej, warunki wstępne oraz warunki zaliczeń, a także wzory 

dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.  

W § 1 projektu rozporządzenia określa się, że wymogi programowe dla poszczególnych 

szkoleń umieszczono w załącznikach 1–4 do projektu rozporządzenia, tj. precyzuje się, że:  

1) załącznik nr 1 określa ramowe programy szkoleń dla inspektora ochrony katodowej 

na poziomie 1 i poziomie 2, 

2) załącznik nr 2 określa się ramowy program szkolenia dla inspektora nadzoru powłok 

malarskich statków morskich zgodnie z postanowieniami konwencji SOLAS, 

3) załącznik nr 3 określa się ramowy program szkolenia dydaktycznego dla 

instruktorów, 

4) załącznik nr 4 określa ramowe programy szkoleń na świadectwo operatora służby 

kontroli ruchu statków dla osób: 

a) nieposiadających odpowiednich kwalifikacji morskich, 

b) posiadających odpowiednie kwalifikacje morskie, 

c) wykonujących zadania operatora służby kontroli ruchu statków. 

W stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzania Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla 

pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów 

potwierdzających szkolenie (Dz. U. poz. 1378), ramowe programy szkoleń uzupełniono 

o warunki wstępne, określające kryteria naboru uczestników na szkolenia, oraz warunki 

zaliczenia szkoleń. Szkolenia, których ramowe programy określa projekt rozporządzenia, są 

szkoleniami specjalistycznymi, skierowanymi do wąskiej grupy osób posiadających 
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przynajmniej elementarną wiedzę lub doświadczenie z zakresu objętego tematyką szkolenia. 

Aby w szkoleniach tych nie uczestniczyły osoby przypadkowe, konieczne okazało się 

określenie wymagań wstępnych wobec potencjalnych uczestników. Ponadto, kwalifikacje 

zdobyte podczas szkoleń określonych w projekcie rozporządzania będą potwierdzane 

wydawanym przez administrację morską świadectwem. Aby zapewnić, że osoby posiadające 

państwowy dokument, jakim będzie świadectwo wydawane po odbyciu szkoleń określonych 

w projekcie rozporządzania, posiadały wiedzę i umiejętności na jednolitym poziomie, 

konieczne jest określenie w projekcie sposobu zaliczania tych szkoleń przez uczestników. Bez 

takiej regulacji istnieje ryzyko, że ośrodki szkoleniowe nie będą weryfikować wiedzy 

i umiejętności uczestników pod koniec szkoleń. Administracja morska będzie wówczas 

wystawiać dokumenty osobom, które nie przyswoiły wiedzy i nie nabyły umiejętności na 

zakładanym poziomie. 

§ 1 odsyła również do załącznika nr 5 do projektu rozporządzenia, w którym 

objaśniono symbole i skróty stosowanych w ramowych programach szkoleń. 

W § 2 wskazuje się, że wzory dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń określa 

w projekcie rozporządzenia załącznik nr 6. Przyjęte nazwy świadectw inspektora ochrony 

katodowej – poziom 1 oraz inspektora ochrony katodowej – poziom 2, określające poziomy 

szkolenia, różnią się od nazw standardów, na podstawie których przeprowadzane są te 

szkolenia, co jest działaniem zamierzonym. Zależność pomiędzy poziomem szkolenia 

określonym w standardzie NACE, na którym oparto oba szkolenia, a poziomem szkolenia 

w projekcie rozporządzania wskazana jest w ramowych programach określających te 

szkolenia, pod tabelą, w której sumarycznie określono długość szkolenia. 

W § 3 określa się warunki wymiany dotychczas wydanych świadectw 

potwierdzających odbycie szkoleń: dydaktycznego dla instruktorów, operatora VTS oraz 

inspektora powłok malarskich na świadectwa, których wzory określa projekt rozporządzania. 

Proponuje się, by projekt wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie  

z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,  

poz. 2039, z późn. zm.).   

Projekt rozporządzenia nie podlega, w celu uzyskania opinii, konsultacjom  

z Europejskim Bankiem Centralnym lub innymi właściwymi instytucjami i organami Unii 

Europejskiej, o których mowa w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 
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Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M. P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.  
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych 
programów szkoleń dla osób z sektora gospodarki morskiej oraz 
wzorów dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia. 
 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 
Bartosz Dziurla, Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa 
Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 1934; e-mail: bartosz.dziurla@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 

Źródło:  
upoważnienie ustawowe. 

Nr w wykazie prac …  

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
W związku ze zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzania określającego 
ramowe programy szkoleń dla osób związanych z sektorem gospodarki morskiej oraz wzory dokumentów 
potwierdzających odbycie szkoleń. 
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń dla osób z sektora 
gospodarki morskiej oraz wzorów dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia stanowi wykonanie delegacji 
ustawowej zawartej w ustawie z dnia ... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. …). Zgodnie z tym przepisem, na podstawie art. 78 ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, 
poz. 1368, z późn. zm.), minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, ramowe 
programy szkoleń dla osób z sektora gospodarki morskiej, warunki wstępne oraz warunki zaliczeń, a także wzory 
dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
W stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzania Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. 
w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz 
wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie (Dz. U. poz. 1378), ramowe programy szkoleń uzupełniono o warunki 
wstępne, określające kryteria naboru uczestników na szkolenia, oraz warunki zaliczenia szkoleń. Szkolenia, których 
ramowe programy określa projekt rozporządzenia, są szkoleniami specjalistycznymi, skierowanymi do wąskiej grupy osób 
posiadających przynajmniej elementarną wiedzę lub doświadczenie z zakresu objętego tematyką szkolenia. Aby 
w szkoleniach tych nie uczestniczyły osoby przypadkowe, konieczne okazało się określenie wymagań wstępnych wobec 
potencjalnych uczestników. Ponadto, kwalifikacje zdobyte podczas szkoleń określonych w projekcie rozporządzania będą 
potwierdzane wydawanym przez administrację morską świadectwem. Aby zapewnić, że osoby posiadające państwowy 
dokument, jakim będzie świadectwo wydawane po odbyciu szkoleń określonych w projekcie rozporządzania, posiadały 
wiedzę i umiejętności na jednolitym poziomie, konieczne jest określenie w projekcie sposobu zaliczania tych szkoleń przez 
uczestników. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
System szkoleń marynarzy jest regulowany odrębnie w każdym państwie członkowskim UE, uwzględniając krajowy 
system edukacji i kwalifikacji, jednakże ramy prowadzenia takich szkoleń są ujednolicone. W przypadku proponowanego 
rozwiązania dla szkoleń osób innych niż członkowie załóg statków morskich z sektora gospodarki morskiej przyjęto 
rozwiązanie wykorzystywane w szkoleniach marynarzy. Pozwoli to na utrzymywania jednolitego systemu szkoleń dla 
marynarzy i innych osób z sektora gospodarki morskiej. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Morskie jednostki 
edukacyjne 

39 Szacunki własne MIiR Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 
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Osoby uczestniczące 
w takich szkoleniach 

200 Szacunki własne MIiR Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzania zostanie skierowany do konsultacji z następującymi podmiotami: 
1) Politechnika Gdańska, 
2) Akademia Morska w Gdyni, 
3) Akademia Morska w Szczecinie, 
4) Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 
5) Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o., 
6) Gdyńska Szkoła Morska, 
7) Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte, 
8) Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu, 
9) Policealna Szkoła Morska w Szczecinie, 
10) Technikum Morskie w Zespole Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, 
11) Zespół Szkół Morskich w Darłowie, 
12) Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, 
13) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu, 
14) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią, 
15) Dohle Manning Agency (Poland) Sp. z o.o., 
16) Ośrodek Szkolenia Pożarniczego – Fire Port Service, 
17) Ośrodek Szkoleniowy Polsteam s.c. Gdynia, 
18) Studium Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 
19) Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, 
20) Akademia Morska Studium GMDSS, 
21) Ośrodek Szkoleniowy Akademia Marynarki Wojennej, 
22) Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej,  Centrum Szkolenia Nurków Zawodowych, 
23) BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (POLAND) Sp. z o.o., 
24) Straż Portowa Sp. z o.o., 
25)  Bałtycka Akademia Umiejętności, 
26) Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN”, 
27) Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, 
28) Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie, 
29) Ośrodek Szkolenia Morskiego Przy Centrum Kształcenia Zawodowego, 
30) Centrum Szkolenia Morskiego „ZENIT”, 
31) Morski Ośrodek Szkoleniowy przy Akademii Morskiej w Szczecinie, 
32) Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie, 
33) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny w Szczecinie, 
34) Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security, 
35) POLCARGO INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Szczecinie, Ośrodek Szkolenia Morskiego w Kołobrzegu, 
36) Ośrodek Szkolenia Morskiego „LIBRA”, 
37) Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, 
38) Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, 
39) Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy, 
40) Związek Armatorów Polskich, 
41) Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów, 
42) Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, 
43) Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku, 
44) Det Norske Veritas Polska, 
45) Germanischer Lloyd Polska, 
46) Rosyjski Morski Rejestr Statków Oddział w Polsce, 
47) RINA Poland, 
48) Lloyd’s Register (Polska) Sp. z o.o., 
49) Stowarzyszenie Armatorów Rybackich, 
50) Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów w Gdyni, 
51) Krajowa Izba Producentów Ryb w Ustce, 
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52) Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb – OP Sp.z o.o., 
53) Stowarzyszenie Rybak w Tolkmicku, 
54) Związek Rybaków Polskich w Ustce,  
55) Polskie Stowarzyszenie Pilotów Morskich, 
56) Bureau Veritas Polska, 
57) Północnoaltalntycka Organizacja Producentów. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Brak wpływu na sektor finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

 
 
Brak wpływu. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi poprzez przeprowadzenie audytów (audyty na potwierdzenie uznania przeprowadzane corocznie) w MJE 
i zweryfikowanie stosowanie przepisów rozporządzenia. 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/04/BS  
 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1) 

z dnia 

w sprawie zwolnienia lub zastosowania środków równoważnych w zakresie wyposażenia 

i konstrukcji statku 

Na podstawie art. 86 ust. 3c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwolnienia albo wyrażenia przez 

dyrektora urzędu morskiego zgody na zastosowanie środków równoważnych w zakresie 

wyposażenia i konstrukcji statku oraz szczegółowe warunki eksploatacyjne uzasadniające 

zastosowanie zwolnień lub środków równoważnych. 

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do statków o obcej przynależności. 

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 

1) jachtów morskich; 

2) statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach morskich; 

3) statków niepodlegających wpisowi do rejestru okrętowego lub rejestru prowadzonego 

przez dyrektora urzędu morskiego. 

§ 3. 1. Właściwy dyrektor urzędu morskiego może zwolnić statek z wymagań określonych 

przepisami wydanymi na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą” jeżeli: 

1) cechy konstrukcyjne statku nie pozwalają na zastosowanie tych wymagań, o ile: 

a) dokumentacja techniczna statku potwierdza brak możliwości spełnienia wymagań ze 

względów konstrukcyjnych, 

b) statek spełnia wymogi bezpieczeństwa wystarczające do uprawiania żeglugi, do której 

jest przeznaczony, 

c) opinia uznanej organizacji sprawującej nadzór nad statkiem jest pozytywna; 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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2) ma to uzasadnienie ze względu na szczególne warunki eksploatacyjne statku, takie jak 

rodzaj odbywanych podróży, ograniczony rejon żeglugi, ograniczone warunki 

meteorologiczne, w tym wysokość fali, siła wiatru, ograniczony sezon eksploatacji, rejsy 

odbywające się wyłącznie w porze dziennej, ograniczony czas podróży bądź bliskość służb 

ratowniczych, o ile: 

a) statek spełnia wymogi bezpieczeństwa wystarczające do uprawiania żeglugi, do której 

jest przeznaczony, 

b) opinia uznanej organizacji sprawującej nadzór nad statkiem jest pozytywna; 

3) statek, który normalnie nie odbywa podróży w danym rejonie, planuje odbyć jednorazową 

podróż, o ile: 

a) spełnione zostaną wymagania bezpieczeństwa wystarczające na podróż, którą statek 

planuje odbyć, 

b) zwolnienie będzie dotyczyło jednej podróży; 

4) okres eksploatacji statku do czasu jego likwidacji wynosi mniej niż 2 lata, o ile: 

a) statek spełnia wymogi bezpieczeństwa wystarczające do uprawiania żeglugi, do której 

jest przeznaczony, 

b) opinia uznanej organizacji sprawującej nadzór nad statkiem jest pozytywna. 

2. Właściwy dyrektor urzędu morskiego może wyrazić zgodę na zastosowanie na statku 

środków równoważnych w stosunku do wymagań określonych przepisami wydanymi na 

podstawie art. 86 ust. 3 ustawy, jeżeli dostarczona dokumentacja potwierdza, że zastosowane 

środki równoważne będą przynajmniej w takim samym stopniu skuteczne, jak określone 

w przepisach, o ile opinia uznanej organizacji sprawującej nadzór nad statkiem jest 

pozytywna. 

§ 4. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3, armator statku składa wniosek do dyrektora 

urzędu morskiego właściwego ze względu na port macierzysty statku. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) dokumentację techniczną, o ile jest wymagana; 

2) opinię uznanej organizacji sprawującej nadzór nad statkiem; 

3) oświadczenie armatora o zamiarze likwidacji jednostki – w przypadku, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 4. 

§ 5. Przed podjęciem decyzji dyrektor urzędu morskiego może przeprowadzić na statku 

inspekcję doraźną. 
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§ 6. 1. Statek, który otrzymał zwolnienie lub zgodę na zastosowanie rozwiązań 

równoważnych, otrzymuje certyfikat zwolnienia, o którym mowa w rozdziale 

5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego 

(Dz. U. poz. 1313). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor urzędu morskiego informuje ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej o wydaniu zwolnienia lub zgody na zastosowanie 

rozwiązań równoważnych w terminie 7 dni od dnia wydania certyfikatów statku, podając 

uzasadnienie swojej decyzji.  

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER  

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zwolnienia lub zastosowania 

środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji statku, zwane dalej 

„rozporządzeniem”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 86 

ust. 3c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, 

poz. 1368, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

§ 2 projektu rozporządzenia określa zakres jego stosowania, który musi być taki sam jak 

zakres stosowania rozporządzenia wydanego na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy, określającego 

wymagania, których dotyczą zwolnienia i rozwiązania równoważne. 

W § 3 rozporządzenia określono warunki, w jakich dyrektor urzędu morskiego może zwolnić 

statek z wymagań określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy lub 

wyrazić zgodę na zastosowanie na statku środków równoważnych. Projektodawca 

przewidział takie możliwości w przypadkach gdy: 

1) cechy konstrukcyjne statku nie pozwalają na zastosowanie tych wymagań,  

2) ma to uzasadnienie ze względu na szczególne warunki eksploatacyjne statku takie jak 

rodzaj odbywanych podróży, ograniczony rejon żeglugi, ograniczone warunki 

meteorologiczne, w tym wysokość fali, siła wiatru, ograniczony sezon eksploatacji, rejsy 

odbywające się wyłącznie w porze dziennej, ograniczony czas podróży bądź bliskość służb 

ratowniczych, 

3) statek, który normalnie nie odbywa podróży w danym rejonie, planuje odbyć jednorazową 

podróż, 

4) okres eksploatacji statku do czasu jego likwidacji wynosi mniej niż 2 lata,  

5) dostarczona dokumentacja potwierdza, że zastosowane środki równoważne będą 

przynajmniej w takim samym stopniu skuteczne jak określone w przepisach, o ile sytuacja ta 

znajduje potwierdzenie w dokumentacji technicznej, a opinia uznanej organizacji sprawującej 

nadzór nad statkiem jest pozytywna. 

W § 4–6 określono tryb zwolnienia albo wyrażenia zgody przez dyrektora urzędu morskiego 

na zastosowanie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji statku. 

Zgodnie z art. 86 ust. 3b ustawy zwolnienie lub wyrażenie zgody na zastosowanie środków 

równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji statku następuje na wniosek armatora. 

W § 4 ust. 2 określono jakie dokumenty muszą być dołączone do wniosku armatora. Przed 

podjęciem decyzji dyrektor urzędu morskiego może przeprowadzić na statku inspekcję 

doraźną, zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 5 ustawy. Jeśli decyzja dyrektora urzędu morskiego 
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będzie pozytywna, statek otrzyma certyfikat zwolnienia, o którym mowa w rozdziale 5 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 

2012 r. w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego (Dz. U. poz. 1313). 

W takim przypadku dyrektor urzędu morskiego informuje ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej w terminie 7 dni od dnia wydania certyfikatów statku, podając 

uzasadnienie swojej decyzji.  

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zwolnienia 
lub zastosowania środków równoważnych w zakresie wyposażenia 
i konstrukcji statku. 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 
Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zwolnienia lub zastosowania środków równoważnych 
w zakresie wyposażenia i konstrukcji statku, zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 86 ust. 3c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, 
poz. 1368, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Na podstawie dotychczasowych przepisów nie było możliwe wydawanie 
zwolnień dla statków niepodlegających umowom międzynarodowym, ponieważ brak był odpowiednich przepisów 
ustawowych w tym zakresie. Zwolnienia takie mogły być jednak wydawane statkom podlegającym przepisom umowom 
międzynarodowym, ponieważ bezpośrednio umowy te przewidywały możliwość wydania takich zwolnień. Nastąpi więc 
wyrównanie możliwości uzyskania zwolnień dla tych dwóch rodzajów statków. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Rozporządzenie określa  warunki, w jakich dyrektor urzędu morskiego może zwolnić statek z wymagań określonych 
przepisami wydanymi na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy lub wyrazić zgodę na zastosowanie na statku środków 
równoważnych. Projektodawca przewidział takie możliwości w przypadkach gdy: 
1) cechy konstrukcyjne statku nie pozwalają na zastosowanie tych wymagań,  
2) ma to uzasadnienie ze względu na szczególne warunki eksploatacyjne statku takie jak rodzaj odbywanych podróży, 
ograniczony rejon żeglugi, ograniczone warunki meteorologiczne, w tym wysokość fali, siła wiatru, ograniczony sezon 
eksploatacji, rejsy odbywające się wyłącznie w porze dziennej, ograniczony czas podróży bądź bliskość służb 
ratowniczych, 
3) statek, który normalnie nie odbywa podróży w danym rejonie, planuje odbyć jednorazową podróż, 
4) okres eksploatacji statku do czasu jego likwidacji wynosi mniej niż 2 lata,  
5) dostarczona dokumentacja potwierdza, że zastosowane środki równoważne będą przynajmniej w takim samym stopniu 
skuteczne jak określone w przepisach, o ile sytuacja ta znajduje potwierdzenie w dokumentacji technicznej, a opinia 
uznanej organizacji sprawującej nadzór nad statkiem jest pozytywna. 
Zgodnie z art. 86 ust. 3b ustawy zwolnienie lub wyrażenie zgody na zastosowanie środków równoważnych w zakresie 
wyposażenia i konstrukcji statku następuje na wniosek armatora. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Kwestie zwolnień statków niepodlegających umowom międzynarodowym nie są uregulowane w przepisach 
międzynarodowych lub unijnych. W związku z powyższym każde państwo może wydawać zwolnienia zgodnie z własnym 
systemem inspekcji, mając na uwadze organizację własnej administracji morskiej oraz warunki żeglugi statku specyficzne 
dla danego akwenu. Nie ma jednolitego podejścia państw członkowskich UE w przedmiotowym zakresie. W związku 
z powyższym proponowane rozwiązanie jest dostosowane do polskich obszarów morskich oraz rodzajów żeglugi 
uprawianych przez statki o polskiej przynależności nie podlegające umowom międzynarodowym. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Armatorzy statków 
o polskiej przynależności 
niepodlegających umowom 
międzynarodowym 

ok. 500 statków szacunki własne MIiR 
i Urzędów Morskich 

Wprowadzenie ułatwień 
w żegludze w postaci 
możliwości uzyskania zwolnień 
z wymagań w zakresie 
konstrukcji i wyposażenia 
statku dostoswanych do rodzaju 
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uprawianej żeglugi. 
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

 
 
 
Brak wpływu. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne Armatorzy statków 
o polskiej 
przynależności 
niepodlegających 
umowom 
międzynarodowym 

Wprowadzenie ułatwień w żegludze w postaci możliwości uzyskania zwolnień 
z wymagań w zakresie konstrukcji i wyposażenia statku dostoswanych do 
rodzaju uprawianej żeglugi. 
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Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 
 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 
9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, których analizą będzie liczba i szczegółowy 
zakres wydanych zwolnień. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/04-kt 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1)  

z dnia 

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich 

Na podstawie art. 107b ust. 6 pkt 1–3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pilota morskiego; 

2) warunki wymagane do uzyskania szczególnych uprawnień pilotowych; 

3) warunki wymagane do uzyskania i odnawiania dokumentów kwalifikacyjnych 

i dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia pilotowe oraz wzory tych 

dokumentów. 

§ 2. 1. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje do pilotowania statków morskich 

jest dyplom pilota morskiego. 

2. Pilotowanie statków morskich może wykonywać osoba posiadająca ważny dyplom 

pilota morskiego wraz z uprawnieniem pilotowym. 

3. Wzór dyplomu pilota morskiego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

4. Wzór uprawnienia pilotowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

5. Wzór uprawnienia pilotowego w pilotażu pełnomorskim określa załącznik nr 3 do 

rozporządzenia. 

§ 3. 1. Dyplom pilota morskiego wydaje dyrektor urzędu morskiego właściwy 

terytorialnie dla rejonu pilotowego, w którym kandydat na pilota odbywał praktykę pilotową.  

2. Do pilotowania statków w pilotażu morskim w:  

1) portach Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Szczecin oraz na redach tych portów, a także na 

torze wodnym Świnoujście-Szczecin, 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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2) portach i na torach wodnych innych, niż wymienione w pkt 1 

– wymagane jest posiadanie uprawnienia pilotowego, wydanego przez dyrektora urzędu 

morskiego właściwego terytorialnie dla danego rejonu pilotowego. 

3. Do pilotowania statków w pilotażu pełnomorskim, polegającym na pilotowaniu 

statków na morzu terytorialnym i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego, wymagane jest 

posiadanie uprawnienia pilotowego w pilotażu pełnomorskim oraz karty identyfikacyjnej 

pilota pełnomorskiego, wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni lub 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

4. Wzór karty identyfikacyjnej pilota pełnomorskiego określa załącznik nr 4 do 

rozporządzenia.  

§ 4. 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu pilota morskiego powinna złożyć do 

dyrektora urzędu morskiego pisemny wniosek wraz z kopiami dokumentów potwierdzających 

spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu oraz: 

1) posiadać ważne świadectwo zdolności do wykonywania pracy na statkach morskich 

w charakterze pilota wydane przez lekarza zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych 

(Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. zm.3)); 

2) posiadać zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku testów sprawnościowych 

przeprowadzanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.  

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno być uzyskane nie wcześniej 

niż 2 lata przed ubieganiem się o dyplom.  

§ 5. 1. Do uzyskania dyplomu pilota morskiego, w zależności od rejonu pilotowego, 

wymagane jest posiadanie: 

1) zaświadczenia o zdanym egzaminie kwalifikacyjnym przed Centralną Morską Komisją 

Egzaminacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim, zwanej dalej „ustawą”, oraz 

2) w pilotażu morskim określonym w § 3 ust. 2 pkt 1: 

a) dyplomu kapitana żeglugi wielkiej i 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 

kapitana na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3 000 i powyżej 

w żegludze międzynarodowej oraz  

                                                           
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, 

poz. 717, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 228, poz. 1368. 
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b) praktyki pilotowej polegającej na uczestniczeniu w pilotowaniu co najmniej 

150 statków w pilotażu morskim pod nadzorem pilotów uprawnionych do pilotażu 

w portach: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Szczecin oraz na redach tych portów, 

a także na torze wodnym Świnoujście-Szczecin; 

3) w pilotażu morskim określonym w § 3 ust. 2 pkt 2: 

a) dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej i 12-miesięcznej praktyki pływania na 

stanowisku kapitana albo dyplomu starszego oficera pokładowego na statkach 

o pojemności brutto od 500 do 3 000 lub dyplomu wyższego oraz 12-miesięcznej 

praktyki pływania na stanowisku starszego oficera albo kapitana oraz 

b) praktyki pilotowej polegającej na uczestniczeniu w pilotowaniu co najmniej 

10 statków w pilotażu morskim pod nadzorem pilotów uprawnionych do pilotażu 

w portach i na torach wodnych określonych w § 3 ust. 2 pkt 2; 

4) w pilotażu pełnomorskim: 

a) dyplomu kapitana żeglugi wielkiej i 36-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 

kapitana na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3 000 i powyżej 

w żegludze międzynarodowej, w tym 12 miesięcy praktyki na statkach o długości 

całkowitej powyżej 180 m oraz 

b) praktyki pilotowej polegającej na uczestniczeniu w pilotowaniu co najmniej 3 statków 

w pilotażu pełnomorskim na Morzu Bałtyckim pod nadzorem pilotów morskich 

uprawnionych do pilotażu pełnomorskiego. 

2. Praktyka pilotowa, o której mowa w ust. 1, powinna zostać zrealizowana nie 

wcześniej niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie dyplomu pilota morskiego.  

§ 6. Do uzyskania uprawnienia pilotowego w pilotażu morskim na akwenach, o których 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, wymagane jest: 

1) na statki morskie o długości całkowitej do 130 m – posiadanie ważnego dyplomu pilota 

morskiego uzyskanego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2; 

2) na statki morskie o długości całkowitej do 170 m – spełnienie warunków, o których mowa 

w pkt 1, oraz dodatkowo pilotowanie co najmniej 100 statków o długości całkowitej do 

130 m przez co najmniej 12 miesięcy; 

3) na statki morskie o długości całkowitej do 200 m – spełnienie warunków, o których mowa 

w pkt 2, oraz dodatkowo pilotowanie co najmniej 50 statków o długości całkowitej 

w zakresie 130 m – 170 m przez co najmniej 12 miesięcy; 
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4) na statki morskie o długości całkowitej powyżej 200 m – spełnienie warunków, o których 

mowa w pkt 3, oraz dodatkowo pilotowanie co najmniej 15 statków o długości całkowitej 

w zakresie 170 m – 200 m przez co najmniej 12 miesięcy i posiadanie świadectwa 

przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych 

charakterystykach manewrowych uzyskanego na modelach pływających – redukcyjnych. 

§ 7. Do uzyskania uprawnienia pilotowego w pilotażu morskim w portach i na torach 

wodnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wymagane jest posiadanie dyplomu pilota 

morskiego oraz odbycie praktyki, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b. 

§ 8. Do uzyskania uprawnienia pilotowego w pilotażu pełnomorskim wymagane jest 

posiadanie: 

1) dyplomu pilota morskiego, uzyskanego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4, oraz świadectwa 

przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych 

charakterystykach manewrowych uzyskanego na modelach pływających – redukcyjnych 

albo 

2) dyplomu pilota morskiego, uzyskanego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2, wraz z uprawnieniem 

pilotowym w pilotażu morskim na statki morskie o długości powyżej 200 m oraz praktyki 

pilotowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. b. 

§ 9. 1. Dyplom pilota morskiego zachowuje ważność przez okres 5 lat. 

2. Dyplom pilota morskiego podlega odnowieniu na wniosek pilota złożony do 

dyrektora urzędu morskiego, jeżeli pilot posiada: 

1) ważne uprawnienie pilotowe; 

2) świadectwo, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1; 

3) zaświadczenie o zdanym egzaminie na odnowienie dyplomu pilota morskiego przed 

Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 107b ust. 5 pkt 4–6 ustawy. 

3. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu na odnowienie dyplomu 

pilota morskiego do egzaminu poprawkowego pilot może przystąpić nie wcześniej niż 

1 miesiąc i nie później niż 3 miesiące po terminie niezdanego egzaminu. 

4. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu poprawkowego konieczne jest zdanie 

części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1. 

 § 10. 1. Uprawnienie pilotowe zachowuje ważność przez okres 30 miesięcy i podlega 

odnowieniu pod warunkiem: 
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1) pilotowania: 

a) co najmniej 75 statków w pilotażu morskim, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 

w okresie ważności uprawnienia,  

b) co najmniej 10 statków w pilotażu morskim, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, 

w okresie ważności uprawnienia albo 

c) co najmniej 2 statków w pilotażu pełnomorskim w okresie ważności uprawnienia; 

2) posiadania świadectwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1; 

3) posiadania zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku testów 

sprawnościowych do odnowienia uprawnienia pilotowego, przeprowadzonych zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia. 

2. Jeżeli przerwa w pilotowaniu statków przez pilota trwała ponad 12 miesięcy, ale nie 

dłużej niż 18 miesięcy, warunkiem odnowienia uprawnienia pilotowego, o którym mowa 

w § 6, jest odbycie praktyki pilotowej polegającej na uczestniczeniu w pilotowaniu 

40 statków oraz posiadanie ważnego dyplomu pilota morskiego i dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

§ 11. Jeżeli posiadacz dyplomu nie spełnia warunków do odnowienia dyplomu pilota 

morskiego, albo też dyplom ten utracił swoją ważność, dyplom pilota morskiego może zostać 

ponownie wydany po spełnieniu wszystkich warunków do jego uzyskania.  

§ 12. Zmieniając rejon pilotowy w pilotażu morskim, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 

pilot morski: 

1) odbywa praktykę pilotową, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, w docelowym rejonie 

pilotowym, 

2) zdaje egzamin, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 

– oraz uzyskuje odpowiednie uprawnienie pilotowe.  

§ 13. 1. Dokumentem potwierdzającym odbycie wymaganej praktyki w pilotowaniu 

statków jest zaświadczenie o odbyciu praktyki pilotowej wystawione przez szefa pilotów 

właściwego dla rejonu pilotowego, w którym kandydat na pilota morskiego lub pilot morski 

odbywał praktykę, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki w pilotowaniu statków w pilotażu 

pełnomorskim jest zaświadczenie wydane przez kapitana pilotowanego statku. 

3. W przypadku gdy w danym rejonie pilotowym nie ma stacji pilotowej, zaświadczenie 

o odbyciu praktyki w pilotowaniu statków może być wystawione przez kapitana portu. 
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4. Zaświadczenie wydaje się na wniosek kandydata na pilota morskiego lub pilota 

morskiego złożonego do szefa pilotów właściwego dla rejonu pilotowego lub do kapitana 

portu w przypadku określonym w ust. 3. 

§ 14. 1. Uprawnienia pilotowe oraz karty identyfikacyjne pilotów pełnomorskich 

podlegają wymianie przy ubieganiu się o odnowienie dyplomu pilota morskiego, na 

odpowiednie dokumenty określone w rozporządzeniu: 

1) uprawnienia pilota morskiego – na uprawnienie pilotowe, z uwzględnieniem uprawnień 

i ograniczeń do pilotowania statków określonej długości; 

2) karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego – na kartę identyfikacyjną pilota 

pełnomorskiego. 

2. Dyplomy pilota morskiego podlegają odnowieniu, na wniosek zainteresowanego, 

w sposób określony w § 9, na odpowiednie dokumenty określone w rozporządzeniu: 

1) dyplom pilota morskiego – na dyplom pilota morskiego; 

2) dyplom pilota pełnomorskiego – na dyplom pilota morskiego i uprawnienie pilotowe 

w pilotażu pełnomorskim. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 

 

                                                           
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich 
(Dz. U. poz. 1552), które zgodnie z art. … ustawy z dnia … o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.  
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Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia … (poz. …) 

Załącznik nr 1 
WZÓR 

(papier offsetowy z dwutonowym znakiem wodnym, kolor jasnobłękitny, o wymiarach 
148,5 x 105 mm) 

DYPLOM PILOTA MORSKIEGO 
 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

Wystawione zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 z dnia ..................…. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich  
(Dz. U. poz. ...) 

 
Issued in accordance with 

Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 
….……………… concerning qualifications of sea pilots 

 (Journal of Law... pos....) 
 
 

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
  Nr/No. .................................... 
 

   

 
Urząd Morski w …………… zaświadcza, że: 
Maritime Office in …………. certifies that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 

.................................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth 

 

.......................................................................................................... 
Miejsce i data wydania/Place and date of issue of this certificate 
 
 

 
    miejsce na fotografię  
             43 x 33 mm 
                 photo 

 

 
 

 
  
 
 
  ...............................................                    ...................................................................... 

        Podpis posiadacza               Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
         Holder’s signature   Name and signature of duly authorized official 

 
DYPLOM 

PILOTA MORSKIEGO 
 

SEA PILOT 
CERTIFICATE 

 

 

posiada kwalifikacje potwierdzone zgodnie z § 5 ust. 1 pkt … do 
pilotowania statków morskich w rejonie pilotowym wskazanym w 
uprawnieniu pilotowym.  
has been qualified according with § 5.1. … to act as a pilot on 
seagoing ships within the area indicated in pilot permission.  
 
Dyplom jest ważny tylko w połączeniu z uprawnieniem pilotowym. 
This Certificate is valid only when presented with the pilot 
permission. 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

Przyznany z dniem: ……………………….. 
Granted on:  
 
Data ważności dyplomu:  ………………… 
The validity of this certificate 
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Załącznik nr 2 
 

WZÓR 
(papier offsetowy z dwutonowym znakiem wodnym, kolor jasnobłękitny, o wymiarach 

148,5 x 105 mm) 
UPRAWNIENIE PILOTOWE 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 
 

Wystawione zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 z dnia ..................…. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich  
(Dz. U. poz. ...) 

 
Issued in accordance with 

Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 
….……………… concerning qualifications of sea pilots 

 (Journal of Law... pos....) 
 
 

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
  Nr/No. .................................... 
 

   

 
Urząd Morski w …………… zaświadcza, że: 
Maritime Office in …………. certifies that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 

Długość całkowita statku 
length overall 

Potwierdzenie 
confirmation 

Do/up to 130 m   
Do/up to 170 m  
Do/up to 200 m  
Powyżej/over 200 m  

 
*) ewentualne ograniczenia należy określić dla rejonu pilotowego 

 
Miejsce i data wydania: …………………………………….. 
Place and date of issue 

 

Data ważności uprawnienia:  ……………………………… 
The validity of this permission 

  
 
 
          ...................................................................... 

     Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                Name and signature of duly authorized official 

 

 
UPRAWNIENIE PILOTOWE 

 
PILOT PERMISSION 

 

 

Posiadacz dyplomu pilota morskiego nr ………………….. 
The holder of Sea Pilot Certificate no.  
 
otrzymał uprawnienie do pilotowania statków morskich w 
rejonie pilotowym*):  
has been granted permission to pilot seagoing ships within 
the area:  
…………………………………………………………………….. 
 
z wymienionymi poniżej ograniczeniami: 
with limitations indicated below: 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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Załącznik nr 3 
 
 

WZÓR 
(papier offsetowy z dwutonowym znakiem wodnym, kolor jasnobłękitny o wymiarach 

148,5 x 105 mm) 
UPRAWNIENIE PILOTOWE W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM 

 
 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 
 
 

 

Wystawione zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 z dnia ..................…. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich  
(Dz. U. poz. ...) 

 
Issued in accordance with 

Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 
….……………… concerning qualifications of sea pilots 

 (Journal of Law... pos....) 
 
 

 
  
 

        Hologram 
          Urzędu 
        Morskiego 
  Nr/No. .................................... 
 

   

 
Urząd Morski w …………… zaświadcza, że: 
Maritime Office in …………. certifies that: 

 

.................................................................................................................................. 
Nazwisko/Surname                                                   Imię/Name 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce i data wydania: …………………………………….. 
Place and date of issue 

 

Data ważności uprawnienia:  ……………………………… 
The validity of this permission 

  
 
 
          ...................................................................... 

     Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
                Name and signature of duly authorized official 

 

 
UPRAWNIENIE PILOTOWE 

W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM 
 

DEEP SEA 
PILOT PERMISSION 

 

 

 

Posiadacz dyplomu pilota morskiego nr ………………….. 
The holder of Sea Pilot Certificate no.  
 
 
 
otrzymał uprawnienie do pilotowania statków morskich w 
pilotażu pełnomorskim na Morzu Bałtyckim. 
has been granted permission to pilot seagoing ships within 
the Baltic Sea area. 
 
 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 
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Załącznik nr 4 
 

WZÓR 
(papier w kolorze czerwonym, o wymiarach 69 x 99 mm) 

Karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego 
 

 
 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

 

Karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego 
Deep Sea Pilot Identity Card 

Nr/No. ………………… 
 

Urząd Morski w ……………………….. 
Maritime Office in 
Data wydania: ……………………….. 
Date of issue 

 
    ...................................................................... 

        Nazwisko i podpis upoważnionej osoby 
     Name and signature of duly authorized official 

 
 

 
 

Iologram 
Urzędu 

aorskiego 

 
…………………………………………………… 
Nazwisko/Surname                Imię/Name 
 
…………………………………………………… 
Data i miejsce urodzenie/Date and place of birth 
 
 
 

………………………… 
Podpis posiadacza 
Holder’s signature 

Jest upoważniony do wykonywania pilotażu 
pełnomorskiego na Morzu Bałtyckim. 
Is licensed to act as Deep Sea Pilot in the 
Baltic Sea. 
Prosi się właściwe władze o udzielanie pomocy 
pilotowi przy wykonywaniu jego obowiązków 
służbowych. 
The competent authorities are requested to 
assist the pilot in performing his/her duties. 

 

 
 

pieczęć urzędowa 
official seal 

 
 

Miejsce na 
fotografię 

43x33 
photo 
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Załącznik nr 5 
 
 

Test sprawnościowy wymagany do uzyskania dyplomu pilota morskiego 
 
 
PŁYWALNIA 

1. Przepłynięcie dystansu 200 metrów dowolnym stylem w czasie krótszym niż 6 minut; 
podczas próby nie wolno żadną częścią ciała dotknąć dna lub krawędzi brzegu basenu.  

2. Przepłynięcie dystansu 50 metrów w ubraniu i w pasie ratunkowym dopuszczonym do 
użytku dla pilotów morskich w czasie krótszym niż 10 minut; podczas próby nie 
wolno żadną częścią ciała dotknąć dna lub krawędzi brzegu basenu. 

3. Utrzymanie ciała w wodzie w pozycji pionowej z głową i rękami na powierzchni 
wody w czasie dłuższym niż 2 minuty. 

 
 
SALA GIMNASTYCZNA 
Trzykrotne wejście i zejście po sztormtrapie na wysokość 9 metrów w ubraniu i pasie 
ratunkowym dopuszczonym do użytku dla pilotów morskich; próbę należy wykonywać 
z zabezpieczeniem w czasie krótszym niż 30 minut. 
 
 



– 12 – 

Załącznik nr 6 
 
 

Test sprawnościowy wymagany do odnowienia uprawnienia pilotowego 
 
 
PŁYWALNIA 

1. Przepłynięcie dystansu 200 metrów dowolnym stylem w czasie krótszym niż 
10 minut; podczas próby nie wolno żadną częścią ciała dotknąć dna lub krawędzi 
brzegu basenu.  

2. Przepłynięcie dystansu 50 metrów w ubraniu i w pasie ratunkowym dopuszczonym do 
użytku dla pilotów morskich w czasie krótszym niż 15 minut; podczas próby nie 
wolno żadną częścią ciała dotknąć dna lub krawędzi brzegu basenu. 

 
 
SALA GIMNASTYCZNA 
Dwukrotne wejście i zejście po sztormtrapie na wysokość 9 metrów w ubraniu i pasie 
ratunkowym dopuszczonym do użytku dla pilotów morskich; próbę należy wykonywać 
z zabezpieczeniem w czasie krótszym niż 20 minut. 
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UZASADNIENIE 
 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zaistniała konieczność 

opracowania przepisów wykonawczych regulujących kwestie związane z kwalifikacjami 

zawodowymi pilotów morskich.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kwalifikacji 

zawodowych pilotów morskich wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR), 

zwany dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej 

w art. 107b ust. 6 ustawy, zgodnie z którą minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pilota morskiego, 

warunki wymagane do uzyskania szczególnych uprawnień pilotowych, a także warunki 

wymagane do uzyskania i odnawiania dokumentów kwalifikacyjnych i dokumentów 

potwierdzających szczególne uprawnienia pilotowe oraz wzory tych dokumentów. 

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do 

uzyskania dyplomu pilota morskiego, a także warunki uzyskania szczególnych uprawnień 

pilotowych. W zależności od posiadanej praktyki pilotowej wprowadzone zostaną 

uprawnienia do pilotowania określonych grup statków w zależności od ich długości oraz 

rejonu pilotowego. Określono również warunki odnowienia dyplomu pilota morskiego, 

uprawnienia pilotowego oraz tryb zmiany akwenu, na którym posiadacz dyplomu może 

realizować pilotaż morski. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów nie 

wprowadzono znaczących zmian w stosunku do uzyskiwania i odnawiania dyplomów pilotów 

morskich, jak również uprawnień pilotowych.  

Rozporządzenie określa również wzory dokumentów potwierdzających uzyskane 

uprawnienia w pilotażu morskim, a także warunki ich przyznawania. W rozporządzeniu 

przewidziano przepisy, na podstawie których piloci będą mogli dokonać wymiany obecnie 

używanych dyplomów na dyplomy o nowych wzorach, oraz zasady wymiany uprawnień 

pilotowych.  

Proponuje się, aby projekt wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie  

z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,  

poz. 2039, z późn. zm.).  
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Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień 

§ 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
kwalifikacji zawodowych pilotów morskich. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 

Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
W związku ze zmianą ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zaistniała konieczność opracowania przepisów wykonawczych regulujących 
kwestie związane z kwalifikacjami zawodowymi pilotów morskich.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich wraz 
z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR), zwany dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 107b ust. 6 ustawy, zgodnie z którą minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pilota morskiego, warunki wymagane do uzyskania 
szczególnych uprawnień pilotowych, a także warunki wymagane do uzyskania i odnawiania dokumentów 
kwalifikacyjnych i dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia pilotowe oraz wzory tych dokumentów. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do uzyskania dyplomu pilota morskiego, 
a także warunki uzyskania szczególnych uprawnień pilotowych. W zależności od posiadanej praktyki pilotowej 
wprowadzone zostaną uprawnienia do pilotowania określonych grup statków w zależności od ich długości oraz rejonu 
pilotowego. Określono również warunki odnowienia dyplomu pilota morskiego, uprawnienia pilotowego oraz tryb zmiany 
akwenu, na którym posiadacz dyplomu może realizować pilotaż morski. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów 
nie wprowadzono znaczących zmian w stosunku do uzyskiwania i odnawiania dyplomów pilotów morskich, jak również 
uprawnień pilotowych.  
Rozporządzenie określa również wzory dokumentów potwierdzających uzyskane uprawnienia w pilotażu morskim, a także 
warunki ich przyznawania. W rozporządzeniu przewidziano przepisy, na podstawie których piloci będą mogli dokonać 
wymiany obecnie używanych dyplomów na dyplomy o nowych wzorach, oraz zasady wymiany uprawnień pilotowych. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Kwestie pilotażu morskiego są regulowane odrębnie w każdym z państw członkowskich UE i są dostosowany do lokalnych 
potrzeb wynikających ze specyfiki dostępu do portów, wielkości ruchu statków w portach i na morzu terytorialnym.  
W związku z powyższym proponowane rozwiązanie jest dostosowane do warunków panujących w Polce na polskich 
obszarach morskich i w polskich portach. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Stacje Pilotowe 8 stacji pilotowych, 

ok. 30 pilotów 
dane własne MIiR Brak jest nowych skutków 

regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
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Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Brak wpływu. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Brak wpływu. 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 
9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, szefami stacji pilotów oraz w ramach nadzoru 
nad stacjami pilotowymi dokonywanego przez dyrektorów urzędów morskich.  
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/04/KC 



Projekt 
 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U1) 

z dnia  

w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich 

 

Na podstawie art. 107b ust. 6 pkt 4–6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) programy szkoleń pilotów i praktyk pilotowych; 

2) wymagania egzaminacyjne dla uzyskania dokumentu stwierdzającego uzyskanie 

kwalifikacji pilota morskiego; 

3) wymagania egzaminacyjne dla odnowienia dokumentu stwierdzającego uzyskanie 

kwalifikacji pilota morskiego; 

4) wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego. 

§ 2. Programy szkoleń pilotów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. Program praktyk pilotowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania dokumentu stwierdzającego uzyskanie 

kwalifikacji pilota morskiego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 5. Wymagania egzaminacyjne dla odnowienia dokumentu stwierdzającego uzyskanie 

kwalifikacji pilota morskiego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 6. 1. Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego 

określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

                                                 
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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2. Do egzaminu dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego może przystąpić 

kapitan statku po uzyskaniu zgody jego armatora. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 
MINISTER  

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia … (poz. ...) 

 

Załącznik nr 1 
 

Programy szkoleń pilotów 
 
  
Opis programów szkolenia pilotów morskich 
Programy szkolenia pilotów ukierunkowane są na zdobycie dodatkowej, szczegółowej wiedzy i umiejętności zapewniających 
bezpieczne prowadzenie statków w rejonie pilotowym. Zgodnie z wymaganiami Standardu edukacji, szkolenia i certyfikacji 
dla pilotów morskich (ETCS) przyjętymi przez Europejskie Stowarzyszenie Pilotów Morskich (EMPA) piloci powinni 
posiadać wiedzę lokalną obejmującą szczegółową znajomość: akwenu, zasad prowadzenia nawigacji w rejonie pilotowym, 
organizacji i regulacji ruchu oraz przepisów lokalnych. Dla uzyskania potrzebnych umiejętności manewrowania każdym 
statkiem w obszarze pilotowym konieczne jest pogłębienie wiedzy z zakresu manewrowania i współpracy z holownikami.  
Wiedzę i umiejętności kandydat na pilota zdobywa przez samokształcenie i wykłady, zgodnie z przedstawionym programem 
kształcenia, szkolenie z wykorzystaniem technik symulacyjnych oraz praktyki pilotowe, które pogłębiają umiejętności i 
potwierdzają nabyte kompetencje. W przedstawionych poniżej programach szkoleniowych dokonano podziału treści 
wskazując na rekomendowaną metodę przyswajania wiedzy i nabywania niezbędnych umiejętności wynikających z 
programu szkolenia. Materiał oznaczony skrótem SZ (szkolenie) - to materiał omawiany na zajęciach prowadzonych przez 
ośrodek szkoleniowy lub stację pilotową przez pilotów lub innych specjalistów zatrudnionych przez ośrodek lub stację dla 
realizacji zadań szkoleniowych. Materiał oznaczony skrótem NW (nauka własna) – to materiał, który kandydat na pilota 
powinien opanować w ramach samokształcenia. Zagadnienia oznaczone skrótem S (symulator), to program szkolenia 
realizowany podczas zajęć na symulatorach, prowadzonych przez instruktorów i nadzorowanych przez pilotów. Elementy 
szkolenia oznaczone skrótem PP (praktyka pilotowa), to wiedza i umiejętności zdobywane i pogłębiane w trakcie 
obowiązkowej praktyki pilotowej. Nadzór nad tą formą szkolenia sprawują piloci wyznaczeni do przeprowadzenia szkolenia 
zgodnie z zasadami przedstawionymi w opisie programu praktyk pilotowych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
 
 

I. Tabela zbiorcza programów szkoleń 
 

L.p. PROGRAM FORMA SZKOLENIA 

  SZ NW S PP 

1. NAWIGACJA W REJONIE PILOTOWYM     
1.1. Znajomość akwenu  x  x 
1.2. Planowanie przejścia pilotowego; plan awaryjny  x  x 
1.3. Prowadzenie nawigacji na torze wodnym i akwenie podejściowym  x  x 
1.4. Prowadzenie statku na akwenie portowym  x  x 

2. BEZPIECZEŃSTWO NAWIGACJI W REJONIE PILOTOWYM     
2.1. Warunki żeglugi i ruch statków  x  x 
2.2. Służby monitorowania ruchu statków i wymiany informacji  x  x 

3. MANEWROWANIE     
3.1. Systemy napędu i sterowania  x  x 
3.2. Hydrodynamika i teoria manewrowania  x x x 

3.3. 
Wpływ wiatru i innych sił zewnętrznych na manewrowanie w żegludze 
pilotowej  x  x 

3.4. Kotwiczenie i postój na kotwicy  x  x 
3.5. Kryteria i zasady samodzielnego cumowania i odcumowania  x  x 
3.6. Manewry we współpracy z holownikami x x x x 

3.7. 
Procedury bezpiecznego wejścia i zejścia na/z statku i obiektów 
nietypowych  x  x 

4. SYMULATOR     
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4.1. Procedury awaryjne podczas pilotażu x x x  
4.2. Współpraca pilota z kapitanem i obsadą mostka - BRM  x x x 

5. REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE PILOTAŻU     
5.1. Akty polskiego prawa morskiego  x  x 
5.2. Aspekty prawne pilotażu x x  x 
5.3. Akty prawa międzynarodowego i inne dokumenty  x  x 

 
 

II. Szczegółowe programy szkoleń 
 

1. NAWIGACJA W REJONIE PILOTOWYM SZ NW S PP 
1.1.  Znajomość akwenu  x  x 
Znajomość redy i toru wodnego 

1. Ogólna charakterystyka rejonu pilotowego 
2. Redy i kotwicowiska. 
3. Systemy rozgraniczenia ruchu. 
4. Tory podejściowe. 
5. Tory wodne i kanały. 
6. Mijanki. 
7. Obrotnice. 
8. Kotwicowiska awaryjne. 
9. Głębokości na torze wodnym i torach podejściowych: 

a) głębokości na kotwicowiskach, mijankach i obrotnicach, 
b) redukcja głębokości – poziomy wód,  
c) mielizny. 

10. Niebezpieczeństwa nawigacyjne na torze wodnym i w jego pobliżu. 
11. Linie energetyczne , kable podwodne i linie światłowodowe. 
12. Deklinacja i anomalie magnetyczne. 
13. Stałe oznakowanie nawigacyjne: 

latarnie, nabieżniki, stawy, dalby, światła sektorowe, sygnały mgłowe. 
14. Pływające oznakowanie nawigacyjne:  

a) oznakowanie systemu bocznego,  
b) oznakowanie systemu kardynalnego, 
c) znaki bezpiecznej wody, odosobnionego niebezpieczeństwa, znaki 

specjalne. 
15. Racony i inne obiekty wykorzystywane w nawigacji radarowej.  
16. Istotne obiekty i elementy wybrzeża użyteczne przy prowadzeniu nawigacji 

pilotażowej 
17. Stacje VTS , pilotowe i ratownicze. 

Znajomość akwenu portowego i nabrzeży 
1. Baseny portowe.  
2. Obrotnice portowe: średnica, dostępne głębokości. 
3. Nabrzeża portowe: nazwa, przeznaczenie, długość, głębokość, wyposażenie 

cumownicze, 
4. dostępność i ograniczenia manewrowe, oznakowanie i oświetlenie 
5. Wymagania przepisów portowych. 

    

1.2.  Planowanie przejścia pilotowego; plan awaryjny  x  x 
1. Zaplanowanie miejsca wejścia pilota na pokład z uwzględnieniem warunków 

hydrometeorologicznych i możliwości statku pilotowego.  
2. Zaplanowanie miejsca zejścia pilota ze statku z uwzględnieniem warunków 

hydrometeorologicznych i możliwości statku pilotowego. 
3. Uwzględnienie podstawowych parametrów statku ( długość, stan załadowania, 

zanurzenie, tonaż, rodzaj ładunku) oraz jego możliwości manewrowych w planie 
przejścia pilotowego. 

4. Zaplanowanie czasu i pory przejścia z zachowaniem bezpiecznej prędkości na 
newralgicznych odcinkach trasy i wynikającej z niej rezerwy wody pod stępką. 

5. Uwzględnienie ograniczeń w żegludze wynikających z ostrzeżeń nawigacyjnych i 
ruchu statków na planowanej trasie. 

6. Wzięcie pod uwagę warunków hydrometeorologicznych przewidywanych na czas 
przejścia pilotowego. 

7. Uwzględnienie możliwości zwiększenia zanurzenia z powodu osiadania i 
przechyłu bocznego. 
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8. Uwzględnienie przepisów portowych co do:  
a) dopuszczalnej prędkości, 
b) zasad regulacji ruchu na torze wodnym,  
c) obowiązku korzystania z pomocy holowników, 
d) procedur komunikacyjnych. 

9. Zaplanowanie czasu przejścia na poszczególnych odcinkach trasy, czasu 
osiągnięcia wyznaczonych punktów meldunkowych oraz przybliżonego czasu 
podejścia do nabrzeża. 

10. Zaplanowanie czasu przejścia na poszczególnych odcinkach trasy, czasu 
osiągnięcia wyznaczonych punktów meldunkowych oraz przybliżonego czasu 
zejścia pilota ze statku. 

11. Ustalenie metod kontroli pozycji statku adekwatnych dla aktualnych warunków 
widzialności i wyposażenia nawigacyjnego jakim dysponuje pilot. 

12. Ustalenie metod kontroli sytuacji nawigacyjnej z wykorzystaniem systemów 
ARPA, ECDIS i AIS oraz łączności VHF. 

13. Uwzględnienie w planie przejścia ustalonych zasad współpracy i wymiany 
informacji pilota z operatorem stacji VTS. 

14. Uwzględnienie w planie przejścia ustalonych zasad współpracy pilota z 
kapitanem i pozostałą obsadą mostka oraz zapewnienie właściwej wymiany 
informacji. 

15. Przewidzenie w planie awaryjnym kotwiczenia w miejscu gwarantującym 
statkowi bezpieczeństwo postoju do czasu ustąpienia przyczyn lub okoliczności 
wymuszających podjęcie działań awaryjnych. 

16. Uwzględnienie w planie awaryjnym niezbędnych działań podejmowanych przez 
kapitana, pilota i załogę w przypadku awarii steru, zaniku zasilania,  awarii 
podstawowego wyposażenia nawigacyjnego (żyrokompas, radar, AIS) lub 
środków łączności. 

17. Przewidzenie w planie awaryjnym zasad postępowania po wejściu statku na 
mieliznę, kolizji z innym statkiem, kolizji z nabrzeżem lub innym obiektem, 
pożarem lub rozlewem substancji ropopochodnych.  

18. Uwzględnienie w planie awaryjnym efektywnych działań podejmowanych przez 
kapitana, pilota i załogę zmierzających do: 

a) udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadku, 
b) przesłania odpowiedniego meldunku i zapewnienia niezbędnej pomocy z 

lądu i innych  jednostek, 
c) wystawienia właściwych znaków lub zapalenia przypisanych świateł, 
d) podjęcia niezbędnych czynności minimalizujących straty i zapobiegających 

skażeniu środowiska. 
1.3. Prowadzenie nawigacji na torze wodnym i akwenie podejściowym   x  x 

1. Wzrokowa identyfikacja elementów oznakowania nawigacyjnego. 
2. Znajomość kątów drogi na poszczególnych odcinkach toru, kierunków 

wyznaczanych przez nabieżniki. 
3. Znajomość długości poszczególnych odcinków toru, szerokości toru na danym 

odcinku oraz dostępnych głębokości. 
4. Znajomość dopuszczalnych prędkości na poszczególnych odcinkach toru, 

zakazów wyprzedzania, kotwiczenia i innych restrykcji wynikających z 
przepisów portowych. 

5. Wykonywanie zwrotów i pokonywanie zakrętów na torze wodnym.  
6. Metody kontroli utrzymywania statku w osi toru wodnego. 
7. Określanie aktualnej pozycji statku metodami terrestrycznymi. 
8. Określanie aktualnej pozycji statku za pomocą radaru. 
9. Wykorzystanie pilotowych systemów nawigacji do prowadzenia statku na torze 

wodnym. 
10. Określanie położenia wodnicy podczas pokonywania zakrętów. 
11. Redukcja prędkości celem utrzymania wymaganej bezpiecznej rezerwy wody 

pod stępką. 
12. Przyspieszanie i wyprzedzanie na ustalonych odcinkach toru wodnego. 
13. Zasady ruchu jednokierunkowego wynikające z przepisów portowych. 
14. Uzyskiwanie informacji o warunkach hydrometeorologicznych jej analiza i 

wykorzystanie. 
15. Uwzględnianie dryfu wiatrowego i znosu prądowego podczas żeglugi 

pilotażowej. 
16. Żegluga na torze wodnym w warunkach zlodzenia.  
17. Prowadzenie statku w konwojach lodowych.  
18. Utrzymywanie łączności z stacją VTS, punkty meldunkowe, rodzaj, treść i forma 

meldunków. 
19. Prowadzenie nasłuchu radiowego na ustalonych kanałach łączności. 
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20. Światła, znaki dzienne i sygnały zgodne z wymaganiami COLREG i przepisów 
portowych. 

21. Pomoc lub asysta holowników podczas prowadzenia statku na torze wodnym. 

1.4.  Prowadzenie statku na akwenie portowym  x  x 
Wprowadzanie i wyprowadzanie statku z portu bez pomocy holowników 

1. Dobór prędkości.  
2. Pokonywanie zakrętów. 
3. Obracanie statku na ograniczonym akwenie manewrowym. 
4. Manewry samodzielnego cumowania i odcumowania dla ustalonych basenów 

portowych i nabrzeży.  
5. Współpraca z dysponentem nabrzeża, łodzią cumowniczą i cumownikami na 

nabrzeżu. 
6. Utrzymywanie łączności z operatorem VTS; raporty i meldunki. 

Wprowadzanie i wyprowadzanie statku z portu z  holownikami 
1. Nawiązanie łączności z holownikami.  
2. Wyznaczenie miejsca spotkania z holownikami i przydzielenie zadań. 
3. Dobór prędkości i sposobu podania holi.  
4. Przekazywanie komend i poleceń holownikom w trakcie manewrów portowych. 
5. Pokonywanie zakrętów z wykorzystaniem holowników. 
6. Obrót statku na określonych obrotnicach przy pomocy holowników. 
7. Wprowadzanie i wyprowadzanie statku do ustalonych basenów portowych przy 

współpracy holowników. 
8. Cumowanie i odcumowanie do wyznaczonych nabrzeży przy współpracy 

holowników. 
9. Współpraca z dysponentem nabrzeża, łodzią cumowniczą i cumownikami na 

nabrzeżu. 
10. Utrzymywanie łączności z operatorem VTS; raporty i meldunki. 

 

    

 
Wiedza 
Znać: Topografię i batymetrię  redy, toru podejściowego i akwenu portowego; zasady prowadzenia statku na 
torze wodnym i manewrowania na określonych akwenach portowych przy zmiennych warunkach 
hydrometeorologicznych; zasady współpracy i wymiany informacji z centrum VTS, kapitanatem portu, 
holownikami, statkiem pilotowym, łodzią cumowniczą i cumownikami na nabrzeżu. 
 
Umiejętności 
Umieć: Zaplanować przejście pilotowe, wraz z planem awaryjnym, adekwatnie do wielkości, zanurzenia i 
możliwości manewrowych pilotowanego statku; oceniać aktualną sytuację pilotowanego statku i dokonywać 
wyboru właściwych metod prowadzenia nawigacji w rejonie pilotowym; wprowadzać i wyprowadzać statki z 
portu z holownikami oraz bez ich pomocy i asysty. 
 
Pomoce dydaktyczne 
Literatura zawodowa obejmująca zagadnienia teoretyczne i praktyczne przywołane w programie 1; zbiór map, publikacji 
nautycznych i informacyjnych dotyczących rejonu pilotowego.  
 
 

2. BEZPIECZEŃSTWO NAWIGACJI W REJONIE PILOTOWYM SZ NW S PP 
2.1.  Warunki żeglugi i ruch statków  x  x 

1. Informacje o portach – plany, informacje nawigacyjne, baseny i nabrzeża, 
kotwicowiska i inne. 

2. Przepisy portowe. 
3. Ograniczenia żeglugowe w portach, na ich akwenach oraz torach 

podejściowych. 
4. Atlasy lub wykazy dopuszczalnych zanurzeń statków przy nabrzeżach i 

odcinkach torów wodnych.  
5. Ostrzeżenia i komunikaty nawigacyjne. 
6. Informacje i polecenia kapitana portu. 
7. Ruch statków, jednostki w porcie.  
8. Prognoza pogody dla obszaru Bałtyku południowego i południowo 

wschodniego. 
9. Warunki lodowe w portach, ograniczenia, akcja przeciwlodowa.  
10. Porty chronione /porty przebazowania – dla rybaków. 
11. Plan zdejmowania oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy.  
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12. Zezwolenie na manewrowanie w porcie ze zmniejszoną liczbą holowników lub 
bez asysty holowniczej. 

13. Zwolnienie z obowiązkowego pilotażu, zwolnienia z holowników. 

2.2.  Służby monitorowania ruchu statków i wymiany informacji   x  x 
System nadzoru ruchu statków VTS Zatoka Gdańska 

1. Składowe systemu VTS. 
2. Zasady ruchu statków na obszarze VTS Zatoka Gdańska. 
3. System Rozgraniczenia Ruchu Statków -Zatoka Gdańska. 
4. System „ GDANREP” – rodzaje meldunków i raportów. 
5. Procedury łączności i nasłuchu. 
6. Serwis  informacyjny systemu – rodzaje informacji. 
7. Czasy transmisji komunikatów stałego serwisu informacyjnego. 
8. Asysta nawigacyjna VTS - za pośrednictwem łączności VHF.   
9. Instrukcje dotyczące organizacji ruchu statków awizowanych w obszarze VTS; 

zakres podporządkowania się tym instrukcjom. 
Kapitanat Portu Gdańsk, Kapitanat Portu Gdynia   

1. Granice obszaru - reda portu i port Gdańsk. 
2. Granice obszaru - reda portu i port Gdynia. 
3. Punkty meldunkowe do służby dyżurnej kapitanatów portów zgodne z przepisami 

portowymi. 
4. Procedury łączności i nasłuchu. 
5. Uzyskiwanie informacji o statkach spodziewanych w rejonie pilotowym. 
6. Uzyskiwanie informacji ze stacji pomiarowych hydrologiczno-meteorologicznych 

Zatoki Gdańskiej oraz kapitanatów i bosmanatów rejonu pilotowego. 
Radarowy System Zarządzania i Kontroli Ruchu Statków (VTMS) na torze wodnym  
Świnoujście - Szczecin 

1. Składowe systemu VTMS:  
a) system raportowania ruchu statków, 
b) system obserwacji  ruchu statków,  
c) informacyjny system zarządzania ruchem statków,   
d) system wspomagania nawigacyjnego, 
e) system odbioru i rejestracji danych hydrometeorologicznych. 

2. Zasady ruchu statków na torze wodnym i na akwenach portowych rejonu 
pilotowego   (Świnoujście, Szczecin, Police, Trzebież, Stepnica, Wolin). 

3. System meldunkowy obowiązujący na torze wodnym Świnoujście- Szczecin, 
rodzaje meldunków i raportów. 

4. Procedury łączności i nasłuchu. 
5. Serwis informacyjny systemu - o warunkach panujących na obszarze VTMS. 
6. Czasy transmisji komunikatów stałego serwisu informacyjnego. 
7. Asysta nawigacyjna wspomagająca nawigację na torze wodnym Świnoujście –

Szczecin. 
8. Uzyskiwanie informacji o statkach spodziewanych w rejonie pilotowym. 
9. Uzyskiwanie informacji hydro-meteorologicznych dla rejonu pilotowego. 

Systemy monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji 
1. Centralny System SafeSeaNet  - punkt węzłowy systemu wymiany informacji 

morskiej zarządzany, nadzorowany  i rozwijany przez Komisję Europejską oraz 
utrzymywany w działaniu przez EMSA. 

2. System SafeSeaNet Unii Europejskiej – europejski system wymiany informacji 
morskiej pomiędzy państwami członkowskimi. 

3. Krajowy system SafeSeaNet – system państwa członkowskiego utworzony na 
potrzeby wymiany informacji morskiej. 

4. Organizacja i sposób funkcjonowania Narodowego Systemu Monitorowania 
Ruchu Statków i Przekazywania Informacji: 

a) infrastruktura techniczna  
− podsystem monitorowania  ruchu statków 
− podsystem przekazywania informacji 

• system kontrolno-informacyjny PHICS dla portów polskich 
• system wymiany informacji bezpieczeństwa żeglugi 

SWIBŻ, 
b) Koordynator SafeSeaNet 

− służba Koordynatora SafeSeaNet, 
c) krajowi użytkownicy SafeSeaNet. 

5. Prawo dostępu do  Narodowego Systemu SafeSeaNet. 
6. Zakres zadań służby VTS, służby SAR oraz  BHMW w ramach krajowego 

systemu SafeSeaNet. 
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7. Obowiązki pilota wynikające z ustawy o bezpieczeństwie morskim i 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania 
Informacji, zgłaszanie wypadku lub zdarzenia, które zagraża bezpieczeństwu 
morskiemu lub sytuacji narażającej na zanieczyszczenie wód lub brzegu. 

 
Wiedza  
Znać: Wymagania przepisów portowych w zakresie prowadzenia statków w rejonie pilotowym i wynikające z 
nich zasady regulacji ruchu oraz ograniczenia manewrowe; procedury łączności i nasłuchu, meldunki i raporty 
obowiązujące w systemie zarządzania i kontroli ruchem statków w danym rejonie pilotowym; zasady wymiany 
informacji w ramach systemu SafeSeaNet;  obowiązki pilota co do przekazania informacji, zgłaszania wypadku 
lub  zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu żeglugi. 
 
Umiejętności  
Umieć: Wykorzystywać wszystkie dostępne źródła informacji dotyczące bezpieczeństwa nawigacji i środowiska 
morskiego  na danym akwenie; prowadzić korespondencję radiową zgodnie z ustalonymi procedurami łączności 
obowiązującymi w rejonie pilotowym; efektywnie korzystać z infrastruktury technicznej systemu kontrolno-
informacyjnego PHICS oraz systemu wymiany informacji bezpieczeństwa żeglugi SWIBŻ. 
 
Pomoce dydaktyczne 
Literatura zawodowa obejmująca zagadnienia teoretyczne i praktyczne przywołane w programie 2; międzynarodowe, 
krajowe i lokalne przepisy i procedury dotyczące zagadnień bezpieczeństwa nawigacji; stanowisko do e-learningu. 
 
 

3. MANEWROWANIE SZ NW S PP 
3.1.  Systemy napędu i sterowania  x  x 

1. Rodzaje śrub napędowych.  Napęd  jedno i  dwuśrubowy.  Śruby prawo i 
lewoskrętne. 

2. Sterowanie silnikiem głównym.  Przesterowanie silnika głównego na bieg 
wstecz. 

3. Napór śruby, moc napędu . Moc napędu w zależności od wielkości i rodzaju 
statku. 

4. Zależność między mocą napędu głównego, obrotami  śruby i prędkością statku. 
5. Metody polepszenia sprawności napędowej – dysze Korta. 
6. Śruby nastawne. 
7. Działanie boczne śruby. 
8. Siły i moment steru, rodzaje sterów konwencjonalnych. 
9. Specjalne urządzenia sterowe.  
10. Stery strumieniowe. 
11. Urządzenia napędowo-sterowe  - pędniki cykloidalne, azymutalne i  

strugowodne. 
12. Współdziałanie steru i napędu jednośrubowego, dwuśrubowego oraz steru 

strumieniowego. 
13. Sterowanie awaryjne. 

    

3.2.  Hydrodynamika i teoria manewrowania*  x x x 
1. Efekty płytkowodzia i związane z nim straty prędkości. 
2. Inne czynniki mające   wpływ na prędkość  statku na akwenie ograniczonym. 
3. Prędkość  manewrowa,  prędkość  sterowna, minimalna prędkość  SG. 
4. Wzrost prędkości i drogi przyspieszania rożnych typów statków na akwenie 

ograniczonym. 
5. Czynniki wpływające na manewr zatrzymywania swobodnego. 
6. Zatrzymywanie  wymuszone i zatrzymywanie awaryjne – czynniki skracające 

drogę zatrzymywania.  
7. Zatrzymanie etapowe za pomocą steru i napędu głównego.  
8. Użycie kotwic dla awaryjnego zatrzymania statku. 
9. Optymalne strategie redukcji prędkości.  
10. Teoria  manewrów silnych. 
11. Bezpieczny zapas wody pod stępką i czynniki wywołujące  jego zmiany. 
12. Osiadanie statku w ruchu  i związana z nim zmiana przegłębienia. 
13. Zmiany zanurzenia wywołane przechyłem bocznym. 
14. Sterowność statku i czynniki ją determinujące: 

a) kształt kadłuba i powierzchnia steru, 
b) rodzaj napędu, 
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c) stan załadowania, 
d) kąt i kierunek wychylenia steru, 
e) prędkość początkowa i jej zmiany. 

15. Pogorszenie sterowności statku na akwenie ograniczonym: 
a) efekt brzegowy, 
b) efekt kanałowy,  kryteria zachowania dostatecznej stateczności kursowej 

podczas żeglugi kanałem, 
c) pokonywanie zakrętów  w kanałach, 
d) oddziaływania statek-statek  podczas żeglugi w kanale i torach wodnych 

ograniczonych głębokością, 
e) manewr mijania, wyprzedzania i przemieszczania się względem jednostki 

zatrzymanej lub zacumowanej. 
16. Zależność  pomiędzy długością statku, a średnicą jego cyrkulacji taktycznej. 
17. Standardy manewrowe i informacyjne . Ocena właściwości manewrowych 

statku  na podstawie informacji i danych źródłowych: 
a) Pilot Card, 
b) Wheelhouse  Poster, 
c) Manoeuvring Booklet. 

18. Charakterystyka  właściwości  manewrowych  różnych typów statków  w 
zależności od  tonażu , wymiarów, rodzaju napędu i systemu sterowania. 

3.3.  Wpływ wiatru i innych sił zewnętrznych na manewrowanie w żegludze 
pilotowej 

 x  x 

1. Siły i moment wiatru.  
2. Wpływ kierunku wiatru pozornego i położenia środka nawiewu na pogorszenie 

stateczności kursowej  oraz zwrotności. 
3. Łączny wpływ falowania i wiatru na zwrotność. 
4. Odziaływanie prądu na statek.   
5. Manewrowanie statkiem na akwenie ograniczonym w warunkach działającego 

prądu. 
6. Żegluga  i manewry w kanałach i na rzekach w warunkach  niejednorodnego 

prądu.  
7. Ocena dryfu statku i jego korekta. 
8. Odziaływanie prądu i wiatru po redukcji prędkości do prędkości sterownej. 
9. Ocena czynników zewnętrznych oddziaływujących na statek, a  mających 

wpływ na planowanie i przebieg manewrów. 
10. Żegluga i manewry na zlodzonych akwenach ograniczonych. 
11. Żegluga w konwojach lodowych, współpraca pilota z lodołamaczem. 
12. Manewry cumowania i odcumowania  w warunkach zlodzenia. 
13. Charakterystyka akwenu pilotowego ze względu na występujące ograniczenia  

i utrudnienia w manewrowaniu. 

    

3.4.  Kotwiczenie i postój na kotwicy  x  x 
1. Czynniki determinujące siłę trzymania kotwicy. Dobór długości łańcucha 

kotwicznego i miejsca kotwiczenia. 
2. Manewry kotwiczenia  w zależności od wielkości statku,  jego stanu 

załadowania,  dostępnej głębokości oraz przewidywanego promienia łukowania. 
3. Kotwiczenie i zejście z kotwicy w niesprzyjających warunkach 

hydrometeorologicznych.  
4. Równoczesne użycie dwóch kotwic. 
5. Kotwiczenie zestawów holowniczych. 

    

3.5.  Kryteria i zasady samodzielnego cumowania i odcumowania  x  x 
1. Metody samodzielnego cumowania i odcumowania L/P burtą bez działania 

czynników zewnętrznych. 
2. Samodzielne cumowanie i odcumowanie na ograniczonej przestrzeni 

manewrowej z użyciem: 
a) jedynie napędu i steru, 
b) steru strumieniowego,  
c) kotwicy. 

3. Metody samodzielnego cumowania i odcumowania L/P burtą podczas działania 
wiatru, prądu, a także obu tych czynników równocześnie. 

4. Obracanie statku na  ograniczonym akwenie manewrowym  z użyciem : 
a)   jedynie napędu i steru, 
b)   steru strumieniowego,  
c)   kotwicy. 

5. Łódź cumownicza - użycie i współpraca. 
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3.6.  Manewry we współpracy z holownikami* x x x x 
1. Holowniki – typy,  ich możliwości i ograniczenia. 
2. Dobór holowników gwarantujących bezpieczne wykonanie zaplanowanych 

manewrów; zapotrzebowanie na moc holowniczą. 
3. Komunikacja pomiędzy pilotem i holownikami – wydawanie komend i poleceń. 
4. Podawanie holu  i rzucanie holu: 

a) dobór miejsca i czasu podania/rzucenia holu, 
b) dobór  miejsc zamocowania holu (holownika), 
c) dobór długości i rodzaju holu w zależności od planowanych manewrów, 
d) analiza zagrożeń związanych z operacją podawania i rzucania holu.  

5. Metody holowania i sterowania z wykorzystaniem jednego, dwóch, trzech i 
większej liczby holowników.  

6. Obracanie statku z wykorzystaniem holowników; analiza zagrożeń.  
7. Manewry z holownikami w zależności od rodzaju ich napędu i wyposażenia:  

a) Voigth-Schneider, pędniki azymutalne, pozycja i wielkość skeg’u, 
b) 2 śruby, 1śruba, dysze Korta stałe i obrotowe. 

8. Manewry cumowania i odcumowania z jednym holownikiem przy 
współdziałaniu steru i napędu statku.  

9. Cumowanie/ odcumowywanie przy współpracy dwóch i więcej holowników. 
10. Cumowanie do dalb; cumowanie do terminali paliwowych. 
11. Cumowanie w miejscach skrajnych basenów portowych. 
12. Wprowadzanie i wyprowadzanie statku do doku suchego, pływającego oraz  na 

podnośnik. 
13. Manewry holowania, cumowania i odcumowania obiektów nietypowych takich 

jak: pontony, kadłuby, sekcje okrętowe, konstrukcje, doki, platformy wiertnicze 
i statki uszkodzone. 

14. Wprowadzanie na dok statków uszkodzonych i obiektów bez napędu. 
15. Manewrowanie z holownikami w trudnych warunkach hydrometeorologicznych 

oraz na obszarze zlodzonym. 
16. Współpraca holowników pełnomorskich z holownikami portowymi: 

a) dobór długości holu holownika morskiego w trakcie manewrów 
portowych, 

b) podłączanie/rozłączanie holu głównego na redzie oraz  na wodach 
portowych, 

c) zasady użycia holu zapasowego na obiektach holowanych, 
d) komunikacja holowników portowych z morskim zestawem holowniczym, 
e) obsadzanie załogą bezzałogowych obiektów holowanych (pontony, barki), 
f) zwalnianie holowników morskich z asysty morskiego zestawu 

holowniczego –  analiza zagrożeń. 

    

3.7.  Procedury bezpiecznego wejścia i zejścia na/z statku i obiektów nietypowych  x  x 
1. Wybór odpowiedniego miejsca transferu: uwzględnianie wpływu wiatru i fali na 

bezpieczeństwo operacji przyjęcia i zdania pilota. 
2. Procedury i uwarunkowania lokalne.  
3. Komunikacja ze statkiem obsadzanym przez pilota.  
4. Wyznaczanie kursu podejściowego  statku  celem stworzenia osłony od 

falowania i wiatru dla jednostki pilotowej; dobór prędkości. 
5. Manewry jednostki pilotowej podczas przyjmowania i zdawania pilota: 

a) efekt oddziaływania wiatru i fali na  jednostkę redukującą prędkość, 
b) zasady współdziałania statku i jednostki pilotowej.  

6. Urządzenia do przyjmowania i zdawania pilota:  
a) wymagania Konwencji SOLAS,  
b) okólnik MSC/Circ.568/Rev.1, 
c) przepisy lokalne. 

7. Zapewnienie bezpieczeństwa pilotowi i obsadzie statku pilotowego. 
a) zasady bezpieczeństwa obowiązujące pilotów,  
b) ocena bezpieczeństwa urządzeń i środków przygotowanych na przyjęcie 

pilota,  
c) indywidualne środki ratunkowe pilota i obsady statku pilotowego, 
d) wyposażenie ratunkowe statku pilotowego, 
e) procedury podnoszenia człowieka z wody i procedury SAR. 

8. Czynniki determinujące decyzję o podjęciu operacji przyjęcia lub zdania pilota.  

    

* Uwaga : Wybrane elementy programu są  realizowane w trakcie szkolenia na symulatorze manewrowym. Opis 
wyposażenia symulatora i wymagania dotyczące kadry szkoleniowej zawiera program 4.   
 

Wiedza  
Znać: Sprawność różnych rodzajów napędu w zależności od wielkości i rodzaju pilotowanego statku; różne systemy 
sterowania, w tym urządzenia napędowo-sterowe oraz metody sterowania awaryjnego; wpływ zjawisk hydrodynamicznych i 
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hydrometeorologicznych na manewrowanie statkiem na akwenach ograniczonych;  zasady współpracy z holownikami, 
metody holowania i cumowania z ich udziałem; zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas przyjmowania i zdawania 
pilota. 

  
Umiejętności  
Umieć: Optymalnie wykorzystać dany rodzaj napędu i sterowania dla bezpiecznego wykonania zaplanowanego manewru; 
oceniać właściwości manewrowe statku na podstawie pozyskanych informacji; manewrować statkiem na akwenie 
ograniczonym w warunkach działającego na statek wiatru, prądu i fali; bezpiecznie prowadzić statek po akwenach 
zlodzonych i współpracować z lodołamaczem; wykonywać wszystkie rodzaje manewrów portowych z holownikami i bez ich 
udziału; oceniać zagrożenie i stosować procedury bezpieczeństwa podczas manewrów oraz podczas obsadzania i opuszczania 
pilotowanego statku. 
 
Pomoce dydaktyczne 
Literatura zawodowa obejmująca zagadnienia teoretyczne i praktyczne przywołane w programie 3. 
 
 

4. SYMULATOR* SZ NW S PP 
4.1.  Procedury awaryjne podczas pilotażu  x x x  

1. Zapoznanie się z symulatorem nawigacyjno-manewrowym (1P). 
2. Podstawowe zasady mechaniki ruchu statku wykorzystywane przy 

manewrowaniu (2T): 
a) siły od działania pędników, sterów, urządzeń napędowo-sterujących, 
b) siła poprzeczna od działania śruby, 
c) Pivot Point, 
d) oddziaływanie wiatru, 
e) osiadanie i efekt brzegowy. 

3. Awarie urządzeń napędowych i sterujących na torze podejściom, w kanale 
portowym (1T, 1P): 

a) awaria napędu, 
b) awaria steru/sterów - zatrzymanie i utrzymanie statku na pozycji przy 

pomocy manewrów napędem naprzód i wstecz, 
c) awaria steru strumieniowego. 

4. Awaria zasilania (1P): 
a) chwilowy zanik zasilania - blackout, 
b) awaria agregatu - ograniczenie dostępnej mocy. 

5. Holowanie eskortowe: 
a) próba wężowa z holownikiem zamocowanym na rufie przy awarii steru, 
b) przejście kanałem portowym z holownikiem zamocowanym na rufie przy 

awarii steru. 
6. Awarie podczas współpracy z holownikiem na akwenie ograniczonym (2P): 

a) błędne zrozumienie instrukcji przez holownik, 
b) błędne wykonanie instrukcji przez holownik: 

− opóźnione podanie holu 
− zerwanie holu 

c) błędny dobór parametrów holowników: 
− niedostateczna moc 
− za długi/ krótki hol 

7. Awaria wyposażenia nawigacyjnego – radaru (1P). 

    

4.2. Współpraca pilota z kapitanem i obsadą mostka – BRM  x x x 
1. Wzajemne relacje pilot- kapitan. 
2. Uzgodnienia pomiędzy kapitanem i pilotem dotyczące planu przejścia 

pilotowego i jego ewentualnych modyfikacji: 
a) planowana trasa i punkty zwrotu, 
b) prędkości na poszczególnych odcinkach trasy, 
c) plan awaryjny. 

3. Przekazanie  przez pilota kapitanowi i obsadzie mostka ważnej  informacji 
lokalnej: 

a) informacje dotyczące ruchu statków, 
b) ostrzeżenia nawigacyjne dla danego rejonu, 
c) newralgiczne miejsca przejścia pilotowego, 
d) operacje portowe i informacja o nabrzeżu, 
e) inne. 

4. Przekazanie przez kapitana wszelkiej  niezbędnej pilotowi  informacji 
dotyczącej statku i ładunku: 

a) karta pilotowa, 
b) informacja o właściwościach manewrowych statku, 
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c) ograniczenia wynikające z ewentualnych niesprawności systemów i 
urządzeń, 

d) oczekiwania dotyczące nabrzeża i metody cumowania, 
e) informacja o ładunkach niebezpiecznych na statku. 

5. Uzgodnienie zasad wspomagania pilota przez obsadę mostka i załogę. 
a) obserwacja ruchu statków, 
b) ciągła kontrola i zapis pozycji statku, 
c) obsługa urządzeń nawigacyjnych,  
d) prowadzenie zapisów w dzienniku okrętowym, 
e) utrzymywanie łączności  z siłownią i łączności wewnętrznej, 
f) zapewnienie obsady kotwicznej i manewrowej. 

6. Zasada bieżącego informowania kapitana lub obsady mostka o podejmowanych 
przez pilota działaniach i istotnych manewrach. 

7. Ocena stopnia wsparcia pilota ze strony kapitana i obsady mostka 
a) ilościowa obsada mostka i sposób przydziału obowiązków, 
b) poziom znajomości statku i jego wyposażenia, 
c) znajomość warunków lokalnych, 
d) opanowanie języka angielskiego. 

* Zajęcia na symulatorze są organizowane w po wykonaniu co najmniej 60% programu. Praktykant uzgadnia z szefem 
pilotów ich termin z uwzględnieniem dostępności symulatora. Zajęcia te mają na celu ćwiczenie sytuacji awaryjnych 
normalnie nie spotykanych w czasie wykonywania rutynowych czynności pilotowych oraz ćwiczenie współpracy pilota z 
kapitanem i obsługą mostka w sytuacjach awaryjnych, stresujących i ryzykownych. 
 
Wiedza  
Znać: Zasady manewrowania statkiem na akwenie ograniczonym przy skrajnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych 
i hydrologicznych; procedury awaryjne obejmujące sytuacje mogące wystąpić w trakcie pilotażu, w tym awarie podczas 
współpracy z holownikami; zasady współpracy pilota z kapitanem i załogą statku. 

  
Umiejętności  
Umieć: Bezpiecznie manewrować w sytuacjach ekstremalnych i awaryjnych właściwie wykorzystując dostępne środki i 
systemy;  odpowiednio wcześnie rozpoznawać potencjalne zagrożenia i podejmować działania zapobiegające; efektywnie 
współpracować z kapitanem, pozostałą obsadą mostka,  operatorem VTS i holownikami   w sytuacjach szczególnych i 
awaryjnych. 

 
Wyposażenie i pomoce dydaktyczne 
Sala wyposażona w sprzęt umożliwiający właściwe przekazanie treści zajęć (np. projektor multimedialny lub tablica 
multimedialna oraz  stanowisko do e-learningu). 
Symulator manewrowy: symulator wielozadaniowy zgodny z wymaganiami konwencji STCW, wyposażony w system 
wizyjny dla warunków dnia, nocy oraz ograniczonej widzialności, dysponujący różnymi modelami statków własnych i 
obcych  oraz możliwością symulacji manewrów z udziałem holowników, układem sterowania kursem i prędkością statku 
własnego,  możliwością prowadzenia komunikacji za pomocą bloku łączności, a także nadawania i odbioru sygnałów 
dźwiękowych, wyposażony w systemy ARPA, ECDIS, AIS umożliwiające symulacje krytycznej sytuacji manewrowo -
nawigacyjnej oraz sytuacji awaryjnej w rejonie ćwiczeń z uwzględnieniem batymetrii akwenu, jego oznakowania 
nawigacyjnego i innych ograniczeń manewrowych takich jak: oddziaływanie wiatru  i  prądu o założonej sile i kierunku. 
Wskazanym jest, by symulator umożliwiał zapis przebiegu ćwiczenia pozwalający na jego omówienie i ocenę. 
Instrukcje do ćwiczeń, mapy i wydawnictwa nautyczne właściwe dla rejonu prowadzonych ćwiczeń oraz procedury 
alarmowe statku własnego. 
 
Kadra 
Prowadzenie i zaliczanie zajęć 
Forma zajęć: Wykształcenie i wymagana praktyka: 
Wykłady -  dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym, 

- praktykę zawodową na stanowiskach bezpośrednio związanych z zakresem 
wiedzy stanowiącej przedmiot prowadzonych zajęć w minimalnym wymiarze 3 
lat.  
Osoby nie posiadające potwierdzonych kwalifikacji pedagogicznych powinny 
posiadać świadectwo ukończenia kursu w zakresie metodyki szkolenia. 

Symulator -  pilot morski z aktualnym doświadczeniem zawodowym min. 5 lat, 
- absolwent innej uczelni wyższej kierunku lub specjalności zgodnej z tematyką 
prowadzonych zajęć, specjalizujący się w danym przedmiocie posiadający 
dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym. 
Osoba prowadząca zajęcia ma ukończony kurs prowadzenia zajęć na 
symulatorze. 
W przypadku zajęć prowadzonych przez więcej niż jedną osobę, przynajmniej 
jedna z nich powinna posiadać dyplom morski na poziomie zarządzania. 
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5. REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE PILOTAŻU SZ NW S PP 
5.1.  Akty polskiego prawa morskiego  x  x 
Ustawy: 

1. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków 
Morskich  (Dz. U. poz. 1068). 

2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim  (Dz. U. Nr 228,  
poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r.  Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1055). 

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. - kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 
1689 z późn. zm) 

6.  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. 
Nr 61, poz. 258, z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 
statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z późn. zm.). 

Akty wykonawcze:  
do ustawy o bezpieczeństwie morskim dotyczące pilotażu, oznakowania nawigacyjnego, 
ratownictwa morskiego oraz bezpieczeństwa uprawiania żeglugi. 
Akty prawa miejscowego: 
zarządzenia dyrektorów urzędów morskich właściwych dla rejonu pilotowego, dotyczące 
porządku portowo-żeglugowego. 

    

5.2.  Aspekty prawne pilotażu  x x  x 
1. Prawa i obowiązki pilota morskiego w świetle wymagań prawnych: 

a) zadania pilota w zakresie doradztwa nawigacyjnego, 
b) obowiązek wypełniania wymagań prawnych.  

2. Procedury postępowania awaryjnego, zabezpieczenie dokumentacji.  
3. Odpowiedzialność prawna pilota. 
4. Współpraca pilota z kapitanem i załogą statku, charakterystyka problemów na 

podstawie doświadczeń z wykonywanych usług pilotowych. 
5. Wytyczne w zakresie kształcenia pilotów. 

    

5.3.  Akty prawa międzynarodowego i inne dokumenty   x  x 
1. IMO RESOLUTION A.960 (23), Recommendations On Training And Certification 

And Operational Procedures for Maritime Pilots other than Deep-Sea Pilots. 
2. European Maritime Pilot’s Association Education Training and Certification 

Standard for Maritime Pilots, EMPA 2005. 
3. Amendments to the International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974, 

Chapter V Safety of Navigation Regulation 23 – Pilot transfer arrangements 
RESOLUTION MSC.308 (88) adopted on 3 December 2010. 

4. IMO Standard Marine Communication Phrases, MSC/Circ.794 10 June 1997. 

    

 
 

Wiedza  
Znać: Przepisy polskiego i międzynarodowego prawa morskiego, mające zastosowanie w pracy pilota morskiego; zasady 
odpowiedzialności pilota za bezpieczne wykonanie usługi pilotowej; zadania i rolę pilota w zabezpieczaniu dowodów i 
dokumentacji powypadkowej. 
 

Umiejętności  
Umieć: Prawidłowo interpretować i stosować przepisy prawa lokalnego, krajowego i międzynarodowego dotyczące 
wykonywanych czynności pilotowych; właściwie reagować w przypadku naruszania obowiązujących przepisów, procedur 
oraz wszelkich działań zagrażających bezpieczeństwu żeglugi i środowiska morskiego; dążyć do podnoszenia kwalifikacji i 
poszerzania doświadczenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w szkoleniach i kursach zawodowych.  
 

Wyposażenie i pomoce dydaktyczne 
Sala wyposażona w sprzęt umożliwiający właściwe przekazanie treści zajęć (np. projektor multimedialny, tablica 
multimedialna, stanowisko do e-learningu). 
Dostęp do wydawnictw zawierających odpowiednie regulacje prawne i przepisy lokalne.  
 

Kadra 
Prowadzenie i zaliczanie zajęć 
Forma zajęć: Wykształcenie i wymagana praktyka: 
Wykłady -  pilot morski z aktualnym doświadczeniem zawodowym min. 5 lat; 

- absolwent innej uczelni wyższej kierunku lub specjalności zgodnej z tematyką 
prowadzonych zajęć, specjalizujący się w danym przedmiocie. 
Osoby nie posiadające potwierdzonych kwalifikacji pedagogicznych powinny 
posiadać świadectwo ukończenia kursu w zakresie metodyki szkolenia. 
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Załącznik nr 2  
 
 

Program praktyk pilotowych 
 
 
Opis programu praktyk pilotowych 
Program praktyk pilotowych określa standardy kompetencji, które praktykant pilotowy powinien osiągnąć w czasie 
odbywania praktyki podnosząc swoją wiedzę i zdobywając umiejętności praktyczne. Program uwzględnia wymagania 
określone w rezolucji Międzynarodowej Organizacji Morskiej A.960 „Wytyczne w sprawie szkolenia, kwalifikacji i procedur 
operacyjnych dla pilotów innych niż piloci dalekomorscy”, a także zalecenia zawarte w Standardzie edukacji, szkolenia i 
certyfikacji (ETCS) przyjęte przez Europejskie Stowarzyszenie Pilotów Morskich (EMPA). 
Program praktyk pilotowych składa się z trzech części i realizowany jest w oparciu o cztery powiązane ze sobą dokumenty: 
Kompetencje, Lista kontrolna, Harmonogram, Zestawienie wykonanych praktyk. 
W oparciu o program zawarty w pierwszym dokumencie praktykant pilotowy sam potwierdza nabycie wskazanych w nim 
kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności, gdy stwierdzi, że osiągnął właściwy poziom. Lista kontrolna praktyk 
pilotowych przedstawia szczegółowy opis zadań wykonywanych przez zwykle przez pilota morskiego i kolejnych procedur 
praktyki pilotowej, które praktykant powinien znać i stosować. Służy praktykantowi do sprawdzania i potwierdzania, że w 
trakcie wykonywanej praktyki dokonał wszystkich przewidzianych dla pilota czynności. W harmonogramie praktyk 
pilotowych określona jest minimalna liczba manewrów i czynności jakie praktykant pilotowy powinien wykonać, aby zdobyć 
konieczne doświadczenie do pracy pilota w rejonie pilotowym. W zestawieniu wykonanych praktyk pilotowych praktykant 
wpisuje kolejne praktyki, w których uczestniczył, a nadzorujący go pilot potwierdza ten fakt swoim podpisem 
Program praktyk, oprócz czynności wykonywanych na statkach pod nadzorem pilota, obejmuje też pracę własną praktykanta, 
w ramach której musi on poznać samodzielnie właściwe przepisy prawa międzynarodowego, krajowego i miejscowego 
dotyczące organizacji pilotażu, w tym przepisy portowe, instrukcje i warunki dokowań oraz inne przepisy wydane przez 
właściwego dyrektora urzędu morskiego i kapitana portu. Z programu praktyk pilotowych szef pilotów, odpowiadający za 
szkolenie kandydatów na pilotów, może wyłączyć ten punktu programu, który nie dotyczy określonego rejonu pilotowego 
(np. manewrów wprowadzenia lub wyprowadzenia statku z doku pływającego) lub wystąpią zmiany w infrastrukturze 
portowej lub w częstości zawinięć statków do danych nabrzeży albo wskazać dodatkowe zadania, specyficzne wyłącznie dla 
danego rejonu pilotowego. W przypadku rozszerzania uprawnień pilotowych szef pilotów określa harmonogram praktyk, 
mając na uwadze posiadane przez kandydata uprawnienia. 
Harmonogram praktyk uwzględnia skalę trudności i skomplikowania manewrów, a także częstotliwość ich występowania i 
prawdopodobieństwo zetknięcia się z określoną sytuacją w przyszłej samodzielnej pracy. Szczegółowy harmonogram 
praktyk obejmuje manewry najbardziej typowe i najczęściej wykonywane, jednak nie uwzględnia sytuacji i manewrów 
szczególnych, występujących sporadycznie, których zaplanowanie nie jest możliwe. Jeśli takie sytuacje wystąpią, praktykant 
pilotowy powinien uczestniczyć w ich realizacji i opisać je w odpowiedniej części harmonogramu. Praktykant pilotowy 
obowiązany jest na bieżąco dokonywać wpisów zarówno w części dotyczącej kompetencji, jak i harmonogramu. 

 
Część I - Kompetencje 
 

KOMPETENCJE 
Praktykant wykazuje: Data Podpis* 

1. Planowanie przejścia w obszarze pilotażu 
  

Umiejętność przygotowania standardowych planów pilotażu z możliwością ich adaptacji dla 
zróżnicowanych warunków i sytuacji nawigacyjnych. 

  

Umiejętność  gromadzenia  do planu podróży informacji z właściwych  źródeł i dokumentów. 
Uwzględnia charakterystykę statku, przewidywany ruch statków w obszarze pilotażu, przewidywane 
warunki hydrometeorologiczne. 

  

Umiejętność wyznaczania bezpiecznego kąta drogi nad dnem uwzględniającego potencjalne 
niebezpieczeństwa nawigacyjne. 
Na każdym odcinku planowanej trasy wskazane są dokładne informacje o kursach, stosownie do 
warunków i sytuacji nawigacyjnej.    

  

Umiejętność identyfikowania i wykorzystania stałych obiektów oznakowania nawigacyjnego w 
rejonie pilotażu, w tym umiejętność określania pozycji statku metodami terrestrycznymi. 

  

Umiejętność identyfikacji i wykorzystania obiektów radarowych w rejonie pilotażu dla  
określania i kontroli pozycji statku, w tym wykorzystanie techniki parallel indexing.   
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Umiejętność prawidłowego  dokumentowania  planu przejścia w rejonie pilotażu.  
Dostosowany do charakterystyki statku i warunków nawigacyjnych pisemny lub elektroniczny zapis 
planu przejścia jest zwięzły i zawiera wszystkie informacje konieczne do bezpiecznego przejścia 
statku; uwzględnia bezpieczną prędkość przejścia,  dokumentuje odległości i przewidywany czas 
przejścia na odcinkach trasy, założone czasy przejścia dla obszarów znacznego ryzyka, spodziewane 
ETA na odcinkach trasy. 

  

2. Pilotaż na wodach otwartych, torach wodnych, w kanałach i na rzekach 
  

Umiejętność prowadzenia statku w warunkach: 
 normalnych,  
 silnego wiatru, 
 ograniczonej widzialności, 
 niskiego/ wysokiego stanu wody, silnych prądów. 

Wykorzystując plan przejścia, informacje bezpieczeństwa, system oznakowania nawigacyjnego oraz  
elektroniczne urządzenia nawigacyjne. 

  

Umiejętność oceny charakterystyki statku. 
1) Posiada wiedzę i umiejętność dokładnego zebrania  i interpretacji danych niezbędnych do 
bezpiecznego pilotowania statku wykorzystując: 

− diagram manewrowy i charakterystykę statku, 
− efektywną wymianę informacji z kapitanem i zespołem mostka nawigacyjnego, w tym 

przekazanie informacji o wadach czy niesprawności urządzeń statkowych i sprzętu 
nawigacyjnego, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pilotażu- Pilot Card, 

− komunikację radiową.  
2) Zna, rozumie, przewiduje zachowanie statku w zależności od jego charakterystyki manewrowej.  
3) Zgłasza istotne wady i niesprawności urządzeń do odpowiednich służb. 

  

Umiejętność oceny warunków nawigacyjnych.  
1) Zna i weryfikuje:  

− aktualność map i wydawnictw nawigacyjnych rejonu pilotażu, 
− aktualność ostrzeżeń nawigacyjnych, 
− aktualność komunikatów pogodowych, w tym informacji o stanie wód w rejonie pilotażu, 
− dokładność i wiarygodność urządzeń nawigacyjnych (optycznych i elektronicznych), 
− informacje o ruchu innych jednostek. 

2) Ma wiedzę i potrafi odpowiednio dostosować plan przejścia do aktualnych warunków 
nawigacyjnych. 

  

Umiejętność określania  pozycji  statku z wykorzystaniem metod terrestrycznych i nawigacji 
elektronicznej: 

− w drodze, 
− podczas zmiany kursu. 

1) Wykorzystuje na akwenie nabieżniki i inne stawy dla kontroli ruchu i pozycji statku. Posiada 
wiedzę o zastosowanym w rejonie pilotażu pływającym oznakowaniu nawigacyjnym, potrafi ocenić 
dokładność wystawienia pław oraz wykryć przypadki przemieszczenia poza ustaloną pozycję.  
2) Właściwie wykorzystuje techniki radarowe do kontroli pozycji i ruchu statku.  
3) Identyfikuje i zna położenie głównych obiektów lądowych.  
4) Kontroluje pozycję statku z wykorzystaniem wszystkich dostępnych urządzeń nawigacyjnych.  

  

Umiejętność opracowania strategii nawigacyjnych. 
1) Wykazuje zdolność do szybkiej analizy informacji uzyskanych z ostrzeżeń nawigacyjnych, 
informacji przekazywanej przez załogę statku (obsadę wachtową), informacji z pomocy i urządzeń  
nawigacyjnych.  
2) Wykazuje znajomość analizy i umiejętność oceny przewidywalnego zachowania się statku.  
3) Ma wiedzę i potrafi oszacować osiadanie statku i zaplanować jego prędkość, by zachować 
bezpieczną rezerwę wody pod stępką. 
4) Wykazuje dużą rozwagę w podejmowaniu decyzji przy ekstremalnych warunkach pogodowych.   
5) Wykazuje znajomość i umiejętność prowadzenia statku zgodnie z przepisami COLREG. 

  

Umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji przez właściwe zaplanowanie przejścia, 
znajomość odległości, wyznaczanie czasów na odcinkach, mijanki, redukcje prędkości, itd. 
1) Potrafi wskazać w rejonie pilotażu najtrudniejsze odcinki przejścia.  
2) Rozumie wzajemne oddziaływanie statków na torze wodnym i przez właściwe decyzje 
manewrowe odpowiednio wcześnie na nie reaguje. 
3) Potrafi utrzymywać statek na wyznaczonym kącie drogi nad dnem.  
4) Stale utrzymuje bezpieczną prędkość statku uwzględniając zarówno przepisy portowe, jak i 
warunki żeglugi. 
5) Zna odcinki trasy na których redukcja prędkości jest konieczna dla utrzymania bezpiecznej 
rezerwy wody pod stępką. 
6) Wskazuje obszary, w których wymagane jest sterowanie ręczne. 
7) Potrafi wystarczająco szybko wykorzystać VHF, aby w sposób profesjonalny usunąć wszelkie 
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nieporozumienia pozwalające na rozwój sytuacji nadmiernego zbliżenia. 
8) Stosuje zasady BRM (współpracy i zarządzania zasobami mostka nawigacyjnego). 

Umiejętność przewidywania ruchu statku. 
1) Wykazuje biegłość w szacowaniu czasów dojścia do wyznaczonych na trasie pozycji 
zgłoszeniowych CIPs, pozycji zmiany kursu WPs, trudnych odcinków trasy, pozycji mijania się z 
innymi statkami. 
2) Zna i rozumie czynniki wpływające na prędkość statku nad dnem. 
3) Zna i stosuje procedury komunikacyjne związane z regulacją ruchu w rejonie pilotażu. 

  

Umiejętność przewidywania zachowania się statku na wodach płytkich i ograniczonych. 
1) Rozumie zjawisko osiadania i jego skutki. 
2) Rozumie i przewiduje efekty hydrodynamiczne w czasie mijania i wyprzedzania statków w 
kanałach. 
3) Rozumie i potrafi określić odległości zatrzymania i przesunięcia bocznego statku w zależności od 
zapasu wody pod stępką. 
4) Rozumie i potrafi ocenić zachowanie statku w zależności od jego charakterystyki manewrowej i 
stateczności. 
5) Uwzględnia i kalkuluje zwiększenie zanurzenia statku w efekcie przechyłu bocznego, np. przy 
zwrocie.   
6) Rozumie i przewiduje wystąpienie efektów kanałowych.   

  

Umiejętność zakotwiczenia statku. 
1) Ustala z kapitanem użycie kotwic/kotwicy.  
2) Potrafi dokładnie oszacować promień łukowania na kotwicy. 
3) Uwzględnia przy wyborze pozycji kotwiczenia: głębokość akwenu, rodzaj dna, długość łańcucha 
użytego w danych warunkach, bliskość innych statków, podwodne przeszkody, jak rurociągi i kable, 
warunki hydro-meteorologiczne i inne.  
4) Uwzględnia charakterystykę manewrową statku.  
5) Wykazując znajomość procedur i zasad kotwiczenia potrafi bezpiecznie wykonać manewry 
kotwiczenia.  
6) Zapewnia właściwy przepływ informacji i komunikacji w trakcie kotwiczenia.  
7) Zna i rozumie procedury wachtowe dla postoju statku na kotwicy. 

  

 
3. Manewry portowe 

 

  

Umiejętność przeprowadzenia manewrów cumowania statku w warunkach: 
 normalnych,  
 silnego wiatru, 
 ograniczonej widzialności, 
 niskiego/ wysokiego stanu wody, silnych prądów. 

  

Umiejętność planowania manewrów. 
1) Posiada wiedzę i umiejętność właściwej oceny charakterystyki manewrowej statku.  
2) Wykazuje znajomość akwenów portowych, nabrzeży, szerokości kanałów, parametrów obrotnic i 
zakrętów oraz systemu infrastruktury portowej i usług.  
3) Potrafi zaplanować bezpieczną i efektywną prędkość statku na torze wodnym, w kanale portowym, 
w zakrętach oraz wytracanie prędkości przed cumowaniem do nabrzeża lub przed obrotem na 
obrotnicy. 
4) Potrafi ocenić aktualne warunki na akwenie manewrowym.  
5) Rozumie ograniczenia i dokładności wskazań urządzeń nawigacyjnych oraz potrafi ocenić i 
uwzględnić ich błędy. 
6) Posiada wiedzę i uwzględnia: 

− głębokości wód portowych, limity zanurzeń dla nabrzeży, zalecany zapas wody pod stępką 
oraz ograniczenia wysokości nadwodnej statków; 

− rodzaj dna w akwenie manewrowym, podwodne niebezpieczeństwa miejsca występowania 
podwodnych rurociągów i kabli, umocnień dna i wynikające z tego ograniczenia; 

− aktualne warunki hydrometeorologiczne; 
− informację o sprawności technicznej statkowych urządzeń pokładowych, w tym 

dziobowego/rufowego steru strumieniowego; 
− obecność innych statków w akwenie manewrowym; 
− informacje z VTS lub od innych statków. 

  

Umiejętność oceny zapotrzebowania na holownik/holowniki. 
1) Zna sposoby wykorzystania różnych typów holowników dostępnych w porcie i ich ograniczenia. 
2) Uwzględnia wymagania przepisów portowych w kwestii użycia holowników. 
3) Uwzględnia warunki hydrometeorologiczne przy podejmowaniu decyzji o użyciu holowników. 
4) Uwzględnia parametry statku przy podejmowaniu decyzji o użyciu holowników. 
5) Potrafi dobrać miejsce rozpoczęcia/ zakończenia asysty holowników. 
6) Potrafi dobrać rodzaj i długość holu oraz sposób mocowania. 
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Umiejętność rozpoczęcia ruchu statku i manewrów cumowania 
1) Wykazuje biegłość w planowaniu i przeprowadzaniu bezpiecznych procedur manewrowych, z 
uwzględnieniem typów statków, warunków nawigacyjnych , charakterystyki nabrzeży. 
2) Przestrzega przepisów portowych. 
3) Zna i stosuje zasady współpracy z obsadą mostka. Stosuje skuteczną komunikację i stosowne 
sygnały dźwiękowe. 
4) W przypadku użycia holowników prowadzi skuteczną łączność, zabezpiecza prawidłową 
współpracę i kontroluje prawidłowość wykonania instrukcji przez holowniki. 
5) Rozważa użycie kotwicy i steru strumieniowego, jeśli występuje. 
4) Rozumie potrzebę i planuje manewry alternatywne w przypadku wystąpienia trudności. 

  

 
4. Dokowanie 

  

Umiejętność przeprowadzenia manewrów dokowania. 
1) Zna zasady, rozumie procedury i fazy dokowania statków o różnej kilowej konstrukcji. 
2) Rozumie zagrożenia podczas operacji dokowania. 
3) Zna warunki dokowań standardowych i ewentualne odstępstwa dla dokowań specjalnych.  
4) Ustala liczbę i rodzaj holowników dla holowania statku w dok i wyprowadzania statku z doku. 
5) Potrafi prowadzić właściwą  komunikację z obsługą doku – kierownikiem doku/mistrzem lub 
brygadzistą zmianowym dokowań. 
6) Ustala plan manewrów z kapitanem, obsługą doku i kierownikami holowników. 
7) Potrafi właściwie wybrać technikę i wykonać podejście do doku i holowanie statku w dok. 
8) Podczas wprowadzania statku w dok ustala kolejność podawania na statek dokowych lin 
stalowych, jak również naprężania bądź luzowania tych lin. 
9) Daje polecenie rozpoczęcia wyprowadzania statku z doku. Decyduje o kolejności podawania holi i 
zwalniania lin dokowych. 
10) Rozpoznaje sytuacje zagrożenia wymagające natychmiastowego wstrzymania dokowania.  

  

 
5. Pilotaż w lodach 

  

Umiejętność analizy ostrzeżeń nawigacyjnych, komunikatów lodowych. 
Posiada wiedzę o zlodzeniu akwenu pilotowego. Rozumie charakterystykę lodu i aktualne warunki 
lodowe w rejonie pilotażu. 

  

Umiejętność rozpoznawania zagrożeń specyficznych dla rejonu pilotowego. 
1) Zna i rozumie komunikaty lodowe dla rejonu pilotowego, w tym: 

− lokalizację i czas formacji lodowych, 
− przyczyny i lokalizację zatorów lodowych,  
− odcinki lodu stałego,  lodu dryfującego, 
− wpływ wiatru i temperatury na oblodzenie.  

2) W przypadku zlodzenia akwenu identyfikuje krytyczne odcinki toru wodnego. 
3) Zna czynniki wpływające na ruch lodu i rozumie ich znaczenie (topografia akwenu, prądy, wiatr, 
ruch statków, działanie lodołamaczy/holowników, zatory, zmiany temperatury).  
4) Rozumie i potrafi przewidzieć ruch lodu/ kry lodowej. 
5) Rozumie i identyfikuje potencjalne niebezpieczeństwo: luźnego lodu, lodu pod naporem, 
kleszczenia statku. 

  

Umiejętność analizy wpływu poszczególnych czynników na żeglugę w lodach. 
1) Rozumie i bierze pod uwagę charakterystykę statku, wymagania systemu  chłodzenia - zawór 
denny, burtowy oraz urządzenia pokładowe - windy kotwiczne i cumownicze.  
2) Rozumie i bierze pod uwagę wzajemne oddziaływanie kadłub-lód. 
3) Analizuje aktualne warunku nawigacyjne, w tym komunikaty lodowe. 
4) Rozumie ograniczenia pracy radaru na akwenie zlodzonym. 

  

Posiada wiedzę i wykazuje znajomość technik prowadzenia statku w lodach. 
1) Zna i rozumie podstawowe zasady manewrowania statkiem w lodach. 
2) Rozumie i ocenia potrzebę asysty lodołamacza/holownika. 
3) Zna zasady współpracy z holownikiem w warunkach zlodzenia akwenu, rozumie manewry i 
utrzymywanie ciągłej komunikacji. 
4) Zna i rozumie procedury związane z prowadzeniem statku w konwoju, z eskortą holownika. 
5) Rozumie bezwzględną konieczność utrzymywania żądanych odległości między statkami w 
konwoju, rozumie konieczność prowadzenia ciągłej obserwacji. 

  

Umiejętność określenia strategii nawigacyjnych w lodach bez eskorty. 
1) Wybór kursu, dobór właściwej prędkości przy wejściu w akwen zlodzony. 
2) Umiejętność doboru prędkości, by zapewnić ciągłą kontrolę ruchu statku. 
3) Uwzględnianie ruchu innych jednostek, szacowanie czasu przejścia, uzgadnianie niebezpiecznych 
odcinków. 

  

 
6. Sytuacje zagrożenia  i procedury awaryjne 
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Umiejętność wykonania procedur awaryjnych.  
1) Zna i rozumie standardowe wskazania procedur awaryjnych. 
2) W ćwiczeniach symulatorowych wykonywał scenariusze sytuacji awaryjnych, uczestniczył w 
analizie i omówieniu podjętych i zaniechanych działań. 
3) Przeprowadzał ćwiczenia właściwej, zrozumiałej i precyzyjnej komunikacji w sytuacji zagrożenia. 
4) Zna procedury komunikacji z VTS w sytuacjach awaryjnych. 

  

Umiejętność zaplanowania manewrów awaryjnych/ ratowniczych w sytuacji zagrożenia. 
1) Posiada wiedzę o zasadach i przepisach obowiązujących w rejonie pilotowym w zakresie sytuacji 
awaryjnych. 
2) Zna i rozumie możliwość wykorzystania standardowych manewrów i/lub procedur uzależniając 
działania od pozycji statku i rodzaju sytuacji awaryjnej. 
3) Decyzje dotyczące sytuacji awaryjnych oparte są o właściwą ocenę sytuacji i uwzględniają zasady 
zarządzania obsadą i zasobami mostka nawigacyjnego. 
4) Ma wiedzę i potrafi zidentyfikować sytuację zagrożenia w zakresie: 

− wejścia na mieliznę, otarcie na płyciźnie, 
− pożaru, 
− poważnego zranienia członka załogi, 
− ciężkich warunków pogodowych, 
− kolizji, 
− uszkodzenia kadłuba, 
− zanieczyszczenia środowiska z powodu uszkodzenia kadłuba, 
− utraty stateczności, 
− awarii napędu, w tym zasilania, 
− niesprawności urządzeń nawigacyjnych, 
− alarmu „człowiek za burtą”, 
− zablokowania toru wodnego/ kanału, 
− niedyspozycji załogi statku. 

  

Zdolność do  podejmowania decyzji w sprawie manewrów awaryjnych/ ratowniczych. 
1) Umiejętność szybkiej, obiektywnej oceny dostępnych faktów  i możliwych dla danego zagrożenia 
konsekwencji.  
2) Rozważenie sytuacji awaryjnej w aspekcie zagrożenia życia, środowiska i strat materialnych. 
3) Umiejętność podjęcia właściwych działań dla danej (rzeczywistej) sytuacji awaryjnej. Rozważenie 
działań alternatywnych. 
4) Umiejętność formułowania jasnych i precyzyjnych poleceń, wykazanie opanowania. 
5) Umiejętność oceny podjętych działań i ich konsekwencji. 

  

Znajomość manewrów holowniczych. 
1) Identyfikuje wskazania do holowania lub wezwania asysty holowników. Uwzględnia czynniki 
warunkujące użycie lub nie użycie holownika: 

− przepisy, 
− pozycja statku, 
− warunki operacyjne holowania,  
− warunki pogodowe. 

2) Umiejętność prowadzenia statku w zespole holowniczym. Holowanie na wąskim torze wodnym. 
3) Określenie długości holu w zależności od charakterystyki akwenu i pozycji statku. Czynniki 
warunkujące długość holu: 

− warunki holowania, 
− pozycja statku, 
− typ statku, 
− powierzchnia bocznego nawiewu statku, 
− kierunek wiatru, 
− prądy, 
− odchylenie, myszkowanie statku, 
− dostępny hol (elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie).   

4) Stosuje zasady BRM (współpracy i zarządzania zasobami mostka nawigacyjnego). 

  

* Praktykant pilotowy sukcesywnie potwierdza nabycie wskazanych w programie kompetencji w zakresie wiedzy i 
umiejętności, gdy jest przekonany o osiągnięciu ich właściwego, zadawalającego poziomu. 
 
 
 
 
 

7. Adnotacje szefa pilotów   
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Adnotacje o wyłączeniu danego punktu programu szkolenia, jeżeli nie dotyczy on określonego akwenu 
pilotowego (np. manewrów wprowadzenia i wyprowadzenia statków z doków pływających) lub 
wskazania dodatkowych zadań szkolenia, specyficznych wyłącznie dla danego akwenu pilotowego. 

  

 
 
Część II. Lista kontrolna praktyki pilotowej 
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LISTA KONTROLNA PRAKTYKI PILOTOWEJ 
(I) Wymiana informacji kapitan/pilot 

1 ZAPEWNIENIE SKUTECZNEJ WYMIANY INFORMACJI KAPITAN/PILOT   
 Prezentacja i omówienie informacyjnej karty pilotowej.   
 Powiadomienie o niesprawnościach statku.  
 Informacja o aktualnej charakterystyce manewrowej statku.  
 Zanurzenie dziobu i rufy.  
 Zanurzenie śruby.  
 Zapas wody pod stępką.  
 Prędkości morskie i manewrowe.   
 Czas przesterowania silnika naprzód/wstecz.   
 Maksymalna ilość startów silnika.  
 Czas wymagany do uprzedzenia siłowni o manewrach (zwykły i awaryjny).  
 Przekazanie informacji o ładunkach niebezpiecznych.  
 Omówienie stanu technicznego windy kotwicznej i kotwic.  
 Zapoznanie z błędami żyrokompasu i kompasu magnetycznego.  

 
2 STATUS KOMUNIKACJI  
 Ustawienie prawidłowych kanałów VHF i funkcji przeszukiwania.  
 Prawidłowe ustawienie poziomów głośności i zakłóceń.  

 
3 KONTROLA POZYCJI STATKU  
 Wykorzystanie oznakowania nawigacyjnego mijanych świateł, znaków, świateł sektorowych.  
 Wykorzystanie urządzeń nawigacyjnych – radar, racon, GPS.  
 Prawidłowe ustawienie pilotowego systemu nawigacyjnego – PPU.  
 Sterowanie ręczne, sternik w pogotowiu na danym odcinku trasy.  

 
4 PROWADZENIE NAWIGACJI  
 Po uzgodnieniu planu podróży przekazanie prowadzenia statku pilotowi .  
 Uzgodnienie procedur pilotażu (współpracy).  
 Upewnienie się kapitana i pilota, że oficer wachtowy rozumie ustalenia.  

 
(II)  Przygotowanie pilotażu  

1 OPRACOWANIE PLANU PILOTAŻU DLA DANEGO PRZEJŚCIA I STATKU  
 

2 ZGROMADZENIE INFORMACJI NAWIGACYJNYCH I  ZABEZPIECZENIE WYPOSAŻENIA PILOTA  
 Informacje ogólne dla danego przejścia.  
 Książka poleceń kapitana.  
 Bieżące poprawki, ostrzeżenia nawigacyjne, ostrzeżenia pogodowe.  
 Bieżące informacje o zanieczyszczeniach akwenu, jeśli istnieją.  
 Sprawdzenie poprawności działania pilotowego systemu nawigacyjnego – PPU.  
 Dodatkowe wyposażenie pilota – zapasowe szkła korekcyjne, jeśli dotyczy; latarka.  

 
3 PLAN PRZEJŚCIA  
 Forma i szczegóły planu omówione i uzgodnione z kapitanem.  
 Ustalenie kto prowadzi statek  na pilotowanej trasie.  
 Objaśnienie trasy i jej punktów zwrotu.  
 Wskazanie granic obszaru pilotażu.  
 Dokładne wskazanie pozycji dla:  
 − wezwania kapitana,  
 − powiadomienia obsługi siłowni,  
 − powiadomienia o zbliżaniu się do granic portu lub kotwicowiska,  
 − wezwanie załogi na stanowiska manewrowe/kotwiczenia.  

 
4 ŚWIATŁA  I ZNAKI  
 Sprawdzenie działania świateł nawigacyjnych statku.  
 Użycie świateł/znaków dla statku o dużym zanurzeniu, jeśli konieczne.  
 Użycie światła sternika, jeśli wymagane.  

 
(III )  VTS 

1 MELDUNEK DO VTS -  INFORMACJA O STATKU  
 Nazwa i znak wywoławczy.  
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 Zanurzenie dziób/ rufa.  
 Kurs i prędkość.  
 Czas w pozycji zgłoszeniowej.  
 ETA do następnego punktu meldunkowego.  
 Nazwisko pilota.   
 Uszkodzenia/ niesprawności urządzeń statkowych – jeżeli występują.  

2 SPOSÓB PROWADZENIA ŁĄCZNOŚCI  
  Wyraźnie, zwięźle i precyzyjnie.   

 
(IV) Stan eksploatacyjny statku 

1 ZANURZENIE I NOŚNOŚĆ STATKU  
 Wyporność statku (w odniesieniu do mocy maszyn).  
 Statek załadowany lub w balaście.  
 Zanurzenie dziobu i rufy.  
 Zmiana zanurzenia i przegłębienia statku na skutek zmiany gęstości wody.  

 
(V) Prowadzenie statku 

1 KOMUNIKACJA, KOMENDY I POLECENIA   
1.1 Z OFICEREM WACHTOWYM  

 Używanie słownictwa SMCP (Standard Marine Communication Phrases).  
 Przekazywanie wolno, krótkich i precyzyjnych poleceń/ komend.  
 Zapewnienie wzajemnego zrozumienia planu podróży.  
 Nanoszenie uwag na mapę i wyjaśnienie ich znaczenia.  
 Określenie wymagań w zakresie częstości kontroli pozycji.   

 Zapewnienie obserwacji pracy pilota.  
 Bieżąca wymiana informacji z oficerem wachtowym.  

 Wymagalność jednoznacznych odpowiedzi (pilota).  
 

1.2 ZE STERNIKIEM  
 Używanie słownictwa  i form SMCP przy komendach na ster.  
 Przekazywanie wolno krótkich i precyzyjnych komend na ster.  
 Komendy na ster poparte gestem ręki.  
 Potwierdzenia sternika powinny być jasne, spójne i jednoznaczne.  
 Ciągła kontrola wskaźnika położenia steru przez pilota.  
 Ciągłe sprawdzanie kursu przez pilota.  
 Kontrola przez pilota wskaźnika prędkości kątowej wykonywania zwrotu (jeśli występuje).  

 
1.3 WSPÓŁPRACA Z INNYMI STATKAMI, WĄSKIE PRZEJŚCIA  

 Ogólne wywołanie na kanale 16 VHF.  
 Jednoznaczne używanie formuł SMCP w łączności.  
 Prowadzenie łączności wolno, krótko i precyzyjnie.  
 Żądanie podawania nazw statków przez VTS.  
 Wykorzystanie AIS do identyfikacji statków.  
 Wykorzystanie ARPA i określenie strategii unikania nadmiernego zbliżenia.  
 Omówienie strategii z kapitanem i oficerem wachtowym.  

 
(VI) Wyposażenie nawigacyjne 

1 RADAR  
 Uruchomienie i poprawne ustawienie.  
 Sprawdzenie poprawności działania stałych i ruchomego kręgu odległości.  
 Sprawdzenie poprawności działanie kreski namiarowej.  
 Sprawdzenie poprawności znaczników trasy.  
 Sprawdzenie poprawności ustawień linii granicznych trasy.  
 Sprawdzenie poprawności ustawień ARPA:  
 − sprawdzenie prawidłowości wykrywania obiektów,  
 − sprawdzenie prawidłowości wskazań ARPA,  
 − sprawdzenie ustawienia wartości limitów CPA/ TCPA.   

2 REPETYTORY ŻYROKOMPASU  
 Sprawdzenie oświetlenia i czystości repetytorów na skrzydłach mostka.  
 Sprawdzenie namierników na repetytorach.  
 Sprawdzenie wskazań repetytorów, zapisy książki błędów kompasu.  

3 KOMPAS MAGNETYCZNY  
 Sprawdzenie całkowitej poprawki, zapisy książki błędów kompasu.  
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(VII)  Procedury pilotażowe 
1 OBSZAR PILOTAŻU  
 Granice geograficzne.  

2 OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE  
 Znajomość sektorów i charakterystyk świateł.  
 Określenie minimalnej głębokości krytycznej i założonego zapasu wody pod stępką.  
 Wyznaczenie trasy przejścia.   
 Sprawdzenie i potwierdzenie znajomości kursów.  
 Sprawdzenie i potwierdzenie znajomości kierunków i prędkości prądów.  

3 TECHNIKI OKREŚLANIA POZYCJI  
 Jeśli możliwe na odcinkach trasy, praktykowanie pilotowania statku bez radaru i GPS-u.   
 Dostępne i użyte techniki określania pozycji:  
 − technika parallel indexing,  
 − pozycja z namiarów,  
 − pozycja z namiarów i odległości radarowej,  
 − pozycja z odległości radarowych,  
 − namiary na mijane stawy, światła i obiekty,  
 − światła i stawy nabieżnikowe,  
 − GPS/ECDIS.  

4 POGODA  
 − zjawiska sezonowe,  
 − zjawiska lokalne i ich efekty,  
 − sztormy i warunki sztormowe.  

 
(VIII)  Plany awaryjne 

1 WYPADKI, INCYDENTY MORSKIE, PROCEDURY POWYPADKOWE  
1.1 UPADEK PILOTA Z DRABINKI PILOTOWEJ   

 − wstępne procedury pomocy,  
 − instrukcje dla pilotowanego statku.  
1.2 AWARIE MECHANICZNE  

 − steru,  
 − zatrzymanie silnika głównego,  
 − chwilowy zanik zasilania,  
 − awarie mechanizmów pomocniczych skutkujące zatrzymaniem silnika głównego,  
 − awaria windy kotwicznej,  
 − awaria kotwicy na kotwicowisku.  
1.3 WEJŚCIE NA MIELIZNĘ  

 − meldunek o wypadku,  
 − minimalizacja szkód,  
 − stabilizacja sytuacji, wystawienie odpowiednich znaków,  
 − przygotowanie ratownictwa.  
1.4 KOLIZJA  

 − meldunek o wypadku, wymiana informacji,  
 − świadczenie pomocy,  
 − stabilizacja sytuacji, wystawienie odpowiednich znaków,  
 − przygotowanie ratownictwa.  
1.5 AWARIA WYPOSAŻENIA MOSTKU  

 − urządzenia sterowego,  
 − uszkodzenie radaru,  
 − niesprawność GPS,  
 − niesprawność żyrokompasu,  
 − niesprawność ECDIS,  
 − niesprawność urządzeń łączności,  
 − niesprawność AIS.  
1.6 INCYDENT MORSKI   

 − zgłoszenie (identyfikacja, miejsce, czas i okoliczności zdarzenia).  
1.7 ROZLEW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH (również z innego statku)  

 − zgłoszenie (identyfikacja, miejsce, czas i okoliczności zdarzenia),  
 − podjęcie działań minimalizujących szkody.  
1.8 POŻAR NA STATKU (również na innym statku)  

 − meldowanie,  
 − podjęcie działań minimalizujących szkody.   
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(IX)  Współpraca ze służbami administracyjnymi 

1 STRAŻ GRANICZNA, SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, ADMINISTRACJA MORSKA, WŁADZE PORTOWE, URZĄD CELNY 
 − meldowanie,  
 − zapewnienie pomocy przez pilota, zgodnie z wymaganiami,  
 − monitorowanie (procedury standardowe).  

 
 
 
 
Część III. Harmonogram wymaganych praktyk pilotowych 
1. Rejon pilotowy Gdańsk - Elbląg 

 
1.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH – PORT GDAŃSK I REDA PORTU GDAŃSK  

 

Rejon portu Rodzaj  
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

 
noc 

1. MANEWROWANIE 

Basen WOC 

wejście 
 

samochodowiec 6   4   

wyjście 
 

samochodowiec 4   2   

wejście 
 

chłodniowiec, 
statek bez B/T 

2      

wyjście 
 

chłodniowiec, 
statek bez B/T 

2      

Oliwskie 
Westerplatte 
Wiślane 
Żółkowskiego 
Zakręt 5-
Gwizdków 

wejście 
 

samochodowiec 2      

wyjście 
 

samochodowiec 2      

wejście 
  10   2   

wyjście 
  8   2   

OPP 

wejście 
  6   1   

wyjście 
  6   1   

Zbożowe  
Elewator 3 /4 

wejście lub 
wyjście  4   2   

Basen  
Górniczy 
Rudowe 
Węglowe 
Administracyjne 

wejście 
  5   2   

wyjście 
 

5   2  
 

Szczecińskie 

wejście 
  3   2   

wyjście 
  3   2   

Chemików 
Przemysłowe 

wejście 
  7   2   

wyjście 
  4   1   

Bytomskie 

wejście 
  2   1   

wyjście 
  1      

Krakowskie wejście lub 
wyjście 

ponton lub 
statek 

1      

Flisaków wejście lub 
wyjście 

ponton lub 
statek 

1      

Basen  
Ostrawica IV 

wejście lub 
wyjście 

 2   1   

Zdobywców 
Kołobrzegu 

cumowanie 
 

z  napędem 2   1   
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1.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH – PORT GDAŃSK I REDA PORTU GDAŃSK  

 

Rejon portu Rodzaj  
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

 
noc 

odcumowanie z  napędem 2      
cumowanie 
 

bez napędu 2   1   

odcumowanie bez napędu 2   1   
Remontowe 
 

wejście lub 
wyjście 

 1      

Ostrawica 1 
 
 
 
 
Ostrawica 1 
 

cumowanie 
 

z napędem 2   1   

odcumowanie z napędem 2   1   
cumowanie bez napędu 2   1   

odcumowanie bez napędu 2      

Ostrawica 4 
 

wejście lub 
wyjście 

 1      

Ostrawica 5 
 

wejście lub 
wyjście 

ponton/ statek/ 
dok 

1      

Głębia  
dokowa 

wejście 
 

dok 2      

wyjście 
 

dok 2      

Pirs 
remontowy 
GSR 

wejście lub 
wyjście 

ponton/ statek/ 
dok 

1     
 

Dok 1 

zadokowanie 
 

 2      

wydokowanie  
 

2      

Dok 2 

zadokowanie  
 

1      

wydokowanie  
 

1      

Dok 3 
 

zadokowanie  
 

1      

wydokowanie  
 

1      

Dok 4 
 

zadokowanie  
 

2      

wydokowanie  
 

2      

Dok 5 

zadokowanie  
 

1      

wydokowanie  
 

1      

Dok 6 

zadokowanie  
 

1      

wydokowanie  
 

1      

CN 100 

wejście lub 
wyjście 

z napędem 2      

przestawianie bez napędu 
 

4      

Stocznia  
Północna 

wodowanie 
 

 2      

Aldok 

zadokowanie  
 

1      

wydokowanie  
 

1      

Kaszubskie wejście lub 
wyjście 

ponton/ statek 2      

Holm wejście lub 
wyjście 

ponton 1      

Stocznia  
Wisła 

wejście lub 
wyjście 

ponton/ statek 1      
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1.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH – PORT GDAŃSK I REDA PORTU GDAŃSK  

 

Rejon portu Rodzaj  
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

 
noc 

Stocznia  
Conrada 

wejście lub 
wyjście 

ponton/ statek 1      

Baza paliw 
„O” 

wejście 
 

tankowiec 3      

wyjście 
 

tankowiec 3      

Baza paliw, 
pozostałe 
terminale 

wejście 
 

tankowiec 2      

wyjście 
 

tankowiec 2      

Gaspol 

wejście 
 

gazowiec 2      

wyjście 
 

gazowiec 2      

Pirs węglowy 

wejście 
 

 1      

wyjście 
 

 1      

DCT 

wejście 
 

 4   2   

wyjście 
 

 4   2   

Przejście kanałem w Nowym 
Porcie 

Zanurzenie  
> 10 m  

2      

Praktyka na holowniku pod 
holem 

na dziobie i na 
rufie statku 

2      

Praktyka z pilotem 
dyspozytorem 

minimum 5 
godz. 

1      

 
2. ZALECANE PRAKTYKI - RZADKO WYSTĘPUJĄCE USŁUGI PILOTOWE 

GSR wejście lub 
wyjście 

platforma 
offshore 

1      

Stocznia 
Gdańska 

wodowanie  1      

Remontowa 
17/19a 

wejście lub 
wyjście 

 1      

CPN 2/ 3/ 4 wejście lub 
wyjście 

 1      

Basen  
Zachodni PP 

wejście lub 
wyjście 

platforma 
offshore 

1      

 
3. INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE MANEWRY, MANEWRY NIETYPOWE 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

 
1.2  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH – PORT ELBLĄG, RZEKA ELBLĄG I ZALEW WIŚLANY 

 

Rejon portu Rodzaj  
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

 
noc 

1. MANEWROWANIE 

Terminal 
Towarowy 

wejście/ 
wyjście 

zestaw 
pchany/ 
statek z 

3      
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1.2  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH – PORT ELBLĄG, RZEKA ELBLĄG I ZALEW WIŚLANY 

 

Rejon portu Rodzaj  
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

 
noc 

napędem 

Nabrzeże 
Gdańskie 

wejście/ 
wyjście 

zestaw 
pchany/ 
statek z 
napędem 

1     

 

Glen Port 

wejście/ 
wyjście 

zestaw 
pchany/ 
statek z 
napędem 

3     

 

Terminal 
Pasażerski 

wejście/ 
wyjście 

zestaw 
pchany/ 
statek z 
napędem 

1     

 

Alstom 

wejście/ 
wyjście 

zestaw 
pchany/ 
statek z 
napędem 

1     

 

Basen 
Stoczniowy 

wejście/ 
wyjście 

zestaw 
pchany/ 
statek z 
napędem 

1     

 

Wymagana liczba praktyk z użyciem 
holownika (mogą zawierać się w 
powyższych) 

10      

Wymagana liczba przejść przez most w 
Nowakowie (mogą zawierać się w 
powyższych) 

10      

Łącznie obowiązkowa liczba praktyk  10      
 

2. ZALECANE PRAKTYKI  - INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE MANEWRY, MANEWRY NIETYPOWE, RZADKO WYSTĘPUJĄCE USŁUGI PILOTOWE 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

 2. Rejon pilotowy Gdynia – Hel − Władysławo 
 
 

2.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH - PORT GDYNIA I REDA PORTU GDYNIA 
 

Rejon portu Rodzaj 
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 
Numer  

w 
zestawieniu 

praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

noc 

1. MANEWROWANIE 
Basen I – Prezydenta 
Nabrzeża: 
Pomorskie, 
Prezydenta, 
Kutrowe, Pirs 
kutrowy E i W 

wejście 
 

 2   2   

wejście / 
wyjście 

 4      

Basen  II Wendy 
Nabrzeża: 
Angielskie, 
Rybne, Śląskie-
MTM, Śląskie - 
gaz 

wejście 
 

 3   2   

wejście 
 

L >130 m 
 

1   2   

wyjście  1   2   
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2.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH - PORT GDYNIA I REDA PORTU GDYNIA 

 

Rejon portu Rodzaj 
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 
Numer  

w 
zestawieniu 

praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

noc 

 
wyjście 
 

L >130 m 
 

1      

Stocznia „Nauta” 
Stanowiska  
5-9 
Stanowiska  
2-4, 10-13 

wejście / 
wyjście 

 3      

wejście/  
wyjście 

 3      

Basen III – Węglowy 

Szwedzkie - 
BBM 

wejście/  
wyjście 

 2   2   

wejście/ 
wyjście 

L >130 m 
 

2      

Szwedzkie - 
MTM 

wejście 
 

 2   2   

wyjście 
 

L >200 m 
 

2      

 
Szwedzkie –  
Kamienny Róg 

wejście 
 

 1   1   

wyjście 
 

statek przy 
MTM 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Duńskie 
Pirs GUM-owy 

wejście 
 

 2   2   

wejście/  
wyjście 

 1   1   

Holenderskie 
 

wejście/  
wyjście 

 1      

wejście/  
wyjście 

T >12,0 m 
 

1      

Kanał Południowy 

Falochron - 
BPPP 

wejście 
  2   1   

wyjście 
  2   1   

Wendy 
 

wejście/ 
wyjście  1   1   

Islandzkie 
 

wejście/ 
wyjście 

 2   2   

Awanport         

Francuskie 

wejście/ 
wyjście 

nie pasażerski 
 

1   1   

wejście/ 
wyjście 

T >12,0 m 
 

2      

Basen IV – Piłsudskiego 

Polskie 
 

wejście 
 

 1   1   

wyjście 
 

 1   1   

wejście/ 
wyjście 

L >170 m 
 

2   2   

Rotterdamskie 

wejście 
 

 1   1   

wyjście 
 

 1   1   

Indyjskie - Olvit wejście/ 
wyjście 

 1   1   

Indyjskie – 
Westway 

wejście/ 
wyjście 

 1   1   

Indyjskie - BTZ 

wejście/ 
wyjście 

 1   1   

wejście/ 
wyjście 

L >170 m 
 

2   2   

Basen V – Kwiatkowskiego 
Stanów 
Zjednoczonych 

wejście/ 
wyjście 

 4   4   
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2.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH - PORT GDYNIA I REDA PORTU GDYNIA 

 

Rejon portu Rodzaj 
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 
Numer  

w 
zestawieniu 

praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

noc 

Czeskie 
 

wejście/ 
wyjście 

       

 
Rumuńskie – 
rampa Ro-Ro 

wejście 
 

Ro-Ro 
 

3      

wyjście Ro-Ro 
 

2      

 
Rumuńskie 
 
 

wejście 
 

inny niż  
Ro-Ro 

2   2   

wyjście 
 

inny niż  
Ro-Ro 

2   2   

Basen VI 

Węgierskie - 
cement 
 

wejście 
 

 2      

wyjście 
 

 2      

Węgierskie- 
Eurocynk 

wejście/ 
wyjście 

 3      

Albańskie 
 

wejście/ 
wyjście 

 2   2   

wejście/ 
wyjście 

L >170 m 
 

4      

Basen VII 
Pirs SD-1 
 

wejście/ 
wyjście  2   1   

XXX-lecia 
 

wejście/ 
wyjście  2   2   

Basen VIII – Obrotnica 3 
Zachodnie/ 
Slipowe 

wejście/ 
wyjście 

 2      

Bramowe lub 
Dokowe 

wejście/ 
wyjście 

 2      

Basen IX         
Gościnne W wejście/ 

wyjście 
 2      

Pirs I i II lub 
Pomocnicze lub 
Północne 

wejście/ 
wyjście 

 2      

Kanał portowy 
Fińskie wejście/ 

wyjście 
       

Norweskie wejście/ 
wyjście 

 2   2   

Słowackie wejście/ 
wyjście 

       

Włoskie wejście/ 
wyjście 

       

Południowe/ 
Gościnne 

wejście/ 
wyjście 

 2   2   

Helskie 

wejście/ 
wyjście 

 4   4   

 
 
 
wejście 
 
 

samochodowiec 
 

2      

L > 200 m 
 

2      

T > 12 m 
 

2      

 
wyjście 
 
 

samochodowiec 
 

2      

L > 200 m 
 

2      

T > 12 m 
 

2      

Bułgarskie 
polery 1-10 

wejście 
 

 2   1   

wyjście  2   1   
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2.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH - PORT GDYNIA I REDA PORTU GDYNIA 

 

Rejon portu Rodzaj 
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 
Numer  

w 
zestawieniu 

praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

noc 

 

Bułgarskie 
polery 10-31 

wejście/ 
wyjście 

 2   2   

wejście 
 

L > 170 m 2   1   

2. DOKI SUCHE, PŁYWAJĄCE, PODNOŚNIKI 

„Nauta”  
Dok 1/2/3 

wejście/ 
wyjście 

 6      

wejście / 
wyjście 

bez napędu 6      

„Nauta”  
Dok 4 

wejście 
 

bez napędu 2      

wejście 
 

L > 170 m 2      

wyjście 
 

bez napędu 2      

wyjście 
 

L > 170 m 2      

„Nauta” 
podnośnik 

wejście/ 
wyjście 

 2      

Suchy dok SD-1 

wejście 
 

 2      

wyjście 
 

 2      

Suchy dok SD-2 

wejście/ 
wyjście 

 2      

wejście 
 

bez napędu 2      

wyjście 
 

bez napędu 2      

Dok SMW wejście/ 
wyjście 

 2      

Podnośnik 
SMW 

wejście/ 
wyjście 

 2      

wejście/ 
wyjście 

bez napędu 2      

3. HOLOWNIKI (NA HOLOWNIKU) 
dowolny 
 

na holu Holownik 1 1      

dowolny 
 

na holu Holownik 2 1      

dowolny 
 

na holu Holownik 3 1      

dowolny 
 

na holu Holownik 4 1      

dowolny 
 

na holu Holownik 5 1      

4. ZALECANE PRAKTYKI  - INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE MANEWRY, MANEWRY NIETYPOWE, RZADKO WYSTĘPUJĄCE USŁUGI PILOTOWE, 
NABRZEŻA MARYNARKI WOJENNEJ 

dowolny cumowanie do pontonów 3      
dowolny wejście/ 

wyjście 
pontony 3      

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 
 
 

2.2  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH- PORTY I REDA PORTÓW HEL, WŁADYSŁAWOWO 
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Rejon 

portu 
Rodzaj 

manewru 
Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 
Numer  

w 
zestawieniu 

praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

noc 

1. MANEWROWANIE 

Dowolny 

wejście / 
wyjście 

zestaw 
pchany/ statek 
z napędem 

5      

wejście / 
wyjście 

zestaw 
pchany/ statek 
z napędem 

5      

Wymagana liczba praktyk z użyciem 
holownika (mogą zawierać się w 
powyższych) 

      

Łącznie obowiązkowa liczba praktyk 10      
 
2. ZALECANE PRAKTYKI  - INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE MANEWRY, MANEWRY NIETYPOWE, RZADKO WYSTĘPUJĄCE USŁUGI PILOTOWE 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

3. Rejon pilotowy Świnoujście - Szczecin 
 

 
3.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH-  REJON PILOTOWY ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN 

 

Rejon portu Rodzaj 
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 
Numer  

w 
zestawieniu 

praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

noc 

1. MANEWROWANIE 
UWAGI: 

1. Pora doby określana jest na moment wykonywania manewrów przy nabrzeżu; 
2. Praktyka określona w „innych wymaganiach dotyczących praktyki pilotowe” wlicza się do ogólnej liczby wymaganych usług; 
3. Shifting w obszarze portu traktowany jest jako jedna usługa pilotowa, którą zalicza się do miejsca odcumowania lub 

zacumowania. 
Port Szczecin - Baseny (50) 

Górniczy (18) 

wejście  
 

 3   6   

wyjście 
 

 3   6   

Górnośląski (8) 

wejście  
 

 2   2   

wyjście 
 

 2   2   

Warty/ Notecki (6) 

wejście  
 

 1   2   

wyjście 
 

 1   2   

Wschodni/ 
Zachodni (12) 

wejście  
 

 2   4   

wyjście 
 

 2   4   

Dębicki (6) 

wejście  
 

 1   2   

wyjście 
 

 1   2   

Port Szczecin – Kanały, rzeki (40) 

Odra /Huta – 
Warsztatowe (12) 

wejście  
 

 3   3   

wyjście 
 

 3   3   

Odra Zachodnia/ 
Zbożowe- Polskie, 
W. Chrobrego 

wejście  
 

 2   3   

wyjście  2   3   
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3.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH-  REJON PILOTOWY ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN 

 

Rejon portu Rodzaj 
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 
Numer  

w 
zestawieniu 

praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

noc 

(10)  

Regalica (6) 

wejście  
 

 1   2   

wyjście 
 

 1   2   

Parnica 

wejście  
 

 2   4   

wyjście 
 

 2   4   

Port Szczecin- pozostałe (10)  

Nabrzeża 
stoczniowe (9) 

wejście  
  3   2   

wyjście 
  2   2   

Małe porty i inne 
miejsca (Stepnica, 
Trzebież, 
Nabrzeże Fant, 
Nabrzeże 
Przemysłowe, 
Basen Cichy-
PRCP (1) 

wejście  
  1      

wyjście 
 

       

      

  

Port Police (20) 

Port Morski (7) 

wejście  
 

 2   2   

wyjście 
 

 1   2   

Port Barkowy (12) 

wejście  
 

 2   4   

wyjście 
 

 2   4   

Mijanka Pomost 
(1) 

wejście  
 

 1      

wyjście 
 

       

Port Świnoujście (30) 

Port LNG (2) 

wejście  
 

 1      

wyjście 
 

 1      

Port Handlowy 
Świnoujście (14) 

wejście  
 

 3   4   

wyjście 
 

 3   4   

Basen Bałtycki i 
Atlantycki (6) 

wejście  
 

 1   2   

wyjście 
 

 2   1   

Nabrzeża 
stoczniowe (3) 

wejście  
 

 2   1   

wyjście 
 

 2   1   

Inne miejsca 
(Nabrzeże 87, 
Porta Petrol, CPN, 
Władysława IV, 
Nabrzeża Promów 
Morskich (2) 

wejście  
 

 1      

wyjście 
 

 1      

2. INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PILOTOWEJ  
Zestaw 
holowniczy ze 
Szczecina lub 
Polic na redę i 
odwrotnie 

wejście  
 

 2      

wyjście 
 

 3      

Port Świnoujście wejście  Statki o 2   1   
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3.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH-  REJON PILOTOWY ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN 

 

Rejon portu Rodzaj 
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 
Numer  

w 
zestawieniu 

praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

noc 

(minimum 5)  długości ≥ 
180 m wyjście 

 
1   1   

Port Szczecin lub 
Police (minimum 
10) 

wejście  
 

Statki o 
długości ≥ 
160 m  
 

5   1   

wyjście 
 

3   1   

Shifting w 
obszarze portów 
(15) 

shifting 
 

 15      

3. PRAKTYKA NA HOLOWNIKU PODCZAS MANEWROWANIA STATKU 

Port Świnoujście 
(2) 

wejście  
  1      

wyjście 
  1      

Port Szczecin lub 
Police (3) 

wejście  
 

T ≥ 7,4 m. 5   1   

wyjście 
 

T ≥ 7,4 m 3      

4. ZALECANE PRAKTYKI  - INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE MANEWRY, MANEWRY NIETYPOWE, RZADKO WYSTĘPUJĄCE USŁUGI PILOTOWE 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

4. Rejon pilotowy Darłowo 
 

 
4.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH – PORT DARŁOWO I REDA PORTU DARŁOWO  

 

Rejon portu Rodzaj  
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

 
noc 

1. MANEWROWANIE 

Dorszowe 

wejście/ 
wyjście 

L > 40 m 1      

wejście/ 
wyjście 

L = 75 ÷80 m 
ster 
strumieniowy 

1     
 

Gdańskie 

wejście/ 
wyjście 

L > 40 m 1      

wejście/ 
wyjście 

L = 75 ÷80 m 
ster 
strumieniowy 

1     
 

wejście/ 
wyjście 

L = 80 ÷85 m 
ster 
strumieniowy 

1     
 

Szczecińskie 

wejście/ 
wyjście 

L > 40 m 1      

wejście/ 
wyjście 

L = 75 ÷80 m 
ster 
strumieniowy 

1     
 

wejście/ 
wyjście 

L = 80 ÷85 m 
ster 
strumieniowy 

1     
 

Gdyńskie wejście/ L > 40 m 1      
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4.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH – PORT DARŁOWO I REDA PORTU DARŁOWO  

 

Rejon portu Rodzaj  
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

 
noc 

wyjście 
wejście/ 
wyjście 

L = 75 ÷80 m 
ster 
strumieniowy 

1     
 

wejście/ 
wyjście 

L = 80 ÷85 m 
ster 
strumieniowy 

1     
 

Obracanie statku pod balastem 
  

      

Wymagana liczba praktyk z użyciem 
holownika (mogą zawierać się w 
powyższych) 

8      

Łącznie obowiązkowa liczba praktyk -  11      
 

2. ZALECANE PRAKTYKI  - INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE MANEWRY, MANEWRY NIETYPOWE, RZADKO WYSTĘPUJĄCE USŁUGI PILOTOWE 

Dorszowe II 
wejście/ 
wyjście 

L = 80 ÷90 m 
ster 
strumieniowy 

1      

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

5. Rejon pilotowy Kołobrzeg 
 

 
5.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH – PORT KOŁOBRZEG I REDA PORTU KOŁOBRZEG 

 

Rejon portu Rodzaj  
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

 
noc 

1. MANEWROWANIE 

Dowolny wejście/ 
 

L > 40 m 7   3   

Dowolny wyjście 
 

 7   3   

 wejście/ 
wyjście 

L > 80 m 
 

1      

Łącznie obowiązkowa liczba praktyk   15   6   
2. INNE PRAKTYKI ZGODNIE Z ZALECENIAMI SZEFA PILOTÓW * 

Obracanie statku pod balastem 
 
Dla statku L > 75 m,  niezależnie od steru 
strumieniowego,  obowiązek manewrów z 
holownikiem 

*      

Shiftingi 
 

*      

Wymagana liczba praktyk z użyciem holownika 
(mogą zawierać się w powyższych) 

4      

 
3. ZALECANE PRAKTYKI  - INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE MANEWRY, MANEWRY NIETYPOWE, RZADKO WYSTĘPUJĄCE USŁUGI PILOTOWE 

Nabrzeże 
Węglowe 
Zbożowe 
Słupskie 
Barkowskie 

wejście/  
wyjście 

ponadgabarytowy  
Długość 
85m<L≤100m 
i/lub zanurzenie 
od4,7m do 5,5m 
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5.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH – PORT KOŁOBRZEG I REDA PORTU KOŁOBRZEG 

 

Rejon portu Rodzaj  
manewru 

Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

 
noc 

 
 
 

        

 

6. Rejon pilotowy Ustka 
 

 
6.1  HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH – PORT USTKA I REDA PORTU USTKA  

 

Rejon 

portu 
Rodzaj  

manewru 
Szczególne 
wymagania 

Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant Wskazana 
liczba 

praktyk 

Wypełnia praktykant 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych 

Numer  
w 

zestawieniu 
praktyk 

Liczba 
praktyk 

wykonanych dowolna 
pora dnia 

 
noc 

1. MANEWROWANIE 

Dowolny wejście/ 
wyjście 

L > 40 m 10      

Dowolny manewry 
nocne 

    2   

Zespół holowniczy (barka bez napędu 
plus 2 holowniki, z dziobu i rufy) – pora 
dzienna 

1      

Wymagana liczba praktyk z użyciem 
holownika (mogą zawierać się w 
powyższych) 

      

Łącznie obowiązkowa liczba praktyk  11   2   
 

2. ZALECANE PRAKTYKI  - INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE MANEWRY, MANEWRY NIETYPOWE, RZADKO WYSTĘPUJĄCE USŁUGI PILOTOWE 
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Zestawienie wykonanych  praktyk pilotowych  
 
N
P* 

Data/ 
czas 

Trasa( skąd- 
dokąd) 
[basen / 

nabrzeże] 

Statek 
[nazwa, typ] 

GT/ 
NT 

 

Lc / 
Bmax 

 

Zanurz
enie 

TD/ TR   

Imię i 
nazwisko 

pilota 
 

Podpis 
pilota 

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

* Numer porządkowy zrealizowanej praktyki należy odnotować w harmonogramie praktyk pilotowych dla określonego 
rejonu pilotowego. 
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  Załącznik nr 3  
 

 
Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania dokumentów  stwierdzających  uzyskanie 

kwalifikacji i uprawnień pilota morskiego. 
 

 
 

Program 

 
 

Zagadnienia 

Forma egzaminu 
Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny 

Egzamin 
pisemny Egzamin ustny Symulator / statek 

Liczba 
zadań 

Czas 
[min] 

Liczba  
pytań 

Czas 
[min] 

Liczba scenariuszy 
praktycznych  

na symulatorze 

Czas 
[min] 

Nawigacja w 
rejonie pilotowym 

Znajomość akwenu 

1 60 1 15  PP* 

Planowanie przejścia 
pilotowego; plan awaryjny 

Prowadzenie nawigacji na 
torze wodnym i akwenie 
podejściowym 

Prowadzenie statku na 
akwenie portowym 

Bezpieczeństwo 
nawigacji w rejonie 
pilotowym 

Warunki żeglugi i ruch 
statków 

  1 15  PP* 
Służby monitorowania ruchu 
statków i wymiany informacji 

Manewrowanie 

Systemy napędu i sterowania 

  1 15  PP* 

Hydrodynamika i teoria 
manewrowania 

Wpływ wiatru i innych sił 
zewnętrznych 

Kotwiczenie i postój na 
kotwicy 

Samodzielne cumowanie i 
odcumowanie 

Współpraca z holownikami 

Procedury bezpiecznego 
obsadzania statków 

Symulator 
Procedury awaryjne pilotażu 

    ZS**  Współpraca pilota z 
kapitanem i obsadą mostka 

Regulacje prawne 
dotyczące pilotażu 

Akty polskiego prawa 
morskiego  

1 20    PP* Aspekty prawne pilotażu 

Akty prawa 
międzynarodowego i inne 
dokumenty 

 

Tematy realizowane na egzaminie ustnym: 
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Nawigacja w rejonie pilotowym:  

Planowanie bezpiecznego przejścia i plan awaryjny 

Bezpieczeństwo nawigacji w rejonie pilotowym:  

Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa nawigacji. 

1) nadzór ruchu; 

2) zasady wymiany informacji; 

3) obowiązujące regulacje prawne na danym akwenie. 

Manewrowanie:  

Współpraca z holownikami 

 
Tematy realizowane na egzaminie pisemnym: 

Nawigacja w rejonie pilotowym: 

Kompleksowe zadanie na „ślepej” mapie nawigacyjnej obejmujące 

1) znajomość znaków nawigacyjnych akwenu; 

2) topografia akwenu; 

3) techniczne wyposażenie akwenu. 

Regulacje prawne dotyczące pilotażu:  

Wypełnianie dokumentacji wybranej sytuacji 

1) awaryjnej; 

2) powypadkowej; 

3) niebezpiecznego zdarzenia. 

 

Tematy realizowane na symulatorze / statku:  

* Wszystkie zagadnienia realizowane są w trakcie praktyki prowadzonej zgodnie z programem praktyki  

   pilotowej (PP). 

** Wszystkie zagadnienia realizowane są w trakcie zajęć na symulatorze (ZS), zakończonych zaliczeniem.
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Załącznik nr 4  
 

Wymagania egzaminacyjne dla odnowienia dokumentu stwierdzającego uzyskanie 
kwalifikacji pilota morskiego 

 
 
 
 

Program 

 
 
 

Zagadnienia 

Forma egzaminu 
Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny 

Egzamin pisemny Egzamin  
ustny Symulator / statek 

Liczba 
zadań 

Czas 
[min] 

Liczba  
pytań 

Czas 
[min] 

Liczba scenariuszy 
praktycznych  

na symulatorze 

Czas 
[min] 

Nawigacja w rejonie 
pilotowym 

Znajomość akwenu 

1 60     

Planowanie przejścia 
pilotowego; plan awaryjny 

Prowadzenie nawigacji na 
torze wodnym i akwenie 
podejściowym 

Prowadzenie statku na 
akwenie portowym 

Bezpieczeństwo 
nawigacji w rejonie 
pilotowym 

Warunki żeglugi i ruch 
statków 

  1 15   
Służby monitorowania ruchu 
statków i wymiany informacji 

Manewrowanie 

Systemy napędu i sterowania 

      

Hydrodynamika i teoria 
manewrowania 

Wpływ wiatru i innych sił 
zewnętrznych 

Kotwiczenie i postój na 
kotwicy 

Samodzielne cumowanie i 
odcumowanie 

Współpraca z holownikami 

Procedury bezpiecznego 
obsadzania statków 

Symulator 

Procedury awaryjne pilotażu 

    ZKS*  
Współpraca pilota z 
kapitanem i obsadą mostka 

Regulacje prawne 
dotyczące pilotażu 

Akty polskiego prawa 
morskiego 

  1 20   Aspekty prawne pilotażu 

Akty prawa 
międzynarodowego i inne 
dokumenty 

 

Tematy realizowane na egzaminie ustnym: 
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Nawigacja w rejonie pilotowym:  

Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa nawigacji: 

1) nadzór ruchu; 

2) zasady wymiany informacji; 

3) obowiązujące regulacje prawne na danym akwenie. 

Regulacje prawne dotyczące pilotażu:  

Obowiązujące zmiany w przepisach dotyczących akwenu i pilotażu 

 

Tematy realizowane na egzaminie pisemnym: 

Nawigacja w rejonie pilotowym: 

Kompleksowe zadanie na „ślepej” mapie nawigacyjnej obejmujące: 

1) znajomość znaków nawigacyjnych akwenu; 

2) topografię akwenu; 

3) techniczne wyposażenie akwenu.  

 

Tematy realizowane na symulatorze / statku:  

* Zaliczony kurs na symulatorze (ZKS) nie wcześniej niż 5 lat przed datą planowanego egzaminu 

odnowieniowego. 
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Załącznik nr 5  
 
 

Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego. 
 

 
 
 
 

Program 

 
 
 
 

Zagadnienia 

Forma egzaminu 
Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny 

Egzamin pisemny Egzamin ustny Statek 

Liczba 
zadań 

Czas 
[min] 

Liczba  
pytań 

Czas 
[min]  Czas 

[min] 

Nawigacja w 
rejonie pilotowym 

Znajomość akwenu 

1 45 1 15   

Planowanie przejścia 
pilotowego; plan awaryjny 

Prowadzenie nawigacji na 
torze wodnym i akwenie 
podejściowym 

Prowadzenie statku na 
akwenie portowym 

Bezpieczeństwo 
nawigacji w rejonie 
pilotowym 

Warunki żeglugi i ruch 
statków 

  

 
 

1 
 

 
 

15 
 

  Służby monitorowania ruchu 
statków i wymiany informacji 

Komunikacja w języku 
polskim / angielskim 1 10 

Manewrowanie 

Systemy napędu i sterowania 

     PP* 

Hydrodynamika i teoria 
manewrowania 

Wpływ wiatru i innych sił 
zewnętrznych 

Kotwiczenie i postój na 
kotwicy 

Samodzielne cumowanie i 
odcumowanie 

Współpraca z holownikami 

Procedury bezpiecznego 
obsadzania statku 

Regulacje prawne 
dotyczące pilotażu 

Akty polskiego prawa 
morskiego 

  1 10   Aspekty prawne pilotażu 

Akty prawa 
międzynarodowego i inne 
dokumenty 

 
 

 

Tematy realizowane na egzaminie ustnym: 

Nawigacja w rejonie pilotowym:   
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Planowanie bezpiecznego przejścia i plan awaryjny 

Bezpieczeństwo nawigacji w rejonie pilotowym:  

Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa nawigacji: 

1) nadzór ruchu; 

2) zasady wymiany informacji - z elementami standardowych zwrotów porozumiewania sie na 

morzu (SMCP)  w języku angielskim i polskim. 

Regulacje prawne dotyczące pilotażu:  

Obowiązujące regulacje prawne na danym akwenie  

 

Tematy realizowane na egzaminie pisemnym: 

Nawigacja w rejonie pilotowym:  

Kompleksowe zadanie na „ślepej” mapie nawigacyjnej obejmujące 

1) znajomość znaków nawigacyjnych akwenu; 

2) topografię akwenu; 

3) techniczne wyposażenie akwenu. 

 

Tematy realizowane na statku:  

  * Praktyka pilotowa (PP) wymagana od kapitana statku, odbyta pod nadzorem pilota, przed 

przystąpieniem do egzaminu dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego, dla portów Szczecin, 

Świnoujście, Gdynia lub Gdańsk, wynosi minimum 10 wejść i 10 wyjść, w tym 8 manewrów w porze  

nocnej oraz uzyskanie ich pozytywnej oceny (brak wejść nocnych pozwoli ubiegać się o zwolnienie z  

pilotażu obowiązkowego z wyłączeniem pory nocnej); dla innych portów wymaganym minimum jest  

wykonanie 3 wejść i 3 wyjść oraz uzyskanie ich pozytywnej oceny. 
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UZASADNIENIE 

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia ... o zmianie ustawy 

o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...), która 

spowodowała zmianę przepisów będących podstawą do wydania przepisów wykonawczych 

zaistniała konieczność ponownego opublikowania rozporządzenia regulującego programy 

szkoleń i wymagania egzaminacyjne dla pilotów morskich. 

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy utworzono Centralną Morską Komisję 

Egzaminacyjną w celu organizacji i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, która 

realizuje egzaminy dla pilotów według jednolitych wymagań egzaminacyjnych.  

Projekt rozporządzenia ustala jednakowe programy szkoleń pilotów i praktyk 

pilotowych, niezależnie od podległości terytorialnej urzędowi morskiemu rejonu pilotowego, 

czy od stacji pilotowej działającej w rejonie pilotowym. Przepis § 2 projektu rozporządzenia 

i załącznik nr 1 określa programy szkoleń. Założeniem programu jest ukierunkowanie na 

zdobycie dodatkowej szczegółowej wiedzy i umiejętności zapewniających bezpieczne 

prowadzenie statków w rejonie pilotowym. Program szkolenia oparty został na 5 modułach, 

obejmujących znajomość akwenu, zasad prowadzenia nawigacji w rejonie pilotowym, 

organizacji ruchu i przepisów lokalnych, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu 

manewrowania. W modułach dokonano podziału treści wskazując na rekomendowaną metodę 

przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności, taką jak SZ – szkolenie prowadzone przez 

instruktorów, NW – nauka własna w ramach samokształcenia, S – szkolenie realizowane 

podczas zajęć na symulatorach, PP – praktykę pilotową, nadzorowaną przez pilotów. Program 

szkoleń pilotów i praktyk pilotowych wprowadza Książkę praktyk pilotowych – KPP, która 

jest dokumentem określającym zakres i przebieg szkolenia praktycznego praktykantów 

pilotowych. 

Przepis § 3 oraz załącznik nr 2 wskazuje sposób zaliczenia praktyki pilotowej 

i egzaminu praktycznego z pilotażu. Egzamin, według wymagań egzaminacyjnych egzaminu 

praktycznego, określonych niniejszym rozporządzeniem, wymaga zademonstrowania wiedzy 

i umiejętności, niezbędnych do przeprowadzania w sposób kompetentny usług pilotowych. 

Taki egzamin może być zrealizowany w specyficznych warunkach praktyki pilotowej 

w trakcie wykonywania usług pilotowych na wielu statkach, zawijających do polskich 

portów. Udokumentowane spełnienie wymagań egzaminu praktycznego jest podstawą do 

zaliczenia egzaminu praktycznego, a rozporządzenie ustala wymagania egzaminacyjne, 



– 43 – 

 

obejmujące zagadnienia określone w programach szkoleń i praktyk pilotowych, jednakowe 

i przejrzyste, niezależnie od podległości terytorialnej urzędowi morskiemu rejonu pilotowego.  

Przepis § 4 projektu rozporządzenia i załącznik nr 3 określa wymagania egzaminacyjne 

dla uzyskania kwalifikacji i uprawnień pilota morskiego. Egzamin kwalifikacyjny 

przeprowadzany będzie w formie egzaminu testowego, pisemnego, ustnego i praktycznego. 

Przepis § 5 projektu rozporządzenia i załącznik nr 4 określa wymagania egzaminacyjne 

dla odnowienia dokumentu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego. 

Przepis § 9 projektu rozporządzenia i załącznik nr 5 dotyczy udzielania zwolnień 

z pilotażu obowiązkowego, ujednolica zasady odnośnie wymagań formalnych 

i egzaminacyjnych, jakim mają podlegać kandydaci do zwolnienia z pilotażu 

obowiązkowego. 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano ujednolicone wzory zaświadczeń, 

związanych z procesem szkolenia, praktyk i egzaminowania, mając na uwadze ułatwienie 

i usprawnienie prac CMKE. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera norm technicznych podlegających 

procedurze notyfikacji, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

 Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów 
morskich. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 

Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
W związku ze zmianą ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. 
zm.) wprowadzoną ustawą z dnia ... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. ...), która spowodowała zmianę przepisów będących podstawą do wydania przepisów wykonawczych zaistniała 
konieczność ponownego opublikowania rozporządzenia regulującego programy szkoleń i wymagania egzaminacyjne dla 
pilotów morskich. 
Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy utworzono Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną w celu organizacji 
i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, która realizuje egzaminy dla pilotów według jednolitych wymagań 
egzaminacyjnych. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projekt rozporządzenia ustala jednakowe programy szkoleń pilotów i praktyk pilotowych, niezależnie od podległości 
terytorialnej urzędowi morskiemu rejonu pilotowego, czy od stacji pilotowej działającej w rejonie pilotowym. Przepis 
§ 2 projektu rozporządzenia i załącznik nr 1 określa programy szkoleń. Założeniem programu jest ukierunkowanie na 
zdobycie dodatkowej szczegółowej wiedzy i umiejętności zapewniających bezpieczne prowadzenie statków w rejonie 
pilotowym. Program szkolenia oparty został na 5 modułach, obejmujących znajomość akwenu, zasad prowadzenia 
nawigacji w rejonie pilotowym, organizacji ruchu i przepisów lokalnych, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu 
manewrowania. W modułach dokonano podziału treści wskazując na rekomendowaną metodę przyswajania wiedzy 
i nabywania umiejętności, taką jak SZ – szkolenie prowadzone przez instruktorów, NW – nauka własna w ramach 
samokształcenia, S – szkolenie realizowane podczas zajęć na symulatorach, PP – praktykę pilotową, nadzorowaną przez 
pilotów. Program szkoleń pilotów i praktyk pilotowych wprowadza Książkę praktyk pilotowych – KPP, która jest 
dokumentem określającym zakres i przebieg szkolenia praktycznego praktykantów pilotowych. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  
Kwestie pilotażu morskiego są regulowane odrębnie w każdym z państw członkowskich UE i są dostosowany do 
lokalnych potrzeb wynikających ze specyfiki dostępu do portów, wielkości ruchu statków w portach i na morzu 
terytorialnym. 
W związku z powyższym proponowane rozwiązanie jest dostosowane do warunków panujących w Polce na polskich 
obszarach morskich i w polskich portach. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Stacje Pilotowe 8 stacji pilotowych, 

ok. 30 pilotów 
dane własne MIiR Brak jest nowych skutków 

regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

 
 
Brak wpływu. 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Brak wpływu. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 
9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, szefami stacji pilotów oraz w ramach nadzoru 
nad stacjami pilotowymi dokonywanego przez dyrektorów urzędów morskich. 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24-04-dg  
 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) 

z dnia  

 

w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe 

 

Na podstawie art. 107b ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Warunkiem rozpoczęcia naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki 

pilotowe jest ogłoszenie przez właściwego dla danego rejonu pilotowego dyrektora urzędu 

morskiego, na stronie internetowej urzędu morskiego, informacji o naborze zawierającej: 

1) wymagania wobec kandydatów; 

2) sposób i miejsce składania wniosków o przyjęcie na szkolenie; 

3) termin składania wniosków o przyjęcie na szkolenie, nie krótszy niż 2 miesiące; 

4) wymagane dokumenty;  

5) liczbę miejsc. 

 2. Warunkiem rozpoczęcia naboru kandydatów na szkolenia pilotów i praktyki 

pilotowe w pilotażu na morzu terytorialnym i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego, 

zwanym „pilotażem pełnomorskim”, jest ogłoszenie przez dyrektora urzędu morskiego, na 

stronie internetowej urzędu morskiego, informacji o naborze, o której mowa w ust. 1. 

 3. Ogłoszenia o naborze, o którym mowa w ust. 1 i 2, dyrektor urzędu morskiego 

dokonuje w porozumieniu z szefem stacji pilotowej działającej w określonym rejonie 

pilotowym i organizacją społeczno-zawodową pilotów morskich. 

 § 2. 1. W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki 

pilotowe właściwy dyrektor urzędu morskiego powołuje każdorazowo 4-osobowy zespół do 

spraw przeprowadzenia naboru, zwany dalej „zespołem do spraw naboru”. 

                                                 
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014  r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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 2. W skład zespołu do spraw naboru, o którym mowa w § 1 ust. 1, wchodzi:  

1) dwóch przedstawicieli urzędu morskiego, w tym kapitan portu właściwy terytorialnie 

dla obszaru działania stacji pilotowej albo jego przedstawiciel posiadający dyplom 

kapitana żeglugi wielkiej i co najmniej 5-letnią praktykę pływania na stanowisku 

kapitana; 

2) szef pilotów albo pilot wyznaczony przez szefa pilotów stacji pilotowej w rejonie 

pilotowym; 

3) przedstawiciel organizacji społeczno-zawodowej pilotów morskich. 

 3. W skład zespołu do spraw naboru, o którym mowa w § 1 ust. 2, wchodzi: 

1) dwóch przedstawicieli urzędu morskiego, w tym osoba posiadająca dyplom kapitana 

żeglugi wielkiej i co najmniej 5-letnią praktykę pływania na stanowisku kapitana; 

2) pilot wyznaczony wspólnie przez szefów stacji pilotów w Szczecinie, Gdyni 

i Gdańsku; 

3) przedstawiciel organizacji społeczno-zawodowej pilotów morskich. 

 4. Zadaniem zespołów, o których mowa w ust. 2 i 3, jest w szczególności: 

1) weryfikacja wniosków kandydatów; 

2) sporządzenie listy kandydatów spełniających warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 

pkt 1–4; 

3) przyznanie kandydatom punktów zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia; 

4) przekazanie właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego listy kandydatów z liczbą 

uzyskanych przez nich punktów.  

 § 3. 1. Kandydat na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe powinien: 

1) posiadać dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym i odpowiednią 

praktykę pływania, określoną w przepisach dotyczących kwalifikacji zawodowych 

pilotów morskich; 

2) posiadać znajomość języka angielskiego udokumentowaną certyfikatem TELC lub 

równoważnym na poziomie co najmniej B1; 

3) posiadać aktualne świadectwo zdolności do wykonywania pracy na statkach morskich 

wydane na podstawie przepisów w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od 

osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych. 

 2. Kandydat na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe spełniający wymagania, 

o których mowa w ust. 1: 
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1) poddawany jest ocenie, dokonywanej według systemu punktacji określonego 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia, obejmującego następujące kryteria: 

a) znajomość języka angielskiego udokumentowaną certyfikatem na poziomie co 

najmniej B1, 

b) znajomość języków obcych innych niż język angielski udokumentowaną 

certyfikatem na poziomie co najmniej B1, 

c) praktykę pływania na stanowisku kapitana ponad wymagane minimum niezbędne 

do uzyskania dyplomu pilota morskiego, 

d) uzyskane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu 

obowiązkowego w portach Gdynia lub Gdańsk lub Szczecin i Świnoujście oraz 

liczba odnowień posiadanych zwolnień, 

e) uzyskane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu 

obowiązkowego w portach polskich, innych niż wymienione w lit. d, oraz liczba 

odnowień posiadanych zwolnień, 

f) uzyskane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu 

obowiązkowego wydane przez administracje innych państw oraz liczba odnowień 

posiadanych zwolnień, 

g) typy statków, którymi dowodził kandydat, 

h) uzyskane świadectwa przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami 

i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych; 

2) uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez zespół do spraw 

naboru, obejmującej przygotowane każdorazowo przez ten zespół zagadnienia ujęte 

w 7 zestawach pytań, zatwierdzonych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego; 

3) zaliczył testy sprawnościowe przeprowadzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia; testy przeprowadzane są na koszt kandydata. 

 § 4. 1. Wyniki naboru kandydatów na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe podaje 

dyrektor urzędu morskiego na stronie internetowej urzędu morskiego, ogłaszając listę 

kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe 

i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wraz z liczbą 

uzyskanych przez nich punktów, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia ostatniej rozmowy 

kwalifikacyjnej.  
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 2. Na liście, o której mowa w ust. 1, wskazuje się nazwiska osób, które zostały 

przyjęte na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe, zgodnie z określonym w ogłoszeniu 

o naborze limitem miejsc.  

 § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia … (poz. …) 

 
 

Załącznik nr 1 
 

 
Tabela punktów przyznawanych kandydatom na szkolenia na pilotów  

i praktyki pilotowe 
 
 

L.p. kryterium wynik punkty uwagi 
1 poziom znajomości języka 

angielskiego  
B1 
B2  
C1 lub powyżej 

1 pkt 
2 pkt 
3 pkt 

 

2 znajomość języków obcych 
innych niż język angielski 
udokumentowana 
certyfikatem na poziomie co 
najmniej B1 

język niemiecki 
język rosyjski 
język inny niż 
wymienione powyżej 

2 pkt 
2 pkt 
1 pkt 

przyznaje się 
nie więcej niż 
2 punkty 

3 każde zakończone 
12 miesięcy pływania na 
stanowisku kapitana  

1 x12 miesięcy  
2 x12 miesięcy  
3 x 12 miesięcy  
4 x 12 miesięcy  
5 lub więcej x 12 
miesięcy    

1 pkt 
2 pkt 
3 pkt 
4 pkt 
5 pkt 

 

4 posiadane uprawnienia 
pilotowe w portach Gdynia 
lub Gdańsk lub Szczecin 
i Świnoujście 

1 uprawnienie 5 pkt przyznaje się 
nie więcej niż 
10 punktów 

zwolnienia z pilotażu 
obowiązkowego w portach 
Gdynia lub Gdańsku lub 
Szczecin i Świnoujście  

1 zwolnienie 
2 zwolnienia  
3 zwolnienia  

1 pkt 
2 pkt 
3 pkt 

odnowienie zwolnienia lub 
uprawnienia 

1 odnowienie   2 pkt 

5 posiadane uprawnienia 
pilotowe w portach polskich 
innych niż wymienione 
w lp. 4 

1 uprawnienie 3 pkt przyznaje się 
nie więcej niż 
6 punktów 

zwolnienia z pilotażu 
obowiązkowego w portach 
polskich innych niż 
wymienione w lp. 4  

1 zwolnienie 
2 zwolnienia  
3 zwolnienia  

1 pkt 
2 pkt 
3 pkt 

odnowienie zwolnienia lub 
uprawnienia 

1 odnowienie  1 pkt 
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6 uprawnienia pilotowe 
wydane przez administracje 
innych państw  

1 uprawnienie 
 
 
 

5 pkt 
 
 
 

przyznaje się 
nie więcej niż 
10 punktów 

zwolnienia z pilotażu 
obowiązkowego wydane 
przez administracje innych 
państw 

1 zwolnienie 1 pkt 

odnowienie zwolnienia lub 
uprawienia 

1 odnowienie 1 pkt  

7 typy statków, którymi 
dowodził kandydat 

1 typ statku 1 pkt przyznaje się 
nie więcej niż 
3 pkt 

8 świadectwo przeszkolenia 
w zakresie manewrowania 
dużymi statkami i statkami 
o nietypowych 
charakterystykach 
manewrowych 

 2 pkt  

9 rozmowa kwalifikacyjna, 
uwzględniająca omówienie 
doświadczenia kandydata 
w zakresie pływania 
w różnych rejonach oraz 
pływania w warunkach 
lodowych 

 0–14 pkt każdy członek 
zespołu 
przyznaje  
0–3,5 pkt 
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Załącznik nr 2 
 
Obowiązkowe testy sprawnościowe dla kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki 

pilotowe 
 
 
PŁYWALNIA 
1. Przepłynięcie dystansu 200 metrów dowolnym stylem w czasie krótszym niż 6 minut; 

podczas próby nie wolno żadną częścią ciała dotknąć dna lub krawędzi brzegu basenu.  
2. Przepłynięcie dystansu 50 metrów w ubraniu i w pasie ratunkowym dopuszczonym do 

użytku dla pilotów morskich w czasie krótszym niż 10 minut; podczas próby nie wolno 
żadną częścią ciała dotknąć dna lub krawędzi basenu. 

3. Utrzymanie ciała w wodzie w pozycji pionowej z głową i rękami na powierzchni wody 
w czasie dłuższym niż 2 minuty. 

 
 
SALA GIMNASTYCZNA 
Trzykrotne wejście i zejście po sztormtrapie na wysokość 9 metrów w ubraniu i pasie 
ratunkowym dopuszczonym do użytku dla pilotów morskich; próbę należy wykonywać 
z zabezpieczeniem w czasie krótszym niż 30 minut. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków naboru 

kandydatów na szkolenia i praktyki pilotowe, zwany dalej „projektem rozporządzenia”, 

stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 107b ust. 6 pkt 7 ustawy 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

Projekt rozporządzenia powiela kwestie uregulowane w dotychczas obowiązującym 

rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 

2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe 

(Dz. U. poz. 1517), które przestało obowiązywać z uwagi na zmiany dokonane w przepisach 

ustawy.  

Projekt rozporządzenia ustala jednakowe kryteria i sposób prowadzenia naboru 

niezależnie od podległości terytorialnej urzędowi morskiemu rejonu pilotowego, czy od stacji 

pilotowej działającej w rejonie pilotowym. 

Przepis § 1 ust. 1 projektu rozporządzenia określa sposób informowania o naborze na 

szkolenia pilotów i praktyki pilotowe dla potrzeb pilotażu obowiązkowego przez dyrektorów 

urzędów morskich, z uwzględnieniem wymagań wobec kandydatów, sposobu, miejsca 

i terminu zgłaszania kandydatur oraz liczby osób, które po przejściu procedury 

kwalifikacyjnej mają szansę uzyskać dyplom pilota morskiego. Kolejny ustęp reguluje 

organizację naboru na szkolenia i praktyki pilotowe dla potrzeb pilotażu nieobowiązkowego, 

jakim jest pilotaż pełnomorski, w który z natury rzeczy nie są zaangażowani kapitanowie 

portów. § 1 ust. 3 projektu rozporządzenia określa współdziałanie dyrektora urzędu 

morskiego z szefem stacji pilotowej w zakresie decyzji o ogłoszeniu naboru.  

Przepisy § 2 projektu rozporządzenia dotyczą warunków organizacyjnych, które muszą 

być spełnione, aby nabór mógł zostać przeprowadzony. § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia 

określa skład zespołu, którego zadaniem będzie przeprowadzenie procesu naboru do pilotażu 

obowiązkowego, zaś § 2 ust. 3 – zespołu do spraw naboru do pilotażu pełnomorskiego.  

4-osobowy zespół powinien składać się w połowie z przedstawicieli urzędu morskiego, co 

będzie stanowić gwarancję bezstronnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami 

postępowania.   

Przepisy § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia są zestawieniem wymagań, jakim mają 

podlegać kandydaci na szkolenia i praktyki pilotowe w zakresie wymagań formalnych, 
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o których mowa w art. 107b ust. 7 pkt 1 ustawy, oraz wymogów zdrowotnych i znajomości 

języka angielskiego. 

Posiadanie aktualnego świadectwa zdrowia jest wymogiem niezbędnym do wykonywania 

pracy na morskich statkach handlowych i wynika z odrębnych przepisów. Ponieważ od dawna 

językiem uznanym za język „morski” jest język angielski, dlatego uznano za warunek 

konieczny znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym dla pilotów.  

§ 3 ust. 2 projektu rozporządzenia wymienia kryteria naboru kandydatów, poczynając od 

stopnia znajomości języka angielskiego, mając na uwadze, że komunikacja pomiędzy pilotem, 

a kapitanem i załogą pilotowanego statku stanowi ważny element prawidłowego 

wykonywania pilotażu. Wyższy stopień znajomości języka angielskiego, przede wszystkim 

w mowie, jest zaletą. Znajomość innych niż język angielski obcych języków jest również 

istotna. Wynika to między innymi z faktu, że w chwili obecnej bardzo wielu marynarzy 

pochodzi z krajów byłego ZSRR i dużo statków zawijających do polskich portów 

obsadzanych jest przez marynarzy posługujących się na co dzień językiem rosyjskim. 

Podobnie, ze względu na sąsiedztwo i wolumen obrotów z Niemcami, dużą grupę statków 

zawijających do portów polskich stanowią statki z załogami lub przynajmniej dowództwem 

niemieckojęzycznym. Zrozumiałe jest więc, że kandydaci ze znajomością w/w języków lub 

innych obcych języków niż język angielski powinni mieć lepsze szanse zakwalifikowania się 

na szkolenie i praktyki pilotowe.  

Przy ocenianiu kandydatów należy wziąć pod uwagę, że osoba posiadająca dłuższą 

praktykę kapitańską najprawdopodobniej ma większe doświadczenie niż osoba z krótszą 

praktyką (§ 3 ust. 2 pkt 1c projektu rozporządzenia).  

Posiadane przez kandydata uprawnienia oraz zwolnienia z pilotażu w portach polskich 

dają wskazówkę, że kandydat posiada predyspozycje do wykonywania zawodu pilota 

morskiego. Z kolei liczba odnowień świadczy o ilości manewrów wejściowych i wyjściowych 

koniecznych do ich uzyskania, a więc o praktycznych umiejętnościach kandydata. Podobne 

znaczenie dla oceny predyspozycji kandydata mają posiadane przez niego uprawnienia 

pilotowe oraz zwolnienia z pilotażu obowiązkowego wydane przez obce administracje. 

 Różnorodność typów statków, którymi dowodził kandydat świadczy o zdolności jego 

przystosowania do zmieniających się warunków pracy i nabytym w związku z tym 

doświadczeniem (§ 3 ust. 2 pkt 1g projektu rozporządzenia). 

Kolejnym istotnym kryterium wskazującym na stopień przeszkolenia kandydata i jego 

doświadczenie zawodowe jest uzyskane świadectwo przeszkolenia w zakresie manewrowania 

dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych.  
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Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (§ 3 ust. 2 pkt 2 projektu rozporządzenia) ma na 

celu ocenę kandydata poprzez nawiązanie bezpośredniego kontaktu, weryfikację informacji 

zawartych w złożonych dokumentach, analizę stażu pracy kandydata na stanowisku kapitana 

oraz wielkości i typów dowodzonych statków, liczby i częstotliwości zawinięć do portów oraz 

samodzielności wykonywanych manewrów. Rozmowa kwalifikacyjna ma również na celu 

zapoznanie się z kompetencjami poprzez pytania o szczególnie stresujące manewry, w jakich 

kandydat znalazł się w przeszłości, jak sobie z nimi poradził, co by w wykonywanym 

manewrze zmienił mając już pewne doświadczenie. Pytania bezpośrednio nawiązujące do 

konkretnego doświadczenia pomagają ocenić kompetencje, zdolność uczenia się, 

korygowania błędów i skłonność do refleksji. Obiektywizm rozmowy kwalifikacyjnej 

zapewniają przedstawiciele dyrektora urzędu morskiego i tryb powoływania zespołu.  

Sprawność fizyczna kandydata jest niezbędna w pracy pilota. Dlatego zgodnie z § 3 ust. 2 

pkt 3 projektu rozporządzenia kandydat powinien zaliczyć się testy cząstkowe dobrane 

według ich podobieństwa do zwykłych i nadzwyczajnych czynności pilota w warunkach 

statkowych. Warunkiem koniecznym jest zaliczenie każdego z tych testów przynajmniej na 

wyznaczonym poziomie.  

W § 4 projektu rozporządzenia określono sposób informowania kandydatów, którzy 

spełnili wymogi formalne oraz przedział czasowy ogłaszania przez dyrektora urzędu 

morskiego informacji o kandydatach, którzy zostali zakwalifikowani na szkolenie na pilotów 

i praktyki pilotowe wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.  

Projektowane rozporządzenie nie zawiera norm technicznych podlegających procedurze 

notyfikacji, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
warunków naboru kandydatów na szkolenia i praktyki pilotowe. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 

Nr w wykazie prac ... 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia 
i praktyki pilotowe, zwany dalej „projektem rozporządzenia”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 
w art. 107b ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą”.  
Projekt rozporządzenia powiela kwestie uregulowane w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia 
na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. poz. 1517), które przestało obowiązywać z uwagi na zmiany dokonane 
w przepisach ustawy. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projekt rozporządzenia ustala jednakowe kryteria i sposób prowadzenia naboru niezależnie od podległości terytorialnej 
urzędowi morskiemu rejonu pilotowego, czy od stacji pilotowej działającej w rejonie pilotowym. 
Projekt rozporządzenia określa: 
– sposób informowania o naborze na szkolenia pilotów i praktyki pilotowe dla potrzeb pilotażu obowiązkowego przez 
dyrektorów urzędów morskich, z uwzględnieniem wymagań wobec kandydatów, sposobu, miejsca i terminu zgłaszania 
kandydatur oraz liczby osób, które po przejściu procedury kwalifikacyjnej mają szansę uzyskać dyplom pilota 
morskiego, 
– organizację naboru na szkolenia i praktyki pilotowe dla potrzeb pilotażu nieobowiązkowego, 
– kryteria naboru kandydatów na pilotów, 
– sposób informowania kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz przedział czasowy ogłaszania przez dyrektora 
urzędu morskiego informacji o kandydatach, którzy zostali zakwalifikowani na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe 
wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  
Kwestie pilotażu morskiego są regulowane odrębnie w każdym z państw członkowskich UE i są dostosowany do 
lokalnych potrzeb wynikających ze specyfiki dostępu do portów, wielkości ruchu statków w portach i na morzu 
terytorialnym.  
W związku z powyższym proponowane rozwiązanie jest dostosowane do warunków panujących w Polce na polskich 
obszarach morskich i w polskich portach. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Stacje Pilotowe 8 stacji pilotowych, 

ok. 30 pilotów 
dane własne MIiR Brak jest nowych skutków 

regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Brak wpływu. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Brak wpływu. 
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, szefami stacji pilotów oraz w ramach nadzoru 
nad stacjami pilotowymi dokonywanego przez dyrektorów urzędów morskich.  
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-04-dg 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1)  

z dnia  

w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów 

Na podstawie art. 107b ust. 6 pkt 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają:  

1) warunki i tryb uznawania, odnawiania, zawieszania i cofania uznania oraz 

przeprowadzania audytów stacji pilotowych, zwanych dalej „stacjami”;  

2) warunki i tryb uznawania, odnawiania, zawieszania i cofania uznania oraz 

przeprowadzania audytów ośrodków szkolenia pilotów, zwanych dalej „ośrodkami”;  

3) wymagania dotyczące wyposażenia bazy szkoleniowej oraz kwalifikacji kadry stacji lub 

ośrodków.  

§ 2. 1. Stacja lub ośrodek zostają uznane w zakresie szkolenia pilotów morskich, jeżeli: 

1) szkolenia są prowadzone:  

a) przez kadrę posiadającą kwalifikacje zgodne z minimalnymi wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia,  

b) w pomieszczeniach i z użyciem sprzętu spełniającego wymagania określone 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia, 

c) zgodnie z programami szkoleń określonymi w przepisach wydanych na podstawie 

art. 107b ust. 5 pkt 4–6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim, zwanej dalej „ustawą”, 

d) w sposób, który zapewnia zrealizowanie praktyki pilotowej; 

2) posiadają system zarządzania jakością w zakresie działalności szkoleniowej 

potwierdzony odpowiednim dokumentem, przy czym w nowo tworzonych stacjach lub 

                                                 
1)  Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 , z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 



– 2 – 
 

ośrodkach system zarządzania jakością powinien być potwierdzony certyfikatem 

uzyskanym w okresie roku od rozpoczęcia działalności szkoleniowej.  

2. Stacja lub ośrodek mogą zostać uznane jedynie w zakresie szkolenia na symulatorze 

dla pilotów morskich, jeżeli spełnią warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a–c i pkt 2. 

§ 3. W celu uznania, potwierdzenia uznania, odnowienia ważności uznania stacji lub 

ośrodka przeprowadza się audyt. 

§ 4. 1. Wniosek o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w § 3, zawierający 

określenie zakresu audytu, składa szef pilotów stacji lub kierownik ośrodka do ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej.  

2. Wniosek o przeprowadzenie audytu w celu odnowienia ważności uznania stacji lub 

ośrodka składa się nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności istniejącego 

uznania. 

3. Wniosek o przeprowadzenie audytu w celu potwierdzenia uznania stacji lub ośrodka 

składa się nie później niż 3 miesiące przed upływem połowy terminu ważności istniejącego 

uznania. 

§ 5. 1. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w § 3, należy dołączyć: 

1) regulamin funkcjonowania stacji lub statut ośrodka;  

2) akt o utworzeniu stacji lub akt założycielski ośrodka; 

3) zaświadczenie o wpisie ośrodka do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

zakładanych przez osoby prawne lub fizyczne prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego;  

4) kopię dokumentu potwierdzającego wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania 

jakością w zakresie działalności szkoleniowej, z wyłączeniem nowo tworzonych stacji 

lub ośrodków;  

5) opis posiadanej bazy szkoleniowej oraz wykaz pomieszczeń i sprzętu służących do 

szkolenia pilotów morskich; 

6) opis wewnętrznego systemu kontroli realizacji programów szkolenia; 

7) informację dotyczącą kadry, obejmującą imiona, nazwiska, zakres i poziom kwalifikacji, 

w tym kwalifikacji morskich jej członków, oraz wskazanie poszczególnych zajęć 

prowadzonych przez tę kadrę;  

8) programy szkolenia pilotów morskich realizowane w stacji lub ośrodku, w tym: 

a) opis metod sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji, 
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b) spis posiadanych pomocy szkoleniowych niezbędnych do szkolenia pilotów 

morskich;  

9) wzory wydawanych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń; 

10) opis warunków przeprowadzenia i zaliczenia zajęć na symulatorze; 

11) opis warunków prowadzenia i zaliczania praktyki pilotowej. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–10, należy dołączyć również 

w przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie audytu w celu uznania stacji lub ośrodka 

w zakresie szkolenia na symulatorze dla pilotów morskich. 

§ 6. Po otrzymaniu kompletnego wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa 

w § 3, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wyznacza, spośród osób wpisanych 

na listę audytorów, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, zespół audytujący, który 

przeprowadza audyt w zakresie określonym we wniosku. 

§ 7. 1. Audyt w celu uznania albo potwierdzenia uznania stacji lub ośrodka 

przeprowadza się w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

2. Audyt w celu odnowienia ważności uznania stacji lub ośrodka przeprowadza się nie 

później niż przed upływem terminu ważności istniejącego uznania.  

§ 8. Audytowi przeprowadzanemu w stacji lub ośrodku podlega: 

1) organizacja i realizacja procesu szkolenia; 

2) dokumentacja prowadzonego lub planowanego szkolenia; 

3) zgodność kwalifikacji kadry stacji lub ośrodka, w tym kwalifikacji morskich, 

z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi prowadzenia poszczególnych zajęć. 

§ 9. W ramach audytu zespół audytujący: 

1) weryfikuje wniosek i złożoną dokumentację; 

2) przeprowadza czynności audytowe w stacji lub ośrodku obejmujące weryfikację 

zgodności przedstawionej dokumentacji ze stanem faktycznym; 

3) weryfikuje działania podjęte w związku z wykonaniem zaleceń wynikających z kart 

niezgodności, o których mowa w § 10 ust. 3. 

§ 10. 1. Po przeprowadzeniu czynności audytowych, o których mowa w § 9 pkt 2, zespół 

audytujący sporządza sprawozdanie w dwóch egzemplarzach. 

2. Audytor wiodący przekazuje sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki morskiej. Drugi egzemplarz sprawozdania przekazuje szefowi pilotów stacji albo 

kierownikowi ośrodka.  
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3. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub niezgodności zagrażającej osiągnięciu 

zakładanych efektów szkolenia, zwanej dalej „niezgodnością dużą”, audytor wiodący 

sporządza dodatkowo w dwóch egzemplarzach karty niezgodności, odrębnie dla niezgodności 

albo niezgodności dużej, i określa w nich szczegóły niezgodności oraz termin przekazania 

informacji o podjętych działaniach korygujących. Jeden egzemplarz karty niezgodności wraz 

ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, przekazuje szefowi pilotów stacji lub 

kierownikowi ośrodka.  

§ 11. 1. Szef pilotów stacji lub kierownik ośrodka informuje na piśmie audytora 

wiodącego o podjętych działaniach korygujących i określa sposób i termin usunięcia 

niezgodności lub niezgodności dużej. 

2. Audytor wiodący po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, analizuje je 

oraz karty niezgodności i w przypadku akceptacji działań korygujących podjętych przez stację 

lub ośrodek zamyka wystawione karty niezgodności przez dokonanie stosownej adnotacji. 

3. Audytor wiodący zamyka także karty niezgodności w przypadku: 

1) braku akceptacji podjętych działań korygujących zawartych w informacji, o której mowa 

w ust. 1; 

2) nieotrzymania informacji o planowanych lub podjętych działaniach korygujących 

w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 3. 

4. Po zamknięciu kart niezgodności audytor wiodący przekazuje je ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki morskiej. 

§ 12. 1. Audytor wiodący, w zależności od wyniku audytu, składa wniosek o udzielenie 

albo nieudzielenie uznania, potwierdzenie uznania, odnowienie uznania, zawieszenie uznania 

albo cofnięcie uznania. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dużej audytor wiodący składa wniosek do 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o zawieszenie uznania do czasu usunięcia 

tej niezgodności. 

§ 13. Wzór sprawozdania oraz wzór kart niezgodności i niezgodności dużej określa 

załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 14. 1. Decyzję o uznaniu stacji lub ośrodka, o zawieszeniu albo cofnięciu uznania 

stacji lub ośrodka wydaje się na wniosek audytora wiodącego.  

2. Do decyzji o uznaniu stacji lub ośrodka dołącza się certyfikat uznania, którego wzór 

określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 
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§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia ... (poz. …) 

Załącznik nr 1 

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI KADRY 
DYDAKTYCZNEJ  

 

niezbędne do realizacji programów szkoleń pilotów morskich 
 

Lp. Forma 
szkolenia 

Wykształcenie i wymagane doświadczenie 

1 Wykłady 

1)  dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 
pokrywającym się z tematyką prowadzonych zajęć lub dyplom 
morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 

2)  doświadczenie zawodowe na stanowiskach bezpośrednio 
związanych z zakresem wiedzy stanowiącej przedmiot 
prowadzonych zajęć w minimalnym wymiarze 3 lat 

Osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych powinny posiadać 
ważne świadectwo przeszkolenia dydaktycznego dla instruktorów 
wydane zgodnie z Konwencją STCW*) 

2 Symulator 

1)  dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 
pokrywającym się z tematyką prowadzonych zajęć 

2)  doświadczenie zawodowe w charakterze pilota morskiego 
w okresie ostatnich 5 lat 

Osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać dokument 
potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia zajęć na symulatorach 

 
*) Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw 

oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 
i 202, z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092 i 1093). 
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Załącznik nr 2 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU 
 

niezbędnych do realizacji programów szkoleń pilotów morskich 

Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia szkolenia, w tym pomieszczenia udostępniane 

kandydatom na pilotów i pilotom do nauki własnej, są wyposażone w sprzęt umożliwiający 

właściwe przekazanie treści szkolenia (np. projektor multimedialny, tablicę multimedialną, 

stanowisko do e-learningu) oraz materiały obejmujące zagadnienia objęte nauką własną. 

Lp. Program 
szkolenia 

Wyposażenie 

1 
Nawigacja 
w rejonie 
pilotowym 

1. Literatura fachowa obejmująca zagadnienia teoretyczne 
i praktyczne związane z realizacja programu 
2. Zbiór map, publikacji nautycznych i informacji dotyczących 
rejonu pilotowego 

2 

Bezpieczeństwo 
nawigacji 
w rejonie 
pilotowym 

1. Literatura fachowa obejmująca zagadnienia teoretyczne 
i praktyczne związane z realizacją programu 
2. Międzynarodowe, krajowe i lokalne przepisy i procedury 
dotyczące zagadnień bezpieczeństwa nawigacji 

3 Manewrowanie 

Literatura fachowa obejmująca zagadnienia teoretyczne 
i praktyczne związane z realizacją programu 
 
Uwaga: Wybrane elementy programu mogą być realizowane 
w trakcie szkolenia na symulatorze; w przypadku gdy zajęcia są 
realizowane na symulatorze, wyposażenie symulatora powinno 
być zgodne z wymaganiami odnoszącymi się do programu 
i formy szkolenia 

4 Symulator 

1. Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego, tj. symulator 
wielozadaniowy zgodny z wymaganiami Konwencji STCW*), 
wyposażony w system wizyjny dla warunków dnia, nocy oraz 
ograniczonej widzialności, dysponujący różnymi modelami 
statków własnych i obcych oraz możliwością symulacji 
manewrów z udziałem holowników, układem sterowania kursem 
i prędkością statku własnego, możliwością prowadzenia 
komunikacji za pomocą bloku łączności, a także nadawania 
i odbioru sygnałów dźwiękowych, wyposażony w systemy 
umożliwiające symulacje krytycznej sytuacji manewrowo- 
-nawigacyjnej oraz sytuacji awaryjnej w rejonie ćwiczeń, 
z uwzględnieniem batymetrii akwenu, jego oznakowania 
nawigacyjnego i innych ograniczeń manewrowych, takich jak 
oddziaływanie wiatru i prądu o założonej sile i założonym 
kierunku 
2. Instrukcje do ćwiczeń, mapy i wydawnictwa nautyczne 
właściwe dla rejonu prowadzonych ćwiczeń 
3. Procedury alarmowe statku własnego  
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Uwaga: Za równoważne z symulatorem uznaje się obiekty 
rzeczywiste (modele redukcyjne) posiadające wyposażenie, 
budowę oraz funkcje umożliwiające realizację zajęć 
przewidzianych w programie szkoleń pilotów morskich. 

5 
Regulacje prawne 
dotyczące 
pilotażu 

Wydawnictwa lub urządzenia zapewniające dostęp do 
odpowiednich regulacji prawnych, w tym aktów prawa 
miejscowego 

*) Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw 
oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 
i 202, z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092 i 1093). 
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Załącznik nr 3 

WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU W STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKU 
SZKOLENIA PILOTÓW ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI 

 
………………………………………….. 

(minister właściwy ds. gospodarki morskiej)  
 

 .........................., dnia .................. 

 

dokument nr ……  

Sprawozdanie z audytu w stacji pilotowej/ośrodku szkolenia pilotów*) 
w przedmiocie:  

1) uznania  � 
2) potwierdzenie ważności uznania  � 

3) odnowienia ważności uznania  � 
 
 

….………………….…...…………………………………..…………….…………...………… 
(nazwa stacji pilotowej/ośrodka szkolenia pilotów*)) 

…………………………...…………………………………………….……………...………… 
(adres) 

…………………………...…………………………………………….……………...………… 
(tytuł, imię i nazwisko szefa pilotów stacji lub kierownika ośrodka szkolenia pilotów) 

…………………..………………………………………………………………………………. 
(data rozpoczęcia działalności szkoleniowej) 

…………………..………………………………………………………………………………. 
(data i rodzaj ostatniego audytu w zakresie działalności szkoleniowej) 

…………………..………………………………………………………………………………. 
(obowiązującego uznania udzielił**)) 
 
Zespół audytujący:

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

1  Audytor wiodący 

2  Audytor 

3  Audytor 
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Czy podczas poprzedniego audytu były wystawione karty niezgodności? 

tak  nie  

Jeśli tak, czy niezgodności usunięto? 

tak  nie  

I. Zakres działalności stacji pilotowej/ ośrodka szkolenia pilotów*) 

Lp. Programy szkoleń pilotów Wpisz znak „X” we 
właściwej pozycji 

1 Szkolenie kwalifikacyjne na dyplom pilota morskiego dla rejonu 
pilotowego: 

 

 a) Gdańsk-Elbląg  

 b) Gdynia-Hel-Władysławowo  

 c) Świnoujście-Szczecin  

 d) Darłowo  

 e) Kołobrzeg  

 f) Ustka  

2 Szkolenie na symulatorze dla pilotów morskich  

 
II. Dokumenty stacji pilotowej/ośrodka szkolenia pilotów*) 

Lp. Zagadnienia Tak / nie / 
nie dotyczy Uwagi 

1 Akt o utworzeniu stacji / akt 
założycielski ośrodka*) 
 

  

2  Regulamin funkcjonowania stacji / 
statut ośrodka 
 

  

3 Wpis ośrodka do ewidencji szkół 
i placówek niepublicznych (dotyczy 
szkół niepublicznych zakładanych 
przez osoby prawne lub fizyczne) 

  

4 Dokumentacja dotycząca posiadanego 
systemu zarządzania jakością 
w zakresie działalności szkoleniowej  

  

Uwagi: 
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III. Sprawdzenie prawidłowości realizowanych programów szkolenia pilotów morskich 
a także ich zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 107b ust. 5 pkt 4–6 ustawy  

Lp. Zagadnienia Tak / nie / 
nie dotyczy Uwagi 

1 Zgodność realizowanych programów 
szkolenia z wymaganiami w zakresie 
programów szkoleń i wymagań 
egzaminacyjnych 

  

2 Zgodność realizowanych programów 
praktyk pilotowych z wymaganiami 
w zakresie praktyk pilotowych 
w zależności od rejonu pilotowego 

  

3 Wewnętrzny system zapewniania 
jakości szkolenia 

  

4 System archiwizacji i przechowywania 
dokumentów 

  

Uwagi: 
 
 
 

 
IV. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji procesu szkolenia pilotów 

morskich 

Lp. Zagadnienia Tak / nie / 
nie dotyczy Uwagi 

1 Lista uczestników szkolenia 
 

  

2 Dokumentacja potwierdzająca udział 
w zajęciach objętych szkoleniem 
(dzienniki zajęć) 

  

3 Rejestr wydanych zaświadczeń 
o ukończeniu szkolenia oraz jego 
zgodność z listami uczestników 
szkolenia 

  

4 Nadzór nad realizacją programu 
praktyk pilotowych  

  

Uwagi: 
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V. Sprawdzenie kwalifikacji kadry oraz prowadzenia stosownej dokumentacji  

Lp. Zagadnienia Tak / nie / 
nie dotyczy Uwagi 

1 Informacje dotyczące kadry, w tym 
kwalifikacji oraz zgodności 
z minimalnymi wymaganiami 
niezbędnymi do realizacji programów 
szkoleń pilotów morskich 

  

2 Teczki akt osobowych  
 

  

Uwagi: 
 
 
 

 
VI. Sprawdzenie prawidłowości wyposażenia bazy szkoleniowej 

Lp. Zagadnienia Tak / nie / 
nie dotyczy Uwagi 

1 Opis bazy szkoleniowej 
 

  

2 Zasoby biblioteczne (literatura 
fachowa, zbiór map i publikacji) 

  

3 Wyposażenie pomieszczeń 
przeznaczonych do szkolenia 

  

4 Symulator 
 

  

Uwagi: 
 
 
 
 

 
VII. Sprawdzenie prawidłowości procesu szkolenia  

Lp. Zagadnienia Tak / nie / 
nie dotyczy Uwagi 

1 Zgodność prowadzonych szkoleń 
z programami i formą szkolenia 

  

2 Realizacja programu praktyk 
pilotowych i ich integralność 
z programem szkolenia 

  

3 Ocena i zaliczanie osiąganych efektów 
szkolenia zgodnych z programami 
szkoleń realizowanymi w ramach 
szkolenia i nauki własnej 

  

4 Zaliczanie programu praktyk 
pilotowych  
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5 Prowadzenie dokumentacji związanej 
z procesem szkolenia 

  

6 Realizowanie wewnętrznej kontroli 
systemu zapewnienia jakości szkolenia 

  

 

VIII. Wnioski końcowe 

 

 
 
Zespół audytujący w składzie:  
 

1. …………………………………………. audytor wiodący 
 (imię i nazwisko)  

2. …………………………………………. audytor 
 (imię i nazwisko)  

3. …………………………………………. audytor 
 (imię i nazwisko)  

Audyt przeprowadzono w dniu/dniach*) ………………. 

…………............................................... 

…………............................................... 

.........................................  …………............................................... 
(data)  (podpisy członków zespołu audytującego) 

 
Potwierdzam zapoznanie się ze sprawozdaniem i otrzymanie jego egzemplarza 
 
 
 
 
 
.......................................................................................................  ………………………… 
(pieczęć, podpis szefa pilotów stacji / kierownika ośrodka szkolenia pilotów*)) (data) 

Objaśnienia:  
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) Jeżeli dotyczy. 
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KARTA NIEZGODNOŚCI  nr ......... 
Typ: Niezgodność duża � 
 Niezgodność � 

1. Nazwa stacji pilotowej / ośrodka 
szkolenia pilotów*): 

……..………………………………….. 

……………...…………………………. 

……………………...…………………. 

Przedstawiciel stacji/ośrodka 
 

.............................................................. 

2. Skład zespołu audytującego: 
 

1) …………………………………. 

2) …………………………………. 

3) …………………………………. 
 

3. Data: 

……………………………… 

4. Miejsce audytu: 

 ……………………………………..… 

5. Szczegóły niezgodności: 

 
 
 

6. Niespełniony wymóg: 

 

7. Termin przekazania informacji o podjętych działaniach korygujących:  

 
…………………  …………................................................ 
          (data)          (podpis audytora wiodącego) 

8. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółami niezgodności i deklaruję przekazanie informacji 
o podjętych działaniach korygujących, sposobie i terminie usunięcia niezgodności. 
 
............................................................................  …………............................................ 
  (osoba odpowiedzialna – imię i nazwisko, stanowisko)                                 (podpis) 

9. Informacja o działaniach korygujących: 
 
 
 
                                                    ………….......................................................................... 

 (podpis szefa pilotów stacji / kierownika ośrodka szkolenia pilotów) 
10. Działania korygujące: Akceptuję / Nie akceptuję / Nie przekazano informacji*) 

 
 
...........................................  …………............................................ 

(data)           (podpis audytora wiodącego) 
 

Objaśnienia:  
*) Niepotrzebne skreślić. 



– 15 – 
 

Załącznik nr 4 
WZÓR CERTYFIKATU UZNANIA STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKA SZKOLENIA 

PILOTÓW  
 

 

CERTYFIKAT UZNANIA 

W ZAKRESIE SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH 
 

……………………….…………………………………………………………….. 
 (nazwa i adres stacji/ośrodka) 

wydany przez 

……………………….…………………………………………………………….. 
 (minister właściwy do spraw gospodarki morskiej) 

 
Na podstawie art. 107 ust. 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) decyzją z dnia ……………… 
został(a) uznany(a) do szkolenia pilotów morskich w zakresie: 
………………………………………………………………………………….… 
………………………………………….………………………………………… 
Audyt w celu uznania przeprowadzono dnia ..………………………………. 
Certyfikat jest ważny od dnia ….…....……….… do dnia ….….....….…………. 
 
 
 
 
 
 
 ……………………  ……..…...…………………………… 
 (data wydania) (minister właściwy do spraw gospodarki morskiej) 
 
 
 
 
 
 

 
Certyfikat uznania nr ……… 

Uwaga: Wypełniając zakres certyfikatu, należy wskazać obszar pilotowy. 

 
 

pieczęć 
urzędowa 
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UZASADNIENIE 
 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia ... o zmianie ustawy 

o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), która 

spowodowała zmianę przepisów będących podstawą do wydania przepisów wykonawczych, 

zaistniała konieczność ponownego opublikowania rozporządzenia regulującego uznawanie 

i audytowanie ośrodków szkoleniowych i stacji pilotowych oraz określającego wymagania 

dotyczących wyposażenia bazy szkoleniowej i kwalifikacje kadry wymienionych jednostek.  

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju stanowi wykonanie 

delegacji zawartej w art. 107b ust. 6 pkt 8 ustawy, zgodnie z którą minister właściwy do 

spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb uznawania, 

potwierdzenia, odnawiania, zawieszania i cofania uznania oraz przeprowadzania audytów 

stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów morskich oraz wymagania dotyczące 

wyposażenia bazy szkoleniowej oraz kwalifikacji kadry.  

Projekt rozporządzenia określa warunki i tryb przeprowadzania audytów dotyczących: 

uznania, potwierdzenia, odnowienia, zawieszenia i cofania ważności uznania dla ośrodków 

i stacji szkolących pilotów morskich. Projekt, poprzez określenie zakresu audytu, określa 

także kryteria, jakimi kierować powinni się audytorzy w trakcie audytu. Audytorzy 

powoływani przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej będą przeprowadzali 

audyty poprzedzające uznanie, potwierdzające uznanie lub odnowienie uznania, mając na 

uwadze przepisy rozporządzenia oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim. Powoływanie 

audytorów określają odrębne przepisy, z zakresu audytów morskich jednostek edukacyjnych, 

znajdujące się w ustawie o bezpieczeństwie morskim.  

Proces szkolenia pilotów morskich wraz z praktykami pilotowymi – jego integralną 

częścią, jest specyficznym obszarem kształcenia. Wiedzę i umiejętności kandydat na pilota 

morskiego zdobywa poprzez samokształcenie i wykłady oraz szkolenie z wykorzystaniem 

technik symulacyjnych. W związku z dużą rolą samokształcenia w przygotowaniu pilota 

morskiego stacje i ośrodki zobowiązane są do przedstawienia w ramach dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzania audytu informacji o metodach sprawdzania wiedzy 

i umiejętności zdobytych tą drogą oraz zapewnić niezbędne wyposażenie służące do szkolenia 

pilotów morskich. Pozwoli to na zapewnienie właściwego realizowania procesu kształcenia 

przez uznane ośrodki szkolące pilotów, w tym, w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, 

stacje pilotowe i inne ośrodki szkoleniowe. Przepisy proponowanego rozporządzenia to nowe 
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rozwiązanie, otwierające możliwość prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie 

szkolenia pilotów morskich wszystkim podmiotom, po spełnieniu określonych przepisami 

wymagań. 

Obowiązek odbycia praktyki pilotowej, w celu zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego 

przed CMKE i uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych pilota morskiego, regulują odrębne 

przepisy, tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ... w sprawie programów 

szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich (Dz. U. poz. …) oraz 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ... w sprawie wymagań 

kwalifikacyjnych pilotów morskich (Dz. U. poz. …). Wymienione akty prawne określają 

również warunki realizacji praktyk pilotowych. 

Podmiotem ustawowo desygnowanym do przeprowadzenia praktyki pilotowej 

w określonym rejonie pilotowym, są stacje pilotowe, utworzone przez ministra właściwego 

ds. gospodarki morskiej i terytorialnie właściwe dla tych rejonów. Praktyki pilotowe 

przebiegają pod nadzorem doświadczonych pilotów morskich w ściśle określonym rejonie 

pilotowym na statkach zawijających do polskich portów. Stąd proponowanym rozwiązaniem 

w zakresie realizacji praktyk pilotowych będzie w rozumieniu niniejszych przepisów 

sprawdzenie możliwości zapewnienia realizacji szkolenia przez ośrodki lub stacje w zakresie 

praktyki pilotowej we współpracy ze stacjami pilotowymi, w których odbywa się pilotaż 

morski. W przypadku przeprowadzania szkolenia w stacji pilotowej, której rejon pilotowy jest 

tożsamy z rejonem, w którym pilot będzie wykonywał usługi pilotowe po ukończeniu 

szkolenia, praktyka realizowana jest przez tą stację. W pozostałych przypadkach praktyka 

realizowana jest w oparciu o stosowną umowę lub porozumienie z właściwą dla danego 

rejonu pilotowego stacją pilotową. 

Projekt przewiduje możliwość uznania w zakresie szkolenia kwalifikacyjnego 

obejmującego całość programu szkolenia wraz z praktykami pilotowymi i szkoleniem na 

symulatorze, jak również wyłącznie w zakresie prowadzenia szkoleń na symulatorze 

(obiektach rzeczywistych). Przy szkoleniach realizowanych na symulatorach pilot 

wykładowca powinien posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do zajęć na 

symulatorze wydane przez ośrodek, który udostępnia symulator. 

Przeszkolenie dydaktyczne wydane zgodnie z Konwencją STCW instruktorzy 

prowadzący szkolenie pilotów mogą uzyskać w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia ... w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników 

gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających 

szkolenie (Dz. U. poz. …). 
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Dodatkowo skutkiem przeprowadzonego audytu w przypadku stwierdzenia uchybień 

przez audytora może być zawieszenie albo cofnięcie uznania ośrodka lub stacji. Uchybienia 

są opisywane przez audytora jako niezgodność albo niezgodność duża. W obu przypadkach 

wystawiane są stosowne karty niezgodności, które zawierają szczegóły niezgodności oraz 

termin, w którym ośrodek lub stacja ma przekazać informację o podjętych działaniach 

korygujących.  

Uznanie następuje na wniosek audytora wiodącego, w drodze decyzji ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej. Do decyzji dołączą się certyfikat uznania, 

stanowiący potwierdzenie wydanej decyzji. Wzór certyfikatu określa załącznik nr 4 do 

rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Proponuje się, aby projekt rozporządzenia wszedł w życie po 14 dniach od dnia 

ogłoszenia.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uznawania 
stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 

Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, 
z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia ... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. …), która spowodowała zmianę przepisów będących podstawą do wydania przepisów wykonawczych, 
zaistniała konieczność ponownego opublikowania rozporządzenia regulującego uznawanie i audytowanie ośrodków 
szkoleniowych i stacji pilotowych oraz określającego wymagania dotyczących wyposażenia bazy szkoleniowej 
i kwalifikacje kadry wymienionych jednostek.  
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 107b ust. 6 pkt 8 
ustawy, zgodnie z którą minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, warunki 
i tryb uznawania, potwierdzenia, odnawiania, zawieszania i cofania uznania oraz przeprowadzania audytów stacji 
pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów morskich oraz wymagania dotyczące wyposażenia bazy szkoleniowej oraz 
kwalifikacji kadry. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia określa warunki i tryb przeprowadzania audytów dotyczących: uznania, potwierdzenia, odnowienia, 
zawieszenia i cofania ważności uznania dla ośrodków i stacji szkolących pilotów morskich. Projekt, poprzez określenie 
zakresu audytu, określa także kryteria, jakimi kierować powinni się audytorzy w trakcie audytu. Audytorzy powoływani 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej będą przeprowadzali audyty poprzedzające uznanie, 
potwierdzające uznanie lub odnowienie uznania, mając na uwadze przepisy rozporządzenia oraz ustawy o bezpieczeństwie 
morskim. Powoływanie audytorów określają odrębne przepisy, z zakresu audytów morskich jednostek edukacyjnych, 
znajdujące się w ustawie o bezpieczeństwie morskim.  
Proces szkolenia pilotów morskich wraz z praktykami pilotowymi – jego integralną częścią, jest specyficznym obszarem 
kształcenia. Wiedzę i umiejętności kandydat na pilota morskiego zdobywa poprzez samokształcenie i wykłady oraz 
szkolenie z wykorzystaniem technik symulacyjnych. W związku z dużą rolą samokształcenia w przygotowaniu pilota 
morskiego stacje i ośrodki zobowiązane są do przedstawienia w ramach dokumentów niezbędnych do przeprowadzania 
audytu informacji o metodach sprawdzania wiedzy i umiejętności zdobytych tą drogą oraz zapewnić niezbędne 
wyposażenie służące do szkolenia pilotów morskich. Pozwoli to na zapewnienie właściwego realizowania procesu 
kształcenia przez uznane ośrodki szkolące pilotów, w tym, w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, stacje pilotowe i inne 
ośrodki szkoleniowe. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Kwestie pilotażu morskiego są regulowane odrębnie w każdym z państw członkowskich UE i są dostosowany do lokalnych 
potrzeb wynikających ze specyfiki dostępu do portów, wielkości ruchu statków w portach i na morzu terytorialnym.  
W związku z powyższym proponowane rozwiązanie jest dostosowane do warunków panujących w Polce na polskich 
obszarach morskich i w polskich portach. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Stacje Pilotowe 8 stacji pilotowych, 
ok. 30 pilotów 

dane własne MIiR Brak jest nowych skutków 
regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Brak wpływu. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Brak wpływu. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wydanie rozporządzenia.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, szefami stacji pilotów oraz w ramach nadzoru 
nad stacjami pilotowymi dokonywanego przez dyrektorów urzędów morskich.  

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/04/EP 



Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) 

z dnia  

w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem 

 

 

Na podstawie art. 107b ust. 6 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Rozporządzenie określa sposób sprawowania przez dyrektora urzędu morskiego 

nadzoru nad prawidłowością wykonywania usług pilotowych organizowanych 

i koordynowanych przez stacje pilotowe oraz zakres danych umieszczanych na liście pilotów. 

 § 2. 1. W ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością i poziomem 

wykonywanych usług pilotowych właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego: 

1) określa, po zasięgnięciu opinii szefa pilotów właściwego dla danego rejonu 

pilotowego, minimalną liczbę pilotów morskich uprawnionych do pilotowania statków 

w rejonie pilotowym, w którym pilotaż jest obowiązkowy, uwzględniając warunki 

portowo-żeglugowe, natężenie ruchu statków i ich wielkość oraz czas pracy pilotów; 

2) powołuje i odwołuje szefa pilotów spośród pilotów stacji pilotowej; 

3) koordynuje nabór kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe.  

 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor urzędu morskiego dokonuje 

po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowej pilotów morskich. 

 § 3. 1. W ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością organizowania 

i koordynowania usług pilotowych przez stacje pilotowe, właściwy terytorialnie dyrektor 

urzędu morskiego przeprowadza, nie rzadziej niż co 2 lata, kontrolę stacji pilotowej, mającą 

na celu:  

1) ocenę przestrzegania postanowień regulaminu funkcjonowania stacji pilotowej, 

w szczególności: 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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a) organizacji pracy stacji, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz czasu pracy pilotów, 

b) spełniania wymagań, jakie powinien spełniać szef pilotów, 

c) zakresu obowiązków szefa pilotów, 

d) zakresu obowiązków pilota, 

2) ocenę przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi podczas 

pilotowania statków przez pilotów należących do tej stacji 

– zakończoną sporządzeniem raportu, który może zawierać zalecenia pokontrolne; kopię 

raportu otrzymuje szef pilotów. 

 2. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych szef pilotów powiadamia dyrektora 

urzędu morskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia kopii raportu, o uwzględnieniu lub 

przyczynach nieuwzględnienia tych zaleceń. 

 § 4. 1. Zakres danych umieszczanych na liście pilotów obejmuje: 

1) imię i nazwisko pilota; 

2) datę wpisania pilota na listę pilotów; 

3) numer dyplomu i datę ważności dyplomu pilota oraz wskazanie organu, który wydał 

dyplom; 

4) posiadane przez pilota uprawnienia pilotowe i ewentualne ich ograniczenia; 

5) informacje dotyczące zawieszenia posiadanych przez pilota uprawnień, w tym jego 

przyczynę, podstawę prawną i okres na jaki uprawnienia pilota zostały zawieszone; 

6) informację o skreśleniu pilota z listy pilotów, ze wskazaniem daty i podstawy 

skreślenia. 

 2. W przypadku skreślenia pilota z listy pilotów informacje, o których mowa w ust. 1, 

mogą zostać usunięte nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia skreślenia go z listy.  

 § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadzoru nad 

pilotażem wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR), zwany dalej 

„projektem rozporządzenia”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 107b ust. 6 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 

Nr 228, poz. 1368, z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.  

Projekt rozporządzenia określa sposób sprawowania nadzoru dyrektora urzędu morskiego 

nad pilotażem, dotychczas uregulowany w rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru 

nad pilotażem (Dz. U. poz. 1437). Projekt rozporządzenia, tak jak i poprzedni, porządkuje 

zagadnienia nadzoru nad pilotażem, ustalając jednakowy sposób jego sprawowania przez 

wszystkich dyrektorów urzędów morskich, a kolejne jego punkty regulują realizację tego 

nadzoru.  

W § 1 projektu rozporządzenia określa się zakres przedmiotowy rozporządzenia. 

Organizowanie i koordynowanie usług pilotowych przez stacje pilotowe wynika z art. 229 § 1 

ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2013 r. poz. 1758, z późn. zm.).  

W § 2 projektu rozporządzenia przewiduje się określenie przez dyrektora urzędu 

morskiego minimalnej liczby pilotów, którzy w danym rejonie pilotowym wykonują pilotaż 

morski. Ma to na celu zapewnienie takiego stanu osobowego pilotów stacji pilotowych, który 

daje gwarancję, że przy określonym natężeniu ruchu statków i warunkach portowych obsługa 

pilotowa zawsze będzie zrealizowana. Ponadto zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia, 

dyrektor urzędu morskiego powołuje oraz odwołuje szefa pilotów jako osobę pełniącą funkcję 

organizatora pracy pilotów w stacji pilotowej. Należy zaznaczyć, że nie jest to powołanie 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94, z późn. zm.) oznaczającego nawiązanie stosunku pracy, a jedynie wskazanie osoby 

do pełnienia określonej funkcji. Przepis § 2 projektu rozporządzenia upoważnia także 

dyrektora urzędu morskiego do koordynacji przebiegu naboru kandydatów na szkolenia na 

pilotów i praktyki pilotowe, co ma stanowić gwarancję, że postępowanie będzie 

przeprowadzone bezstronnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Przepis § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia ustanawia ramy czasowe, w których powinna 

być przeprowadzana kontrola stacji pilotowej przez dyrektora urzędu morskiego, oraz 

wytyczne niezbędne do oceny regulaminów funkcjonowania stacji pilotowych, które są 
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wydawane przez dyrektora urzędu morskiego na podstawie art. 229 § 3 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. – Kodeks morski. Proponuje się, aby zwrócić szczególną uwagę na 

przestrzeganie określonych w regulaminie postanowień dotyczących organizacji pracy stacji 

pilotowej, w tym szczegółowego systemu pracy pilotów morskich, uwzględniającego przepisy 

BHP dotyczące czasu pracy, warunków, jakie powinien spełniać szef pilotów, jego 

obowiązków oraz obowiązków innych pilotów. Ponadto w trakcie kontroli dyrektor urzędu 

morskiego ocenia aspekty bezpieczeństwa żeglugi powiązane ze świadczonymi usługami, 

przez co rozumie się również analizę wypadków i incydentów morskich związanych 

z pilotażem wykonywanym przez daną stację pilotową. Wprowadzenie nowego instrumentu 

nadzoru dyrektora urzędu morskiego nad pilotażem w postaci okresowych kontroli stacji 

pilotowej w aspekcie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa żeglugi, pozwala dyrektorowi 

urzędu morskiego na sprawdzanie np. stanu wyposażenia stacji pilotowej w środki łączności 

i środki transportowe czy funkcjonowania systemu i realizacji powiadamiania pilotów, jak 

również określenie ewentualnych niedociągnięć w pracy stacji pilotowych i nieprawidłowości 

w pracy samych pilotów. Raport pokontrolny zawierający między innymi ocenę 

przestrzegania przepisów w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi wraz z wnioskami 

i ewentualnymi zaleceniami wynikającymi z tej oceny umożliwia dyrektorowi urzędu 

morskiego podjęcie odpowiednich działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. 

Dlatego też § 3 ust. 2 projektu rozporządzenia określa termin, w którym szef stacji pilotowej 

powinien poinformować dyrektora urzędu morskiego o stanie realizacji zaleceń 

pokontrolnych.  

Prowadzenie listy pilotów jako obowiązek dyrektora urzędu morskiego wynika 

z przepisów art. 227 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski. Lista pilotów jako 

element nadzoru nad pilotażem morskim wynika bezpośrednio z delegacji ustawowej do 

wydania projektu rozporządzenia. W projekcie rozporządzenia w § 4 sprecyzowano, jakie 

informacje powinny być umieszczone na liście pilotów. Podstawy i możliwe przyczyny 

skreślenia z listy pilotów określa art. 228 § 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks 

morski. Proponuje się, aby dane umieszczone na liście pilotów widniały na liście przez co 

najmniej 24 miesiące od dnia skreślenia pilota z listy, tak aby nie budziło niczyich 

wątpliwości, czy dana osoba jest uprawniona do wykonywania pilotażu (§ 4 ust. 2 projektu 

rozporządzenia). 

Zgodnie z § 5 projektu rozporządzenia, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.  
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 Projektowane rozporządzenie nie zawiera norm technicznych podlegających procedurze 

notyfikacji, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadzoru 
nad pilotażem. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw.  
 

Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
W związku ze zmianą ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą”, zaistniała konieczność opracowania przepisów wykonawczych regulujących kwestie 
nadzoru nad pilotażem. 
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadzoru nad pilotażem stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 107b ust. 6 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm. ).  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projekt rozporządzenia określa sposób sprawowania nadzoru dyrektora urzędu morskiego nad pilotażem, dotychczas 
uregulowany w rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. 
w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem (Dz. U. poz. 1437). Projekt rozporządzenia, tak jak i poprzedni, 
porządkuje zagadnienia nadzoru nad pilotażem, ustalając jednakowy sposób jego sprawowania przez wszystkich 
dyrektorów urzędów morskich, a kolejne jego punkty regulują realizację tego nadzoru. Nie przewiduje się zmian 
w stosunku do poprzednio obowiązującego projektu. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  
Kwestie pilotażu morskiego są regulowane odrębnie w każdym z państw członkowskich UE i są dostosowany do 
lokalnych potrzeb wynikających ze specyfiki dostępu do portów, wielkości ruchu statków w portach i na morzu 
terytorialnym.  
W związku z powyższym proponowane rozwiązanie jest dostosowane do warunków panujących w Polce na polskich 
obszarach morskich i w polskich portach.  
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Stacje Pilotowe 8 stacji pilotowych, 

ok. 30 pilotów 
dane własne MIiR Brak jest nowych skutków 

regulacji, obecnie obowiązuje 
już rozporządzenie w tej 
sprawie 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw.  
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Brak wpływu. 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Brak wpływu. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 
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9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, szefami stacji pilotów oraz w ramach nadzoru 
nad stacjami pilotowymi dokonywanego przez dyrektorów urzędów morskich.  
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-04-dg 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U 1) 

z dnia  

w sprawie zwolnienia lub zastosowania środków równoważnych w zakresie wyposażenia 

i konstrukcji jachtu morskiego 

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb zwolnienia albo wyrażenia zgody 

przez dyrektora urzędu morskiego na zastosowanie środków równoważnych w zakresie 

wyposażenia i konstrukcji jachtu morskiego. 

§ 2. 1. Właściwy dyrektor urzędu morskiego może zwolnić jacht z wymagań określonych 

przepisami wydanymi na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą” jeżeli: 

1) cechy konstrukcyjne jachtu morskiego nie pozwalają na zastosowanie tych wymagań, 

w szczególności w odniesieniu do jachtów o nowatorskich rozwiązaniach, o ile: 

a) dokumentacja techniczna jednostki potwierdza niemożność spełnienia wymagań ze 

względów konstrukcyjnych, 

b) jacht spełnia wymogi bezpieczeństwa wystarczające do uprawiania żeglugi, do której 

jest przeznaczony, 

c) opinia podmiotu sprawującego nadzór techniczny nad jachtem jest pozytywna; 

2) ma to uzasadnienie ze względu na szczególne warunki eksploatacyjne jachtu, takie jak 

rodzaj odbywanych podróży, ograniczony rejon żeglugi, ograniczone warunki 

meteorologiczne, w tym wysokość fali, siła wiatru, ograniczony sezon eksploatacji, rejsy 

odbywające się wyłącznie w porze dziennej, ograniczony czas podróży bądź bliskość służb 

ratowniczych, o ile: 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852,  z 2014 r. 
poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222. 
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a) jacht spełnia wymogi bezpieczeństwa wystarczające do uprawiania żeglugi, do której 

jest przeznaczony, 

b) opinia podmiotu sprawującego nadzór techniczny nad jachtem jest pozytywna; 

3) jacht, który normalnie nie odbywa podróży w danym rejonie ma odbyć jednorazową 

podróż, o ile: 

a) spełnione zostaną wymagania bezpieczeństwa wystarczające na podróż, którą jacht ma 

odbyć, 

b) zwolnienie będzie dotyczyło jednej podróży; 

4) okres eksploatacji jachtu do czasu likwidacji jednostki wynosi mniej niż 2 lata, o ile: 

a) jacht spełnia wymogi bezpieczeństwa wystarczające do uprawiania żeglugi, do której 

jest przeznaczony, 

b) opinia podmiotu sprawującego nadzór techniczny nad jachtem jest pozytywna. 

2. Właściwy dyrektor urzędu morskiego może wyrazić zgodę na zastosowanie na jachcie 

środków równoważnych w stosunku do wymagań określonych przepisami wydanymi na 

podstawie art. 110 ust. 4 ustawy, jeżeli dostarczona dokumentacja potwierdza, że 

zastosowane środki równoważne będą przynajmniej w takim samym stopniu skuteczne jak 

określone w przepisach, o ile opinia podmiotu sprawującego nadzór techniczny nad jachtem 

jest pozytywna. 

§ 3. 1. W przypadku, o którym mowa w § 2, armator jachtu składa wniosek do dyrektora 

urzędu morskiego właściwego ze względu na port macierzysty jednostki. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) dokumentację techniczną, o ile jest wymagana; 

2) opinię podmiotu sprawującego nadzór techniczny nad jachtem; 

3) oświadczenie armatora o zamiarze likwidacji jednostki – w przypadku, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 4. 

§ 4. Przed podjęciem decyzji dyrektor urzędu morskiego może przeprowadzić na jachcie 

inspekcję doraźną. 

§ 5. 1. Jachty, który otrzymał zwolnienie lub zgodę na zastosowanie rozwiązań 

równoważnych otrzymuje odpowiedni wpis w karcie bezpieczeństwa lub certyfikat 

zwolnienia, w przypadku jachtów podlegających Konwencji SOLAS. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor urzędu morskiego informuje o tym fakcie 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w terminie 7 dni od dnia wydania 

dokumentów bezpieczeństwa jachtu, podając uzasadnienie swojej decyzji.  
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§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zwolnienia lub zastosowania 

środków równoważnych w zakresie wyposażania i konstrukcji jachtu morskiego, zwane dalej 

„rozporządzeniem”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 110 

ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, 

poz. 1368, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

W § 2 rozporządzenia określono warunki, w jakich dyrektor urzędu morskiego może zwolnić 

jacht z wymagań określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy lub 

wyrazić zgodę na zastosowanie na jachcie środków równoważnych. Projektodawca 

przewidział takie możliwości, w przypadkach gdy: 

1) cechy konstrukcyjne jachtu morskiego nie pozwalają na zastosowanie tych wymagań, 

w szczególności w odniesieniu do jachtów o nowatorskich rozwiązaniach,  

2) ma to uzasadnienie ze względu na szczególne warunki eksploatacyjne jachtu, takie jak 

rodzaj odbywanych podróży, ograniczony rejon żeglugi, ograniczone warunki 

meteorologiczne, w tym wysokość fali, siła wiatru, ograniczony sezon eksploatacji, rejsy 

odbywające się wyłącznie w porze dziennej, ograniczony czas podróży bądź bliskość służb 

ratowniczych, 

3) jacht, który normalnie nie odbywa podróży w danym rejonie ma odbyć jednorazową 

podróż, 

4) okres eksploatacji jachtu do czasu likwidacji jednostki wynosi mniej niż 2 lata,  

5) dostarczona dokumentacja potwierdza, że zastosowane środki równoważne będą 

przynajmniej w takim samym stopniu skuteczne jak określone w przepisach, o ile sytuacja ta 

znajduje potwierdzenie w dokumentacji technicznej, a opinia podmiotu sprawującego nadzór 

techniczny nad jachtem jest pozytywna. 

W § 3–5 określono tryb zwolnienia albo wyrażenia zgody przez dyrektora urzędu morskiego 

na zastosowanie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji jachtu 

morskiego. Zgodnie z art. 110 ust. 6 ustawy zwolnienie lub wyrażenie zgody na zastosowanie 

środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji jachtu morskiego następuje na 

wniosek armatora. W § 3 ust. 2 określono jakie dokumenty muszą być dołączone do wniosku 

armatora. Przed podjęciem decyzji dyrektor urzędu morskiego może przeprowadzić na jachcie 

inspekcję doraźną, zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 5 ustawy. Jeśli decyzja dyrektora urzędu 

morskiego będzie pozytywna, jachty otrzyma odpowiedni wpis w karcie bezpieczeństwa lub 

certyfikat zwolnienia, w przypadku jachtów podlegających Konwencji SOLAS. W takim 
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przypadku dyrektor urzędu morskiego informuje ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej w terminie 7 dni od dnia wydania dokumentów bezpieczeństwa jachtu, podając 

uzasadnienie swojej decyzji.  

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.).   

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), przedmiotowy projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosownie do postanowień § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zwolnienia 
lub zastosowania środków równoważnych w zakresie wyposażenia i 
konstrukcji jachtu morskiego. 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Wojciech Zdanowicz, Departament Transportu Morskiego 
i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR;  
tel. 22 630 15 79; e-mail: wojciech.zdanowicz@mir.gov.pl 

Data sporządzenia: 
26.03.2015 r. 
 
Źródło:  
ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz niektórych innych ustaw. 
 
Nr w wykazie prac … 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zwolnienia lub zastosowania środków równoważnych 
w zakresie wyposażania i konstrukcji jachtu morskiego, zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 
(Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Na podstawie dotychczasowych przepisów nie było 
możliwe wydawanie zwolnień dla jachtów, ponieważ brak był odpowiednich przepisów ustawowych w tym zakresie. 
Zwolnienia takie mogły być jednak wydawane statkom podlegającym przepisom umowom międzynarodowym, ponieważ 
bezpośrednio umowy te przewidywały możliwość wydania takich zwolnień. Nastąpi więc wyrównanie możliwości 
uzyskania zwolnień również dla jachtów morskich. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Rozporządzenia określa warunki, w jakich dyrektor urzędu morskiego może zwolnić jacht z wymagań określonych 
przepisami wydanymi na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy lub wyrazić zgodę na zastosowanie na jachcie środków 
równoważnych. Projektodawca przewidział takie możliwości, w przypadkach gdy: 
1) cechy konstrukcyjne jachtu morskiego nie pozwalają na zastosowanie tych wymagań, w szczególności w odniesieniu do 
jachtów o nowatorskich rozwiązaniach,  
2) ma to uzasadnienie ze względu na szczególne warunki eksploatacyjne jachtu, takie jak rodzaj odbywanych podróży, 
ograniczony rejon żeglugi, ograniczone warunki meteorologiczne, w tym wysokość fali, siła wiatru, ograniczony sezon 
eksploatacji, rejsy odbywające się wyłącznie w porze dziennej, ograniczony czas podróży bądź bliskość służb 
ratowniczych, 
3) jacht, który normalnie nie odbywa podróży w danym rejonie ma odbyć jednorazową podróż, 
4) okres eksploatacji jachtu do czasu likwidacji jednostki wynosi mniej niż 2 lata,  
5) dostarczona dokumentacja potwierdza, że zastosowane środki równoważne będą przynajmniej w takim samym stopniu 
skuteczne jak określone w przepisach, o ile sytuacja ta znajduje potwierdzenie w dokumentacji technicznej, a opinia 
podmiotu sprawującego nadzór techniczny nad jachtem jest pozytywna. 
Zgodnie z art. 110 ust. 6 ustawy zwolnienie lub wyrażenie zgody na zastosowanie środków równoważnych w zakresie 
wyposażenia i konstrukcji jachtu morskiego następuje na wniosek armatora. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Kwestie zwolnień jachtów nie są uregulowane w przepisach międzynarodowych lub unijnych. W związku z powyższym 
każde państwo może wydawać zwolnienia zgodnie z własnym systemem inspekcji, mając na uwadze organizację własnej 
administracji morskiej oraz warunki żeglugi jachtu specyficzne dla danego akwenu. Nie ma jednolitego podejścia państw 
członkowskich UE w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym proponowane rozwiązanie jest dostosowane do 
polskich obszarów morskich oraz rodzajów żeglugi uprawianych przez jachty o polskiej przynależności. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Armatorzy jachtów 
o polskiej przynależności  

ok. 800 jachtów szacunki własne MIiR 
i Urzędów Morskich 

Wprowadzenie ułatwień 
w żegludze w postaci 
możliwości uzyskania 
zwolnień z wymagań 
w zakresie konstrukcji 
i wyposażenia jachtu 
dostoswanych do rodzaju 
uprawianej żeglugi. 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie poddany konsultacjom po publikacji ustawy zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw. 
6. Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

 
 
Brak wpływu. 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne Armatorzy jachtów 
o polskiej 
przynależności  

Wprowadzenie ułatwień w żegludze w postaci możliwości uzyskania zwolnień 
z wymagań w zakresie konstrukcji i wyposażenia jachtu dostoswanych do 
rodzaju uprawianej żeglugi. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 
9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporządzenia. 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja nastąpi w ramach okresowych spotkań z administracją morską, których analizą będzie liczba i szczegółowy 
zakres wydanych zwolnień. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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	Wykazuje wiedzę na temat zagrożeń specyficznych dla statku i ładunku, z uwzględnieniem przepisów dotyczących palenia (tytoniu), atmosfery z obniżoną zawartością tlenu, narkozy spowodowanej węglowodorami pochodzącymi z ładunku, toksyczności ładunku.
	Zapoznał się i rozumie system oceny ryzyka.
	Got acquainted and understands the risk assessment system.
	Zna procedury wydawania zezwoleń na pracę, włączając procedury dla prac z otwartym ogniem i wchodzeniem do przestrzeni zamkniętych. 
	Knows procedures of issuing permits to work, including hot works and enclosed spaces entry procedures.
	Potrafi poprawnie używać wyposażenia ochrony osobistej.  
	Demonstrates safe working practices as related to use of personal protective equipment .
	Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers)
	Zna i rozumie niebezpieczeństwa i środki ostrożności związane z obsługą i magazynowaniem ładunku w niskich temperaturach.
	 Knows and understands dangers and precautions related to handling and storage of cargoes at cryogenic temperatures.
	Wykazuje znajomość konstrukcji kadłuba/zbiorników i ich ograniczeń. 
	Demonstrates knowledge of hull/tank construction and limitations.
	Rozróżnia i lokalizuje podłączenia rurociągów ładunkowych. 
	Got acquainted with properties and hazards associated with the types of cargo being carried, including use of Material Safety Data Sheets.
	Rozumie zagrożenia, jakie mogą stwarzać operacje ładunkowe 
	(takie, jak czyszczenie/odgazowywanie/mycie zbiorników) dla  systemu wentylacji pomieszczeń, zna działania zmniejszające te ryzyka.
	Understands the risks that cargo operations (such as purging/gas-freeing/tank cleaning) may have on the accommodation ventilation systems and knows actions to mitigate these risks.
	Zapoznał się z konstrukcją i elementami systemu ładunkowego 
	i balastowego. 
	Got acquainted with configuration of cargo and ballast system. 
	Zapoznał się z pompami i  ich osprzętem.
	Got acquainted with pumps and associated equipment .
	Rozróżnia i nazywa wyposażenie specjalistyczne związane z operacjami ładunkowymi. 
	Distinguishes and names the specialist equipment associated with the cargo operations. 
	Wykazuje wiedzę na temat szczegółów konstrukcji tankowca i ich  wpływu na operacje ładunkowe. 
	Demonstrates knowledge of particulars of the tanker’s construction and how this affects the cargo operations. 
	Rozumie i zna sposób zastosowania podziału, oddzielenia i śluz powietrznych do otrzymania obszarów wolnych od gazu. 
	Understands and knows how to use of segregation, separation and airlocks to maintain gas-safe areas. 
	Zna i rozróżnia zbiorniki ładunkowe, przegrody wewnętrzne, przestrzenie izolacyjne, zawory odciążeniowe/bezpieczeństwa rurociągu i systemy wentylacji oparów. 
	Knows and distinguishes cargo tanks, inter-barriers, insulation spaces, and pipeline relief valves and vapour venting systems.
	Zapoznał się z kompresorami oparów ładunku  i ich osprzętem. 
	Got acquainted with cargo vapour compressors and associated equipment. 
	Zapoznał się z informacją o stateczności tankowca i kalkulatorem statecznościowym.
	Got acquainted with tanker’s stability information and calculating equipment.
	Zna znaczenie utrzymania poziomu naprężeń kadłuba w dozwolonych granicach. 
	Understands importance of maintaining stress levels within acceptable limits.
	Rozumie niebezpieczeństwa swobodnej powierzchni cieczy i ruchu cieczy wewnątrz poruszającego się, nie całkowicie zapełnionego zbiornika- zjawisko „sloshingu”. 
	Understands dangers of free surface effect and “sloshing” effect.
	Asystował przy planowaniu załadunku/opieki w czasie transportu/wyładunku / balastowania.
	 Assisted in pre-planning of loading/in-transit care, discharge /ballast operations.
	 Zapoznał się z prowadzeniem zapisów.
	Got acquainted with keeping records.
	Zna procedury startowania/zatrzymania, włączając procedurę awaryjnego zatrzymania urządzeń ładunkowych.
	Knows start up/stopping procedures, including emergency shutdown. 
	Rozumie potrzebę kontroli stanu zacumowania statku w czasie operacji ładunkowych.
	Understands that attention is required for mooring arrangements during cargo operations.
	Zna i rozumie wymagania dotyczące zubożania i zobojętniania atmosfery zbiornika oraz niebezpieczeństwa temu towarzyszące.
	 Knows and understands purging and inerting requirements and associated hazards. 
	 Asystował podczas załadunku statku, włączając operację dopełniania zbiorników.
	Assisted in loading cargo, including topping-off operations.
	 Asystował podczas wyładunku, włączając operacje resztkowania 
	i osuszania.
	Assisted in discharging cargo, including draining and stripping operations.
	Zna procedury dotyczące kontroli ładunku w czasie operacji za- i wyładunku, włączając pobieranie próbek, kiedy jest to stosowane.
	Has working knowledge of procedures for monitoring of cargo during loading/discharging operations, including sampling where applicable. 
	Zapoznał się ze sposobem mierzenia ilości ładunku i obsługi systemów alarmowych.
	Got  acquainted with tank gauging and alarm systems. 
	Zna i rozumie niebezpieczeństwa wyładowań elektrostatycznych  oraz  związaną z tym prewencję. 
	Knows and understands dangers from electrostatic discharge and its prevention.
	 Asystował podczas operacji balastowania i wybalastowania.
	Assisted in ballasting and de-ballasting operations.
	Zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi konserwacji, włączając inspekcje powłok ochronnych. 
	Got  acquainted with maintenance requirements, including coating inspections. 
	Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji.
	Rozumie działanie inhibitora i katalizatora.
	Understands functions of inhibitors and catalysts. 
	Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu. 
	Understands issue of the vapour/gas dispersion. 
	Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji.
	Understands issues of the polymerization , cargo compatibility, tank coating compatibility and other reactions.
	 Rozumie działanie inhibitora i katalizatora.
	Understands functions of inhibitors and catalysts.
	Rozumie przyczyny ciśnienia zwrotnego/przeciwciśnienia i efekt nagłego wzrostu ciśnienia. 
	Understands causes of backpressure and pressure surge effects. 
	 Posiada wiedzę  na temat użycia wyparowanego gazu jako paliwa. 
	Has knowledge about the use of boil-off gas as a fuel.
	Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu. 
	Understands issue of the vapour/gas dispersion.  
	Asystował podczas operacji zubożania i schładzania.
	Assisted in purging and cool-down operations. 
	Zapoznał się z obsługą i konserwacją wyposażenia do skraplania gazu.
	Got  acquainted with operation and maintenance of re-liquefaction equipment.
	Rozumie i zapoznał się z systemem kontroli ładunku CTS.
	Demonstrates understanding and use of the custody transfer system.  
	Rozróżnia i nazywa systemy czyszczenia zbiorników i wyposażenie montowane na tankowcu.
	Distinguishes  and names tank cleaning systems and equipment fitted on the tanker. 
	Asystował podczas planowanie operacji mycia/czyszczenia zbiornika.
	Assisted in pre-planning of tank washing/cleaning operations.
	Posiada znajomość procedur mycia zbiornika, włączając zubożanie 
	i zobojętnianie.
	Has working knowledge of tank washing procedures, including purging and inerting.
	Posiada wiedzę na temat kontrolowania resztek olejowych pozostałych po myciu.
	Has the working knowledge about controlling of slops/waste product. 
	Wykazuje wiedzę i rozumie zagrożenia elektrostatyczne.
	Knows and understands electro-static hazards. 
	Zapoznał się z wymaganiami odnośnie stopnia czystości.
	Got  acquainted with cleanliness requirements. 
	Zapoznał się z wymaganiami w zakresie konserwacji. 
	Got acquainted with maintenance requirements. 
	 Posiada praktyczną wiedzę na temat usuwania inhibitorów i osadów.
	 Has working knowledge about removal of inhibitors and residues.
	Zna użycie absorbentów, środków czyszczących i detergentów.
	Demonstrates the working knowledge about applying absorbents, cleaning agents and detergents. 
	Posiada wiedzę o procesach odparowywania płynnych pozostałości i re-gazyfikacji. 
	Has a knowledge of hot-gassing/boil-off of liquid residues and regassification process. 
	Zna systemy gazu obojętnego i jego wyposażenie montowane na tankowcu (linie, zawory, zabezpieczenia).
	Knows inerting system(s) and equipment fitted to the tanker .
	Rozumie niebezpieczeństwa związane z inertowaniem zbiorników, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wejścia do zbiorników.
	Knows and understands hazards associated with inerting spaces, with particular reference to safe entry into tanks. 
	Asystował podczas operacji zubożania, utrzymania obojętnej atmosfery i operacjach odgazowywania. 
	Assisted in purging, maintaining inert atmosphere and gas-freeing operations .
	Zapoznał się z wymaganiami odnośnie utrzymania/konserwacji systemu.
	Got  acquainted with maintenance requirements. 
	Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery i kompanijnymi, dokumentacją i planami. 
	Got  acquainted with international, Flag State and company regulations, documentation and plans.
	Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszczeniom olejowym SOPEP i statkowym planem działania na wypadek rozlewu olejowego na wodach amerykańskich VRP. 
	Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and control plan and VRP- Vessel Response Plan in the case of oil spill in U.S. waters.
	Posiada wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia zapobiegającego zanieczyszczeniom, włączając monitorowanie wypompowywania resztek olejowych. 
	Has the working knowledge about operation of the tanker’s pollution-prevention systems and equipment, including discharge monitoring. 
	Potrafi użyć środki do zabezpieczania-usuwania rozlewów olejowych na statku.
	Knows and understands an application and ooperation of the tanker’s pollution-containment equipment. 
	Zapoznał się z użyciem i kalibracją osobistych analizatorów gazu, przenośnych i stałych, ze szczególnym odniesieniem do wyposażenia monitorującego zawartość tlenu i węglowodoru.
	Got  acquainted with the use and the calibration of personal, portable and fixed gas analysers, with particular reference to oxygen and hydrocarbon monitoring equipment.
	 Zapoznał się z działaniem, konserwacją i ograniczeniami pomiaru poziomu napełnienia zbiornika, systemami alarmowymi i pomiaru temperatury
	Got acquainted with operation, maintenance and limitation of cargo tank level measuring, level alarm and temperature measuring systems.
	Zapoznał się obsługą i utrzymaniem (wyposażenia) mierzącego temperaturę kadłuba.
	Got acquainted with operation and maintenance of hull temperature measurement.
	Zapoznał się z instrukcjami dotyczącymi obsługi i konserwacji poszczególnych elementów wyposażenia statku. 
	Got acquainted with the ooperating and maintenance manuals specific to the equipment on board.
	Zapoznał się z ustalonymi standardami przemysłowymi i kodem  bezpieczeństwa pracy (np. ICS, OCIMF, SIGTTO).
	Got  acquainted with established industrial standards and code of safe working practice (e.g., ICS, OCIMF, SIGTTO). 

	3.   Wyciąg pływania (Shipboard service record)
	5.   Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s
	review of training progress)
	cd. – Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s
	review of training progress)
	6.   Kontrola książki praktyk przez Kapitana i oficera szkoleniowego armatora (Master’s and  company
	training officer’s  inspection of Record Book)
	7.   Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )

	Część 3.  Obowiązkowe zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa oraz ze statkiem Section 3. Mandatory safety and shipboard familiarization
	1.   Zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z sekcją A-VI /1 &1 Kodeksu STCW
	(Safety familiarization as required by section A-VI /1paragraph 1 of the STCW Code)
	Miejsca zbiórki w czasie alarmów  opuszczenia statku i pożarowego oraz pozostałe dane – wpisać w niżej podanej tabeli  (Boat and Fire Muster Station and other details- insert in the appropriate space)
	Uwagi:
	Remarks:
	2.   Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 konwencji STCW  (Shipboard  familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention)
	cd. 2.   Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 konwencji STCW  (Shipboard  familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention)
	Część 4. Informacje o statkach  (Section 4.    Particulars of ships)
	1.   Informacje o statku pierwszym (Particulars of first ship)
	2.    Informacje o statku drugim (Particulars of second ship)
	3.   Informacje o statku trzecim  (Particulars of third ship)
	4.   Informacje o statku czwartym (Particulars of fourth ship)
	5.   Informacje o statku piątym  (Particulars of fifth ship)
	6.   Informacje o statku szóstym  (Particulars of sixth ship)
	7.   Informacje o statku siódmym  (Particulars of seventh ship)
	8.   Informacje o statku ósmym  (Particulars of eighth ship)
	9.   Informacje o statku dziewiątym  (Particulars of ninth ship)
	10.   Informacje o statku dziesiątym  (Particulars of tenth ship)
	Część 5.  Zestawienie zadań szkoleniowych na poziomie pomocniczym i potwierdzenie ich wykonania
	W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki, które powinny być wypełnione w ramach zatwierdzonego programu szkolenia praktycznego na statku. Zadania i obowiązki dotyczą następujących obszarów: zasady bezpieczeństwa pracy,  ogó...

	Section 5. Shipboard programme of training at the support level and record of achievements
	This section contain training tasks or duties which should be undertaken as part of the approved programme of onboard training. Tasks and duties relate to the following areas: safe working practices, general seamanship, systems and equipment, deck mai...
	Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a deck cadet has achieved a satisfactory standard of profici...

	Część 6. Zestawienie zadań szkoleniowych na poziomie operacyjnym i potwierdzenie osiągniętych kompetencji
	W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki, które powinny być wypełnione w ramach zatwierdzonego programu szkolenia praktycznego na statku. Zadania i obowiązki dotyczą następujących obszarów: pełnienie wacht, kierowanie obsad...
	Section 6. Shipboard programme of training at the operational level and record of competence achieved
	Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a deck cadet has achieved a satisfactory standard of compete...

	Część 7. Szkolenie podstawowe dla wszystkich członków załogi tankowca i potwierdzenie wykonania
	Section 7. Familiarization training for all tanker personnel and record of  achievement
	Część 8. Prace projektowe
	Section 8. Project work
	Część 9. Przeglądy Książki praktyk morskich  i ocena realizowanej praktyki
	Section 9. The On Board Training Record Book review and training assessment
	Zaliczenie realizowanej praktyki morskiej zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW
	On board training acceptance as required by IMO STCW Convention
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	Część 1. Informacje ogólne           Section 1. General information
	1.1   Wprowadzenie             1.1   Introduction
	1.2    Instrukcja wypełniania    1.2    Guidance for completing
	Książki  Praktyk  Morskich              Training Record Book
	Część 2. Zapis przebiegu praktyki morskiej
	Section 2. Summary record of on board training
	1.   Dane osobowe praktykanta pokładowego (Deck Cadet personal details)
	2.   Uzyskane świadectwa szkoleń (Certificates achieved)

	* informacje nieobowiązkowe / optional information
	Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery i kompanijnymi, dokumentacją i planami. 
	Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszczeniom olejowym SOPEP.
	Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and control plan.
	Posiada praktyczną wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia zapobiegającego zanieczyszczeniom.
	 Has the working knowledge about operation of the pollution-prevention systems and equipment.
	Wykazuje wiedzę na temat zagrożeń specyficznych dla statku i ładunku, z uwzględnieniem przepisów dotyczących palenia (tytoniu), atmosfery z obniżoną zawartością tlenu, narkozy spowodowanej węglowodorami pochodzącymi z ładunku, toksyczności ładunku.
	Zapoznał się i rozumie system oceny ryzyka.
	Got acquainted and understands the risk assessment system.
	Zna procedury wydawania zezwoleń na pracę, włączając procedury dla prac z otwartym ogniem i wchodzeniem do przestrzeni zamkniętych. 
	Knows procedures of issuing permits to work, including hot works and enclosed spaces entry procedures.
	Potrafi poprawnie używać wyposażenia ochrony osobistej.  
	Demonstrates safe working practices as related to use of personal protective equipment .
	Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers)
	Zna i rozumie niebezpieczeństwa i środki ostrożności związane z obsługą i magazynowaniem ładunku w niskich temperaturach.
	 Knows and understands dangers and precautions related to handling and storage of cargoes at cryogenic temperatures.
	Wykazuje znajomość konstrukcji kadłuba/zbiorników i ich ograniczeń. 
	Demonstrates knowledge of hull/tank construction and limitations.
	Rozróżnia i lokalizuje podłączenia rurociągów ładunkowych. 
	Got acquainted with properties and hazards associated with the types of cargo being carried, including use of Material Safety Data Sheets.
	Rozumie zagrożenia, jakie mogą stwarzać operacje ładunkowe 
	(takie, jak czyszczenie/odgazowywanie/mycie zbiorników) dla  systemu wentylacji pomieszczeń, zna działania zmniejszające te ryzyka.
	Understands the risks that cargo operations (such as purging/gas-freeing/tank cleaning) may have on the accommodation ventilation systems and knows actions to mitigate these risks.
	Zapoznał się z konstrukcją i elementami systemu ładunkowego 
	i balastowego. 
	Got acquainted with configuration of cargo and ballast system. 
	Zapoznał się z pompami i  ich osprzętem.
	Got acquainted with pumps and associated equipment .
	Rozróżnia i nazywa wyposażenie specjalistyczne związane z operacjami ładunkowymi. 
	Distinguishes and names the specialist equipment associated with the cargo operations. 
	Wykazuje wiedzę na temat szczegółów konstrukcji tankowca i ich  wpływu na operacje ładunkowe. 
	Demonstrates knowledge of particulars of the tanker’s construction and how this affects the cargo operations. 
	Rozumie i zna sposób zastosowania podziału, oddzielenia i śluz powietrznych do otrzymania obszarów wolnych od gazu. 
	Understands and knows how to use of segregation, separation and airlocks to maintain gas-safe areas. 
	Zna i rozróżnia zbiorniki ładunkowe, przegrody wewnętrzne, przestrzenie izolacyjne, zawory odciążeniowe/bezpieczeństwa rurociągu i systemy wentylacji oparów. 
	Knows and distinguishes cargo tanks, inter-barriers, insulation spaces, and pipeline relief valves and vapour venting systems.
	Zapoznał się z kompresorami oparów ładunku  i ich osprzętem. 
	Got acquainted with cargo vapour compressors and associated equipment. 
	Zapoznał się z informacją o stateczności tankowca i kalkulatorem statecznościowym.
	Got acquainted with tanker’s stability information and calculating equipment.
	Zna znaczenie utrzymania poziomu naprężeń kadłuba w dozwolonych granicach. 
	Understands importance of maintaining stress levels within acceptable limits.
	Rozumie niebezpieczeństwa swobodnej powierzchni cieczy i ruchu cieczy wewnątrz poruszającego się, nie całkowicie zapełnionego zbiornika- zjawisko „sloshingu”. 
	Understands dangers of free surface effect and “sloshing” effect.
	Asystował przy planowaniu załadunku/opieki w czasie transportu/wyładunku / balastowania.
	 Assisted in pre-planning of loading/in-transit care, discharge /ballast operations.
	 Zapoznał się z prowadzeniem zapisów.
	Got acquainted with keeping records.
	Zna procedury startowania/zatrzymania, włączając procedurę awaryjnego zatrzymania urządzeń ładunkowych.
	Knows start up/stopping procedures, including emergency shutdown. 
	Rozumie potrzebę kontroli stanu zacumowania statku w czasie operacji ładunkowych.
	Understands that attention is required for mooring arrangements during cargo operations.
	Zna i rozumie wymagania dotyczące zubożania i zobojętniania atmosfery zbiornika oraz niebezpieczeństwa temu towarzyszące.
	 Knows and understands purging and inerting requirements and associated hazards. 
	 Asystował podczas załadunku statku, włączając operację dopełniania zbiorników.
	Assisted in loading cargo, including topping-off operations.
	 Asystował podczas wyładunku, włączając operacje resztkowania 
	i osuszania.
	Assisted in discharging cargo, including draining and stripping operations.
	Zna procedury dotyczące kontroli ładunku w czasie operacji za- i wyładunku, włączając pobieranie próbek, kiedy jest to stosowane.
	Has working knowledge of procedures for monitoring of cargo during loading/discharging operations, including sampling where applicable. 
	Zapoznał się ze sposobem mierzenia ilości ładunku i obsługi systemów alarmowych.
	Got  acquainted with tank gauging and alarm systems. 
	Zna i rozumie niebezpieczeństwa wyładowań elektrostatycznych  oraz  związaną z tym prewencję. 
	Knows and understands dangers from electrostatic discharge and its prevention.
	 Asystował podczas operacji balastowania i wybalastowania.
	Assisted in ballasting and de-ballasting operations.
	Zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi konserwacji, włączając inspekcje powłok ochronnych. 
	Got  acquainted with maintenance requirements, including coating inspections. 
	Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji.
	Rozumie działanie inhibitora i katalizatora.
	Understands functions of inhibitors and catalysts. 
	Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu. 
	Understands issue of the vapour/gas dispersion. 
	Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji.
	Understands issues of the polymerization , cargo compatibility, tank coating compatibility and other reactions.
	 Rozumie działanie inhibitora i katalizatora.
	Understands functions of inhibitors and catalysts.
	Rozumie przyczyny ciśnienia zwrotnego/przeciwciśnienia i efekt nagłego wzrostu ciśnienia. 
	Understands causes of backpressure and pressure surge effects. 
	 Posiada wiedzę  na temat użycia wyparowanego gazu jako paliwa. 
	Has knowledge about the use of boil-off gas as a fuel.
	Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu. 
	Understands issue of the vapour/gas dispersion.  
	Asystował podczas operacji zubożania i schładzania.
	Assisted in purging and cool-down operations. 
	Zapoznał się z obsługą i konserwacją wyposażenia do skraplania gazu.
	Got  acquainted with operation and maintenance of re-liquefaction equipment.
	Rozumie i zapoznał się z systemem kontroli ładunku CTS.
	Demonstrates understanding and use of the custody transfer system.  
	Rozróżnia i nazywa systemy czyszczenia zbiorników i wyposażenie montowane na tankowcu.
	Distinguishes  and names tank cleaning systems and equipment fitted on the tanker. 
	Asystował podczas planowanie operacji mycia/czyszczenia zbiornika.
	Assisted in pre-planning of tank washing/cleaning operations.
	Posiada znajomość procedur mycia zbiornika, włączając zubożanie 
	i zobojętnianie.
	Has working knowledge of tank washing procedures, including purging and inerting.
	Posiada wiedzę na temat kontrolowania resztek olejowych pozostałych po myciu.
	Has the working knowledge about controlling of slops/waste product. 
	Wykazuje wiedzę i rozumie zagrożenia elektrostatyczne.
	Knows and understands electro-static hazards. 
	Zapoznał się z wymaganiami odnośnie stopnia czystości.
	Got  acquainted with cleanliness requirements. 
	Zapoznał się z wymaganiami w zakresie konserwacji. 
	Got acquainted with maintenance requirements. 
	 Posiada praktyczną wiedzę na temat usuwania inhibitorów i osadów.
	 Has working knowledge about removal of inhibitors and residues.
	Zna użycie absorbentów, środków czyszczących i detergentów.
	Demonstrates the working knowledge about applying absorbents, cleaning agents and detergents. 
	Posiada wiedzę o procesach odparowywania płynnych pozostałości i re-gazyfikacji. 
	Has a knowledge of hot-gassing/boil-off of liquid residues and regassification process. 
	Zna systemy gazu obojętnego i jego wyposażenie montowane na tankowcu (linie, zawory, zabezpieczenia).
	Knows inerting system(s) and equipment fitted to the tanker .
	Rozumie niebezpieczeństwa związane z inertowaniem zbiorników, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wejścia do zbiorników.
	Knows and understands hazards associated with inerting spaces, with particular reference to safe entry into tanks. 
	Asystował podczas operacji zubożania, utrzymania obojętnej atmosfery i operacjach odgazowywania. 
	Assisted in purging, maintaining inert atmosphere and gas-freeing operations .
	Zapoznał się z wymaganiami odnośnie utrzymania/konserwacji systemu.
	Got  acquainted with maintenance requirements. 
	Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery i kompanijnymi, dokumentacją i planami. 
	Got  acquainted with international, Flag State and company regulations, documentation and plans.
	Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszczeniom olejowym SOPEP i statkowym planem działania na wypadek rozlewu olejowego na wodach amerykańskich VRP. 
	Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and control plan and VRP- Vessel Response Plan in the case of oil spill in U.S. waters.
	Posiada wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia zapobiegającego zanieczyszczeniom, włączając monitorowanie wypompowywania resztek olejowych. 
	Has the working knowledge about operation of the tanker’s pollution-prevention systems and equipment, including discharge monitoring. 
	Potrafi użyć środki do zabezpieczania-usuwania rozlewów olejowych na statku.
	Knows and understands an application and ooperation of the tanker’s pollution-containment equipment. 
	Zapoznał się z użyciem i kalibracją osobistych analizatorów gazu, przenośnych i stałych, ze szczególnym odniesieniem do wyposażenia monitorującego zawartość tlenu i węglowodoru.
	Got  acquainted with the use and the calibration of personal, portable and fixed gas analysers, with particular reference to oxygen and hydrocarbon monitoring equipment.
	 Zapoznał się z działaniem, konserwacją i ograniczeniami pomiaru poziomu napełnienia zbiornika, systemami alarmowymi i pomiaru temperatury
	Got acquainted with operation, maintenance and limitation of cargo tank level measuring, level alarm and temperature measuring systems.
	Zapoznał się obsługą i utrzymaniem (wyposażenia) mierzącego temperaturę kadłuba.
	Got acquainted with operation and maintenance of hull temperature measurement.
	Zapoznał się z instrukcjami dotyczącymi obsługi i konserwacji poszczególnych elementów wyposażenia statku. 
	Got acquainted with the ooperating and maintenance manuals specific to the equipment on board.
	Zapoznał się z ustalonymi standardami przemysłowymi i kodem  bezpieczeństwa pracy (np. ICS, OCIMF, SIGTTO).
	Got  acquainted with established industrial standards and code of safe working practice (e.g., ICS, OCIMF, SIGTTO). 

	3.   Wyciąg pływania (Shipboard service record)
	5.   Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s
	review of training progress)
	cd. – Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s
	review of training progress)
	6.   Kontrola książki praktyk przez Kapitana i oficera szkoleniowego armatora (Master’s and  company
	training officer’s  inspection of Record Book)
	7.   Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )

	Część 3.  Obowiązkowe zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa oraz ze statkiem Section 3. Mandatory safety and shipboard familiarization
	1.   Zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z sekcją A-VI /1 &1 Kodeksu STCW
	(Safety familiarization as required by section A-VI /1paragraph 1 of the STCW Code)
	Miejsca zbiórki w czasie alarmów  opuszczenia statku i pożarowego oraz pozostałe dane – wpisać w niżej podanej tabeli  (Boat and Fire Muster Station and other details- insert in the appropriate space)
	Uwagi:
	Remarks:
	2.   Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 konwencji STCW  (Shipboard  familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention)
	cd. 2.   Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 konwencji STCW  (Shipboard  familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention)
	Część 4. Informacje o statkach  (Section 4.    Particulars of ships)
	1.   Informacje o statku pierwszym (Particulars of first ship)
	2.    Informacje o statku drugim (Particulars of second ship)
	3.   Informacje o statku trzecim  (Particulars of third ship)
	4.   Informacje o statku czwartym (Particulars of fourth ship)
	5.   Informacje o statku piątym  (Particulars of fifth ship)
	6.   Informacje o statku szóstym  (Particulars of sixth ship)
	7.   Informacje o statku siódmym  (Particulars of seventh ship)
	8.   Informacje o statku ósmym  (Particulars of eighth ship)
	9.   Informacje o statku dziewiątym  (Particulars of ninth ship)
	10.   Informacje o statku dziesiątym  (Particulars of tenth ship)
	Część 5.  Zestawienie zadań szkoleniowych na poziomie pomocniczym i potwierdzenie ich wykonania
	W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki, które powinny być wypełnione w ramach zatwierdzonego programu szkolenia praktycznego na statku. Zadania i obowiązki dotyczą następujących obszarów: zasady bezpieczeństwa pracy,  ogó...

	Section 5. Shipboard programme of training at the support level and record of achievements
	This section contain training tasks or duties which should be undertaken as part of the approved programme of onboard training. Tasks and duties relate to the following areas: safe working practices, general seamanship, systems and equipment, deck mai...
	Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a deck cadet has achieved a satisfactory standard of profici...

	Część 6. Zestawienie zadań szkoleniowych na poziomie operacyjnym i potwierdzenie osiągniętych kompetencji
	W niniejszej części przedstawione są zadania szkoleniowe i obowiązki, które powinny być wypełnione w ramach zatwierdzonego programu szkolenia praktycznego na statku. Zadania i obowiązki dotyczą następujących obszarów: pełnienie wacht, kierowanie obsad...
	Section 6. Shipboard programme of training at the operational level and record of competence achieved
	Record of achievements - each of the tasks and duties itemized in the training record book should be initialled by a shipboard training officer when, in the opinion of the officer concerned, a deck cadet has achieved a satisfactory standard of compete...

	Część 7. Szkolenie podstawowe dla wszystkich członków załogi tankowca i potwierdzenie wykonania
	Section 7. Familiarization training for all tanker personnel and record of  achievement
	Część 8. Prace projektowe
	Section 8. Project work
	Część 9. Przeglądy Książki praktyk morskich  i ocena realizowanej praktyki
	Section 9. The On Board Training Record Book review and training assessment
	Zaliczenie realizowanej praktyki morskiej zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW
	On board training acceptance as required by IMO STCW Convention
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	Część 1. Informacje ogólne           Section 1. General information
	1.1   Wprowadzenie             1.1   Introduction
	1.2    Instrukcja wypełniania    1.2    Guidance for completing
	Książki  Praktyk  Morskich              Training Record Book
	Część 2. Zapis przebiegu praktyki morskiej
	Section 2. Summary record of on board training
	1.   Dane osobowe praktykanta pokładowego (Deck Cadet personal details)
	2.   Uzyskane świadectwa szkoleń (Certificates achieved)

	* informacje nieobowiązkowe / optional information
	Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery i kompanijnymi, dokumentacją i planami. 
	Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszczeniom olejowym SOPEP.
	Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and control plan.
	Posiada praktyczną wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia zapobiegającego zanieczyszczeniom.
	 Has the working knowledge about operation of the pollution-prevention systems and equipment.
	Wykazuje wiedzę na temat zagrożeń specyficznych dla statku i ładunku, z uwzględnieniem przepisów dotyczących palenia (tytoniu), atmosfery z obniżoną zawartością tlenu, narkozy spowodowanej węglowodorami pochodzącymi z ładunku, toksyczności ładunku.
	Zapoznał się i rozumie system oceny ryzyka.
	Got acquainted and understands the risk assessment system.
	Zna procedury wydawania zezwoleń na pracę, włączając procedury dla prac z otwartym ogniem i wchodzeniem do przestrzeni zamkniętych. 
	Knows procedures of issuing permits to work, including hot works and enclosed spaces entry procedures.
	Potrafi poprawnie używać wyposażenia ochrony osobistej.  
	Demonstrates safe working practices as related to use of personal protective equipment .
	Dodatkowo dla gazowców  (Additional for liquefied gas tankers)
	Zna i rozumie niebezpieczeństwa i środki ostrożności związane z obsługą i magazynowaniem ładunku w niskich temperaturach.
	 Knows and understands dangers and precautions related to handling and storage of cargoes at cryogenic temperatures.
	Wykazuje znajomość konstrukcji kadłuba/zbiorników i ich ograniczeń. 
	Demonstrates knowledge of hull/tank construction and limitations.
	Rozróżnia i lokalizuje podłączenia rurociągów ładunkowych. 
	Got acquainted with properties and hazards associated with the types of cargo being carried, including use of Material Safety Data Sheets.
	Rozumie zagrożenia, jakie mogą stwarzać operacje ładunkowe 
	(takie, jak czyszczenie/odgazowywanie/mycie zbiorników) dla  systemu wentylacji pomieszczeń, zna działania zmniejszające te ryzyka.
	Understands the risks that cargo operations (such as purging/gas-freeing/tank cleaning) may have on the accommodation ventilation systems and knows actions to mitigate these risks.
	Zapoznał się z konstrukcją i elementami systemu ładunkowego 
	i balastowego. 
	Got acquainted with configuration of cargo and ballast system. 
	Zapoznał się z pompami i  ich osprzętem.
	Got acquainted with pumps and associated equipment .
	Rozróżnia i nazywa wyposażenie specjalistyczne związane z operacjami ładunkowymi. 
	Distinguishes and names the specialist equipment associated with the cargo operations. 
	Wykazuje wiedzę na temat szczegółów konstrukcji tankowca i ich  wpływu na operacje ładunkowe. 
	Demonstrates knowledge of particulars of the tanker’s construction and how this affects the cargo operations. 
	Rozumie i zna sposób zastosowania podziału, oddzielenia i śluz powietrznych do otrzymania obszarów wolnych od gazu. 
	Understands and knows how to use of segregation, separation and airlocks to maintain gas-safe areas. 
	Zna i rozróżnia zbiorniki ładunkowe, przegrody wewnętrzne, przestrzenie izolacyjne, zawory odciążeniowe/bezpieczeństwa rurociągu i systemy wentylacji oparów. 
	Knows and distinguishes cargo tanks, inter-barriers, insulation spaces, and pipeline relief valves and vapour venting systems.
	Zapoznał się z kompresorami oparów ładunku  i ich osprzętem. 
	Got acquainted with cargo vapour compressors and associated equipment. 
	Zapoznał się z informacją o stateczności tankowca i kalkulatorem statecznościowym.
	Got acquainted with tanker’s stability information and calculating equipment.
	Zna znaczenie utrzymania poziomu naprężeń kadłuba w dozwolonych granicach. 
	Understands importance of maintaining stress levels within acceptable limits.
	Rozumie niebezpieczeństwa swobodnej powierzchni cieczy i ruchu cieczy wewnątrz poruszającego się, nie całkowicie zapełnionego zbiornika- zjawisko „sloshingu”. 
	Understands dangers of free surface effect and “sloshing” effect.
	Asystował przy planowaniu załadunku/opieki w czasie transportu/wyładunku / balastowania.
	 Assisted in pre-planning of loading/in-transit care, discharge /ballast operations.
	 Zapoznał się z prowadzeniem zapisów.
	Got acquainted with keeping records.
	Zna procedury startowania/zatrzymania, włączając procedurę awaryjnego zatrzymania urządzeń ładunkowych.
	Knows start up/stopping procedures, including emergency shutdown. 
	Rozumie potrzebę kontroli stanu zacumowania statku w czasie operacji ładunkowych.
	Understands that attention is required for mooring arrangements during cargo operations.
	Zna i rozumie wymagania dotyczące zubożania i zobojętniania atmosfery zbiornika oraz niebezpieczeństwa temu towarzyszące.
	 Knows and understands purging and inerting requirements and associated hazards. 
	 Asystował podczas załadunku statku, włączając operację dopełniania zbiorników.
	Assisted in loading cargo, including topping-off operations.
	 Asystował podczas wyładunku, włączając operacje resztkowania 
	i osuszania.
	Assisted in discharging cargo, including draining and stripping operations.
	Zna procedury dotyczące kontroli ładunku w czasie operacji za- i wyładunku, włączając pobieranie próbek, kiedy jest to stosowane.
	Has working knowledge of procedures for monitoring of cargo during loading/discharging operations, including sampling where applicable. 
	Zapoznał się ze sposobem mierzenia ilości ładunku i obsługi systemów alarmowych.
	Got  acquainted with tank gauging and alarm systems. 
	Zna i rozumie niebezpieczeństwa wyładowań elektrostatycznych  oraz  związaną z tym prewencję. 
	Knows and understands dangers from electrostatic discharge and its prevention.
	 Asystował podczas operacji balastowania i wybalastowania.
	Assisted in ballasting and de-ballasting operations.
	Zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi konserwacji, włączając inspekcje powłok ochronnych. 
	Got  acquainted with maintenance requirements, including coating inspections. 
	Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji.
	Rozumie działanie inhibitora i katalizatora.
	Understands functions of inhibitors and catalysts. 
	Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu. 
	Understands issue of the vapour/gas dispersion. 
	Rozumie zagadnienia polimeryzacji, zgodności ładunku, zgodności powłok zbiornika z ładunkiem, itp. innych reakcji.
	Understands issues of the polymerization , cargo compatibility, tank coating compatibility and other reactions.
	 Rozumie działanie inhibitora i katalizatora.
	Understands functions of inhibitors and catalysts.
	Rozumie przyczyny ciśnienia zwrotnego/przeciwciśnienia i efekt nagłego wzrostu ciśnienia. 
	Understands causes of backpressure and pressure surge effects. 
	 Posiada wiedzę  na temat użycia wyparowanego gazu jako paliwa. 
	Has knowledge about the use of boil-off gas as a fuel.
	Rozumie zagadnienie rozproszenia oparów/gazu. 
	Understands issue of the vapour/gas dispersion.  
	Asystował podczas operacji zubożania i schładzania.
	Assisted in purging and cool-down operations. 
	Zapoznał się z obsługą i konserwacją wyposażenia do skraplania gazu.
	Got  acquainted with operation and maintenance of re-liquefaction equipment.
	Rozumie i zapoznał się z systemem kontroli ładunku CTS.
	Demonstrates understanding and use of the custody transfer system.  
	Rozróżnia i nazywa systemy czyszczenia zbiorników i wyposażenie montowane na tankowcu.
	Distinguishes  and names tank cleaning systems and equipment fitted on the tanker. 
	Asystował podczas planowanie operacji mycia/czyszczenia zbiornika.
	Assisted in pre-planning of tank washing/cleaning operations.
	Posiada znajomość procedur mycia zbiornika, włączając zubożanie 
	i zobojętnianie.
	Has working knowledge of tank washing procedures, including purging and inerting.
	Posiada wiedzę na temat kontrolowania resztek olejowych pozostałych po myciu.
	Has the working knowledge about controlling of slops/waste product. 
	Wykazuje wiedzę i rozumie zagrożenia elektrostatyczne.
	Knows and understands electro-static hazards. 
	Zapoznał się z wymaganiami odnośnie stopnia czystości.
	Got  acquainted with cleanliness requirements. 
	Zapoznał się z wymaganiami w zakresie konserwacji. 
	Got acquainted with maintenance requirements. 
	 Posiada praktyczną wiedzę na temat usuwania inhibitorów i osadów.
	 Has working knowledge about removal of inhibitors and residues.
	Zna użycie absorbentów, środków czyszczących i detergentów.
	Demonstrates the working knowledge about applying absorbents, cleaning agents and detergents. 
	Posiada wiedzę o procesach odparowywania płynnych pozostałości i re-gazyfikacji. 
	Has a knowledge of hot-gassing/boil-off of liquid residues and regassification process. 
	Zna systemy gazu obojętnego i jego wyposażenie montowane na tankowcu (linie, zawory, zabezpieczenia).
	Knows inerting system(s) and equipment fitted to the tanker .
	Rozumie niebezpieczeństwa związane z inertowaniem zbiorników, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wejścia do zbiorników.
	Knows and understands hazards associated with inerting spaces, with particular reference to safe entry into tanks. 
	Asystował podczas operacji zubożania, utrzymania obojętnej atmosfery i operacjach odgazowywania. 
	Assisted in purging, maintaining inert atmosphere and gas-freeing operations .
	Zapoznał się z wymaganiami odnośnie utrzymania/konserwacji systemu.
	Got  acquainted with maintenance requirements. 
	Zapoznał się z przepisami międzynarodowymi, państwa bandery i kompanijnymi, dokumentacją i planami. 
	Got  acquainted with international, Flag State and company regulations, documentation and plans.
	Zapoznał się ze statkowym planem zapobiegania zanieczyszczeniom olejowym SOPEP i statkowym planem działania na wypadek rozlewu olejowego na wodach amerykańskich VRP. 
	Got  acquainted with SOPEP ship’s  pollution prevention and control plan and VRP- Vessel Response Plan in the case of oil spill in U.S. waters.
	Posiada wiedzę na temat obsługi systemów i wyposażenia zapobiegającego zanieczyszczeniom, włączając monitorowanie wypompowywania resztek olejowych. 
	Has the working knowledge about operation of the tanker’s pollution-prevention systems and equipment, including discharge monitoring. 
	Potrafi użyć środki do zabezpieczania-usuwania rozlewów olejowych na statku.
	Knows and understands an application and ooperation of the tanker’s pollution-containment equipment. 
	Zapoznał się z użyciem i kalibracją osobistych analizatorów gazu, przenośnych i stałych, ze szczególnym odniesieniem do wyposażenia monitorującego zawartość tlenu i węglowodoru.
	Got  acquainted with the use and the calibration of personal, portable and fixed gas analysers, with particular reference to oxygen and hydrocarbon monitoring equipment.
	 Zapoznał się z działaniem, konserwacją i ograniczeniami pomiaru poziomu napełnienia zbiornika, systemami alarmowymi i pomiaru temperatury
	Got acquainted with operation, maintenance and limitation of cargo tank level measuring, level alarm and temperature measuring systems.
	Zapoznał się obsługą i utrzymaniem (wyposażenia) mierzącego temperaturę kadłuba.
	Got acquainted with operation and maintenance of hull temperature measurement.
	Zapoznał się z instrukcjami dotyczącymi obsługi i konserwacji poszczególnych elementów wyposażenia statku. 
	Got acquainted with the ooperating and maintenance manuals specific to the equipment on board.
	Zapoznał się z ustalonymi standardami przemysłowymi i kodem  bezpieczeństwa pracy (np. ICS, OCIMF, SIGTTO).
	Got  acquainted with established industrial standards and code of safe working practice (e.g., ICS, OCIMF, SIGTTO). 

	3.   Wyciąg pływania (Shipboard service record)
	5.   Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s
	review of training progress)
	cd. – Ocena postępów szkolenia przez oficera nadzorującego praktykę (The shipboard training officer’s
	review of training progress)
	6.   Kontrola książki praktyk przez Kapitana i oficera szkoleniowego armatora (Master’s and  company
	training officer’s  inspection of Record Book)
	7.   Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )
	cd. Ocena praktykanta  (Assessment of the trainee )

	Część 3.  Obowiązkowe zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa oraz ze statkiem Section 3. Mandatory safety and shipboard familiarization
	1.   Zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z sekcją A-VI /1 &1 Kodeksu STCW
	(Safety familiarization as required by section A-VI /1paragraph 1 of the STCW Code)
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