NAZWA POLSKA

NAZWA
ANGIELSKA

ZASADY WYMIANY ŚWIADECTW

WARUNKI PRZYZNANIA
ŚWIADECTWA
PO RAZ PRIERWSZY

ODNOWIENIE

ŚWIADECTWO
PRZESZKOLENIA
SPECJALISTYCZNEGO
NA ZBIORNIKOWIEC
DO PRZEWOZU GAZÓW
SKROPLONYCH
STOPIEŃ PODSTAWOWY

Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. zachowują
swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane i na wniosek
Certificate of Training
zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
in Liquified Gas
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
Tanker
przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych
Familiarization
stopień podstawowy lub produktów naftowych, chemikaliów
i gazów skroplonych stopień podstawowy

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

ŚWIADECTWO
PRZESZKOLENIA
SPECJALISTYCZNEGO
NA ZBIORNIKOWIEC
DO PRZEWOZU PRODUKTÓW
NAFTOWYCH ORAZ
CHEMIKALIÓW
STOPIEŃ PODSTAWOWY

Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. zachowują
swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane i na wniosek
Certificate of Training zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
in Oil and Chemical
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
Tanker
przeszkolenia na zbiornikowiec do przewozu produktów
Familiarization
naftowych stopień podstawowy lub chemikaliów stopień
podstawowy lub produktów naftowych, chemikaliów i gazów
skroplonych stopień podstawowy

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i podlegają odnowieniu
(na zasadach określonych w rubryce „ODNOWIENIE”)

Posiadanie świadectwa przeszkolenia
stopnia podstawowego na
zbiornikowce do przewozu produktów
naftowych, 3-miesięcznej praktyki
pływania na zbiornikowcach do przewozu
produktów naftowych oraz ukończenie
kursu w ośrodku szkoleniowym

Świadectwo zachowuje ważność przez
okres 5 lat i podlega odnowieniu
pod warunkiem posiadania 3-miesięcznej
praktyki pływania na danym typie
zbiornikowca odbytej w okresie ostatnich
5 lat albo ukończenia odpowiedniego
szkolenia

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i podlegają odnowieniu
(na zasadach określonych w rubryce „ODNOWIENIE”)

Posiadanie świadectwa przeszkolenia
stopnia podstawowego na
zbiornikowce do przewozu chemikaliów,
3-miesięcznej praktyki pływania na
zbiornikowcach do przewozu chemikaliów
oraz ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo zachowuje ważność przez
okres 5 lat i podlega odnowieniu
pod warunkiem posiadania 3-miesięcznej
praktyki pływania na danym typie
zbiornikowca odbytej w okresie ostatnich
5 lat albo ukończenia odpowiedniego
szkolenia

ŚWIADECTWO
PRZESZKOLENIA
SPECJALISTYCZNEGO
NA ZBIORNIKOWIEC
DO PRZEWOZU PRODUKTÓW
NAFTOWYCH STOPIEŃ WYŻSZY

Certificate of
Advanced Training
in Oil Tankers
Operations

ŚWIADECTWO
PRZESZKOLENIA
SPECJALISTYCZNEGO
NA ZBIORNIKOWIEC
DO PRZEWOZU CHEMIKALIÓW
STOPIEŃ WYŻSZY

Certificate of
Advanced Training
in Chemical Tankers
Operations

ZDJĘCIE

TAK

TAK

TAK

TAK
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NAZWA POLSKA

NAZWA
ANGIELSKA

ŚWIADECTWO
PRZESZKOLENIA
SPECJALISTYCZNEGO
NA ZBIORNIKOWIEC
DO PRZEWOZU GAZÓW
SKROPLONYCH
STOPIEŃ WYŻSZY

Certificate of
Advanced Training
in Liquified Gas
Tankers Operations

ŚWIADECTWO RATOWNIKA

Certificate of
Proficiency in
Survival Craft and
Rescue Boats
other Than Fast
Rescue Boats

ŚWIADECTWO
STARSZEGO RATOWNIKA

ZASADY WYMIANY ŚWIADECTW

WARUNKI PRZYZNANIA
ŚWIADECTWA
PO RAZ PRIERWSZY

ODNOWIENIE

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i podlegają odnowieniu
(na zasadach określonych w rubryce „ODNOWIENIE”)

Posiadanie świadectwa przeszkolenia
stopnia podstawowego na
zbiornikowce do przewozu gazów
skroplonych, 3-miesięcznej praktyki
pływania na zbiornikowcach do przewozu
gazów skroplonych oraz ukończenie
kursu w ośrodku szkoleniowym

Świadectwo zachowuje ważność przez
okres 5 lat i podlega odnowieniu
pod warunkiem posiadania 3-miesięcznej
praktyki pływania na danym typie
zbiornikowca odbytej w okresie ostatnich
5 lat albo ukończenia odpowiedniego
szkolenia

Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. zachowują
Posiadanie aktualnego świadectwa
swoją ważność do dnia 31 grudnia 2016 r. i, na wniosek
przeszkolenia w zakresie indywidualnych
zainteresowanego, podlegają wymianie na podstawie złożonego
technik ratunkowych, co najmniej
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
6-miesięcznej praktyki pływania na
ratownika. Datę ważności wymienionego świadectwa ustala się statkach morskich oraz ukończenie kursu
na 5 lat od dnia jego wymiany
w ośrodku szkoleniowym

Świadectwo 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.

Świadectwo zachowuje ważność przez
okres 5 lat od dnia przyznania i podlega
Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. zachowują
Posiadanie aktualnego świadectwa
odnowieniu pod warunkiem
swoją ważność do dnia 31 grudnia 2016 r. i, na wniosek
Certificate of
przeszkolenia w zakresie indywidualnych
ukończenia szkolenia uaktualniającego
zainteresowanego, podlegają wymianie na podstawie złożonego
Proficiency
technik ratunkowych, świadectwa
i udokumentowania 6-miesięcznej praktyki
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
in Fast Rescue Boats
ratownika oraz ukończenie kursu
pływania w okresie ostatnich 5 lat.
starszego ratownika. Datę ważności wymienionego świadectwa
w ośrodku szkoleniowym
W przypadku braku wymaganej praktyki
ustala się na 5 lat od dnia jego wymiany
pływania konieczne jest ukończenie pełnego
szkolenia.

ZDJĘCIE

TAK

TAK

TAK
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NAZWA POLSKA

NAZWA
ANGIELSKA

ZASADY WYMIANY ŚWIADECTW

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i na wniosek zainteresowanego
podlegają wymianie na podstawie złożonego podania wraz
z wpisanym numerem posiadanego świadectwa przeszkolenia
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA Certificate in Training w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa
W ZAKRESIE KIEROWANIA
in Crowd
pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą
TŁUMEM
Management
pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich na statku
pasażerskim ro-ro lub statku pasażerskim innym niż ro-ro
oraz udokumentowanej 12-miesięcznej praktyki pływania
na statkach pasażerskim, odbytej w okresie ostatnich 5 lat albo
ukończenia odpowiedniego szkolenia

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i na wniosek zainteresowanego
podlegają wymianie na podstawie złożonego podania wraz
z wpisanym numerem posiadanego świadectwa przeszkolenia w
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA Certificate of Training
zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych,
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA
in Crisis
o zachowaniach ludzkich, bezpieczeństwie pasażerów i ładunku
KRYZYSOWEGO I ZACHOWAŃ
Management and
oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim ro-ro lub statku
LUDZKICH
Human Behaviour
pasażerskim innym niż ro-ro oraz udokumentowanej
12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskim,
odbytej w okresie ostatnich 5 lat albo ukończenia odpowiedniego
szkolenia

WARUNKI PRZYZNANIA
ŚWIADECTWA
PO RAZ PRIERWSZY

ODNOWIENIE

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo zachowuje ważność przez
okres 5 lat i podlega odnowieniu
pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej
praktyki pływania na statkach pasażerskich,
odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub
ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo zachowuje ważność przez
okres 5 lat i podlega odnowieniu pod
warunkiem posiadania 12-miesięcznej
praktyki pływania na statkach pasażerskich,
odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub
ukończenia odpowiedniego szkolenia.

ZDJĘCIE

TAK

TAK

3

WARUNKI PRZYZNANIA
ŚWIADECTWA
PO RAZ PRIERWSZY

ODNOWIENIE

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i na wniosek zainteresowanego
podlegają wymianie na podstawie złożonego podania wraz
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA Certificate of Training z wpisanym numerem posiadanego świadectwa przeszkolenia w
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA In Passenger Safety
zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych,
PASAŻERÓW I ŁADUNKU ORAZ and Hull Integrity on o zachowaniach ludzkich, bezpieczeństwie pasażerów i ładunku
SZCZELNOŚCI KADŁUBA NA
ro-ro passenger
oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim ro-ro lub statku
STATKU TYPU RO-RO
ships
pasażerskim innym niż ro-ro oraz udokumentowanej
12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskim typu
ro-ro, odbytej w okresie ostatnich 5 lat albo ukończenia
odpowiedniego szkolenia

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo zachowuje ważność przez
okres 5 lat i podlega odnowieniu pod
warunkiem posiadania 12-miesięcznej
praktyki pływania na statkach pasażerskich
typu ro-ro, odbytej w okresie ostatnich 5 lat
lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Certificate in Safety
Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
Training
okres, na jaki zostały wydane i na wniosek zainteresowanego
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
For personnel
podlegają wymianie na podstawie złożonego podania wraz
DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG
providing direct
z wpisanym numerem posiadanego świadectwa przeszkolenia
BEZPOŚREDNIO
service to
w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa
OBSŁUGUJĄCYCH PASAŻERÓW
passengers in
pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią
W POMIESZCZENIACH
passenger spaces on
obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich na statku
PASAŻERSKICH
board passenger
pasażerskim ro-ro lub statku pasażerskim innym niż ro-ro
ships

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. zachowują
swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane
i na wniosek zainteresowanego podlegają wymianie na
świadectwa bezterminowe na podstawie złożonego podania
wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego
i odpowiedzialności wspólnej

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NAZWA POLSKA

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
WŁASNEGO
I ODPOWIEDZIALNOŚCI
WSPÓLNEJ

NAZWA
ANGIELSKA

Certificate of Basic
Safety Training
in Personal Safety &
Social
Responsibilities

ZASADY WYMIANY ŚWIADECTW

ZDJĘCIE

TAK

TAK

NIE
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NAZWA POLSKA

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
W ZAKRESIE
ELEMENTARNYCH ZASAD
UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY
MEDYCZNEJ

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
W ZAKRESIE
INDYWIDUALNYCH TECHNIK
RATUNKOWYCH

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
W ZAKRESIE
OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
STOPIEŃ PODSTAWOWY

NAZWA
ANGIELSKA

ZASADY WYMIANY ŚWIADECTW

WARUNKI PRZYZNANIA
ŚWIADECTWA
PO RAZ PRIERWSZY

ODNOWIENIE

ZDJĘCIE

Certificate of Basic
Safety Training
in Elementary First
Aid

Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. zachowują
swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane
i na wniosek zainteresowanego podlegają wymianie na
świadectwa bezterminowe na podstawie złożonego podania
wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania
pierwszej pomocy medycznej

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NIE

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo 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.

NIE

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo 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.

NIE

Certificate of Basic
Safety Training
in Personal Survival
Techniques

Certificate of Basic
Safety Training
in Fire Prevention &
Fire Fighting

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i podlegają odnowieniu
(na zasadach określonych w rubryce „ODNOWIENIE”)

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i podlegają odnowieniu
(na zasadach określonych w rubryce „ODNOWIENIE”)

5

WARUNKI PRZYZNANIA
ŚWIADECTWA
PO RAZ PRIERWSZY

ODNOWIENIE

Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. zachowują
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
swoją ważność do dnia 31 grudnia 2016 r. i, na wniosek
W ZAKRESIE
Certificate of Training zainteresowanego, podlegają wymianie na podstawie złożonego
OCHRONY
in Advanced Fire
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
PRZECIWPOŻAROWEJ
Fighting
przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia
STOPIEŃ WYŻSZY
wyższego. Datę ważności nowego świadectwa ustala się
na 5 lat od dnia jego wymiany

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo 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.

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. na wniosek
Certificate of Training
W ZAKRESIE
zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
in Hazardous Cargo
PRZEWOZU ŁADUNKÓW
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
Carriage on Vessels
NIEBEZPIECZNYCH
przeszkolenia w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NIE

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
W ZAKRESIE SPRAWOWANIA Certificate of Training
OPIEKI MEDYCZNEJ NAD
in Medical Care
CHORYM

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Ukończenie kursu uaktualniającego
w ośrodku szkoleniowym

NIE

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NAZWA POLSKA

NAZWA
ANGIELSKA

ZASADY WYMIANY ŚWIADECTW

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i podlegają odnowieniu
(na zasadach określonych w rubryce „ODNOWIENIE”)

Certificate of
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
Practical Training in Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. na wniosek
W ZAKRESIE MANEWROWANIA
Handling of Large
zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
DUŻYMI STATKAMI I STATKAMI O
Ship with Unusual
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
NIETYPOWYCH
Manoeuvring
przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami
CHARAKTERYSTYKACH
Characteristics
i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych
MANEWROWYCH

ZDJĘCIE

NIE

TAK
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NAZWA POLSKA

NAZWA
ANGIELSKA

ZASADY WYMIANY ŚWIADECTW

Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. na wniosek
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
W ZAKRESIE UDZIELANIA
Certificate of Training
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
PIERWSZEJ POMOCY
in Medical First Aid
przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
MEDYCZNEJ
medycznej

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
W ZAKRESIE
NAUTYCZNEGO DOWODZENIA
STATKIEM

WARUNKI PRZYZNANIA
ŚWIADECTWA
PO RAZ PRIERWSZY

ODNOWIENIE

ZDJĘCIE

Ukończenie kurs w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NIE

Certificate of Basic
Training
in Bridge Resource
Management

Świadectwa wydane przed dniem 25 listopada 2015 r.
na wniosek zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie
złożonego podania wraz z wpisanym numerem posiadanego
świadectwa przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia
statkiem

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NIE

Certificate of Basic
Safety Training in
Engine Room
Resource
Management

Świadectwa wydane przed dniem 25 listopada 2015 r.
na wniosek zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie
złożonego podania wraz z wpisanym numerem posiadanego
świadectwa przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią
okrętową

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NIE

Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. na wniosek
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA Certificate of Training
zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA in Utilizing of Radar
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
RADARU I ARPA
and ARPA
przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom
POZIOM OPERACYJNY
Operational Level
operacyjny

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

TAK

Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. na wniosek
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA Certificate of Training
zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA in Utilizing of Radar
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
RADARU I ARPA POZIOM
and ARPA
przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom
ZARZĄDZANIA
Management Level
zarządzania

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

TAK

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
W ZAKRESIE
DOWODZENIA SIŁOWNIĄ
OKRĘTOWĄ
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ZASADY WYMIANY ŚWIADECTW

WARUNKI PRZYZNANIA
ŚWIADECTWA
PO RAZ PRIERWSZY

ODNOWIENIE

ZDJĘCIE

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i podlegają odnowieniu
(na zasadach określonych w rubryce „ODNOWIENIE”)

Posiadanie 3-miesięcznej praktyki
pływania na statkach o napędzie innym
niż tłokowy silnik spalinowy
na stanowisku oficera mechanika
wachtowego oraz ukończenie kursu
w ośrodku szkoleniowym

Świadectwo zachowuje 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 ukończenia
odpowiedniego szkolenia

TAK

Certificate of
Training
Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. na wniosek
in Co-operation
zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
between Passenger
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
Ship on Fixed Routes
przeszkolenia w zakresie współpracy ze służbami SAR
and Search and
Rescue Services

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NIE

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA Certificate of Training
W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI
in International
Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. na wniosek
MIĘDZYNARODOWEGO
Management Code zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
KODEKSU ZARZĄDZANIA
for the Safe
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĄ
Operation of Ships
przeszkolenia w zakresie znajomości kodeksu zarządzania
STATKÓW I ZAPOBIEGANIA
and for Pollution
bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania
ZANIECZYSZCZENIOM
Prevention
zanieczyszczeniom
Familiarization

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NIE

Certificate of Training
In the Operational Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. na wniosek
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
Use of Electronic
zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
W ZAKRESIE OBSŁUGI I
Chart
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
WYKORZYSTANIA ECDIS
Display and
przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS
Information Systems

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

TAK

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA Certificate of Training
W ZAKRESIE OBSŁUGI I
in operation and
KONSERWACJI UKŁADÓW
maintenance of
ZASILANIA O NAPIĘCIU
power systems in
PRZEKRACZAJĄCYM 1 kV
excess of 1 kV

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NIE

NAZWA POLSKA

NAZWA
ANGIELSKA

Certificate of Training
ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
in Operation and
W ZAKRESIE OBSŁUGI SIŁOWNI
maintenance of main
O NAPĘDZIE
propulsion other than
INNYM NIŻ TŁOKOWY SILNIK
marine diesel
SPALINOWY
engines

ŚWIADECTWO Z
PRZESZKOLENIA
W ZAKRESIE
WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI
SAR

Wymiana nie dotyczy - świadectwa wydawane przez Urzędy
Morskie od dnia 20 sierpnia 2013 r.
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NAZWA POLSKA

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG ŁODZI
RYBACKICH W ŻEGLUDZE
KRAJOWEJ

NAZWA
ANGIELSKA

-

ZASADY WYMIANY ŚWIADECTW

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i podlegają odnowieniu
(na zasadach określonych w rubryce „ODNOWIENIE”)

WARUNKI PRZYZNANIA
ŚWIADECTWA
PO RAZ PRIERWSZY

ODNOWIENIE

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo zachowuje ważność przez
okres 5 lat od dnia przyznania i podlega
odnowieniu pod warunkiem posiadania
12-miesięcznej praktyki pływania odbytej
w okresie ostatnich 5 lat albo posiadania
6-miesięcznej praktyki pływania odbytej
w okresie ostatnich 12 miesięcy ważności
świadectwa przeszkolenia, albo ukończenia
pełnego szkolenia na to świadectwo

ZDJĘCIE

NIE

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
W ZAKRESIE PROBLEMATYKI
OCHRONY NA STATKU

Świadectwa wydane przed dniem 25 listopada 2015 r.
Certificate of
na wniosek zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie
Proficiency in
złożonego podania wraz z wpisanym numerem posiadanego
Security-awareness
świadectwa przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony
statku

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NIE

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG Z
PRZYDZIELONYMI
OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE
OCHRONY

Certificate of
Proficiency for
seafarers with
designated security
duties

Świadectwa wydane przed dniem 25 listopada 2015 r.
na wniosek zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie
złożonego podania wraz z wpisanym numerem posiadanego
świadectwa przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi
obowiązkami w zakresie ochrony

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

NIE

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
OFICERA OCHRONY STATKU

Certificate of
Proficiency
for Ship Security
Officer

Świadectwa wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. na wniosek
zainteresowanego podlegają wymianie na podstawie złożonego
podania wraz z wpisanym numerem posiadanego świadectwa
przeszkolenia oficera ochrony statku

Posiadanie co najmniej
12-miesięcznej praktyki pływania
na statkach morskich oraz ukończenie
kursu w ośrodku szkoleniowym

Świadectwo ważne bezterminowo

TAK
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NAZWA POLSKA

NAZWA
ANGIELSKA

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA
Basic Safety Training
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
Certificate
(zintegrowane świadectwo)

ZASADY WYMIANY ŚWIADECTW

Dotychczasowe świadectwa zachowują swoją ważność przez
okres, na jaki zostały wydane i podlegają odnowieniu
(na zasadach określonych w rubryce „ODNOWIENIE”)

WARUNKI PRZYZNANIA
ŚWIADECTWA
PO RAZ PRIERWSZY

ODNOWIENIE

ZDJĘCIE

Ukończenie kursu w ośrodku
szkoleniowym

Świadectwo zachowuje ważność przez
okres 5 lat od dnia przyznania i podlega
odnowieniu pod warunkiem ukończenia
szkolenia uaktualniającego w zakresie ITR
i p-poż stopnia podstawowego oraz
udokumentowania 6-miesięcznej praktyki
pływania w okresie ostatnich 5 lat.
W przypadku braku wymaganej praktyki
pływania konieczne jest ukończenie pełnych
szkoleń w zakresie ITR i p-poż stopnia
podstawowego

NIE

1
0

