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 PROSIMY  WYPEŁNI Ć  DRUKOWANYMI   LITERAMI 
 
..........................................................................................................                                Gdynia, dnia .................................... 
Imię i nazwisko  
 
.......................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia  
 
..........................................................................................................                              ....................................................... 
Adres:  ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, województwo                           Nr telefonu                                                
 
 
...................................................        
                  (PESEL)                                                        
 

                                                                         Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
 

                                                                                       
       Proszę  o :  wydanie*  /wymianę* /odnowienie* /duplikat* /  świadectwa  przeszkolenia 
* niepotrzebne skreślić 
 

 
Lp. 

 
Świadectwa przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

 
Numer dokumentu 

1.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych 
 

2.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień 
podstawowy 

 

3.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy  

4.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej 
pomocy medycznej 

 

5.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej 
 

 

6.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad 
chorym 

 

7.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego  i 
odpowiedzialności wspólnej 

 

8.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (zintegrowane) 
 

 

9.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg na 
łodzi rybackiej w żegludze krajowej 

 

10.  Świadectwo z przeszkolenia  w zakresie problematyki ochrony  na  statku  

11.  Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi  obowiązkami  
w zakresie ochrony 

 

12.  Świadectwo przeszkolenia oficera ochrony statku (SSO)  

13.  Świadectwo przeszkolenia oficera ochrony armatora (CSO)  

14.  Świadectwo przeszkolenia oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)  

15.  Świadectwo ratownika  

16.  Świadectwo starszego ratownika  

17.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS  

18.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i A.R.P.A poziom 
operacyjny 

 

19.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i A.R.P.A poziom 
zarządzania 
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Świadectwa specjalistyczne 

 

20.  Świadectwo  przeszkolenia w zakresie  przewozu  ładunków  niebezpiecznych 
 

 

21.  Świadectwo przeszkolenia  na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych 
oraz chemikaliów  stopień  podstawowy 

 

22.  Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego  na zbiornikowiec do przewozu 
gazów skroplonych  stopień  podstawowy 

 

23.  Świadectwo przeszkolenia  specjalistycznego na  zbiornikowiec do przewozu 
produktów naftowych stopień wyższy 

 

24.  Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu  
chemikaliów  stopień wyższy 

 

25.  Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu  
gazów skroplonych  stopień wyższy 

 

26.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie kierowania tłumem  

27.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg 
bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 

 

28.  Świadectwo przeszkolenia zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań 
ludzkich 

 

29.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie  bezpieczeństwa  pasażerów i ładunku oraz 
szczelności kadłuba  na  statku  pasażerskim typu  ro-ro 

 

30.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami 
o nietypowych charakterystykach manewrowych 

 

31.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie współpracy ze służbami  SAR  

32.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu 
zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom 
(ISM Code) 

 

33.  Świadectwo  przeszkolenia w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż 
tłokowy silnik spalinowy 

 

34.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji  układów zasilania             
o napięciu przekraczającym 1KV 

 

35.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem 
 

 

36.  Świadectwo przeszkolenia w zakresie  dowodzenia siłownią okrętową 
 

 

 
Świadectwa przeszkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej 

 

37.  Świadectwo przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora  

38.  Świadectwo przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora szkolącego i 
egzaminującego na symulatorach 

 

39.  Świadectwo przeszkolenia egzaminatora  

40.  Świadectwo przeszkolenia operatora służby kontroli ruchu statków  

41.  Świadectwo przeszkolenia osoby sprawującej nadzór nad wykonywaniem 
powłok malarskich statków morskich 

 

42.  Świadectwo przeszkolenia dla osoby przeprowadzającej inspekcje ochrony 
katodowej – poziom 1 

 

43.  Świadectwo przeszkolenia osoby przeprowadzającej inspekcje ochrony 
katodowej – poziom 2 

 

44.  Świadectwo przeszkolenia personelu wykonującego prace związane z 
przewozem towarów niebezpiecznych drogą morską 

 

    
 
                                              
    Nr rachunku …………….………………kwota …….………..….                                    

        
                                                        ………………………………………….                          
      …………………………………………….                                                                                  (Podpis)                          
                  Data przyjęcia wniosku, podpis urzędnika                                                                                                             


