
 

 

KURS 

 
październik 

2017 

KOSZT 

Wymagania wstępne 

PROBLEMATYKA 

OCHRONY NA STATKU 
(Proficiency in security-

awareness)4 

 

11 110 zł 

Brak wstępnych wymagań 

PRZESZKOLENIE DLA 

CZŁONKÓW ZAŁÓG Z 

PRZYDZIELONYMI 

OBOWIĄZKAMI W 
ZAKRESIE OCHRONY 

(Proficiency for seafarers with 

designated security duties)4 

 

11 140 zł 

Brak wstępnych wymagań 

INDYWIDUALNE TECHNIKI 

RATUNKOWE4 

 

3-4 240 zł 

Brak wstępnych wymagań 

INDYWIDUALNE TECHNIKI 

RATUNKOWE – 

ODNOWIENIE1/3/4 

 

5,12,19,26 150 zł 

Do  uczestnictwa w przeszkoleniu  wymagane 

jest posiadanie ważnego świadectwa 

przeszkolenia w zakresie indywidualnych 

technik ratunkowych lub świadectwa w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, które 

utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok 

przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-

miesięcznej praktyki pływania odbytej w 

okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem 

przeszkolenia. 

PODSTAWOWY OCHRONY 

P.POŻ.4 

 

5-6 230 zł 

Brak wstępnych wymagań 



 

 

PODSTAWOWY OCHRONY 

P.POŻ. – ODNOWIENIE1/3/4 

 

4,11,18,25 150 zł 

Do  uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest posiadanie ważnego świadectwa 

przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego lub 

świadectwa w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego, które 

utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok 

przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-

miesięcznej praktyki pływania odbytej w 

okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem  

przeszkolenia. 

WYŻSZY 

OCHRONY P.POŻ4 

 

18-20 330 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest posiadanie świadectwa przeszkolenia w  

zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia 

podstawowego. 

WYŻSZY 

OCHRONY P.POŻ 

ODNOWIENIE 1/3/4 

26 170zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest posiadanie ważnego świadectwa 

przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia wyższego lub 

świadectwa w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, które 

utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok 

przed  rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-

miesięcznej praktyki pływania odbytej w 

okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem 

przeszkolenia. 

ELEMENTARNE ZASADY 

UDZIELANIA PIERWSZEJ 

POMOCY MEDYCZNEJ 

(MEDYCZNY PODSTAWOWY 
IMO 1.13)4 

2 160 zł 

Brak wstępnych wymagań 

UDZIELANIE PIERWSZEJ 

POMOCY MEDYCZNEJ 

(MEDYCZNY WYŻSZY 
IMO 1.14)4 

 

16-17 230 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest ukończenie przeszkolenia z zakresu 

elementarnych zasad udzielania pierwszej 

pomocy medycznej. 



 

 

OPIEKI MED. 
IMO 1.15 4 

 

23-27 560 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest ukończenie przeszkolenia z zakresu 

elementarnych zasad udzielania pierwszej 

pomocy medycznej oraz w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy medycznej. 

OPIEKI MED. ODNOWIENIE4 

 

23 180 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest posiadanie ważnego świadectwa 

przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki 

medycznej nad chorym lub świadectwa w 

zakresie sprawowania opieki medycznej nad 

chorym, które utraciło ważność 

w okresie nie dłuższym niż rok przed 

rozpoczęciem przeszkolenia. 

BEZPIECZEŃSTWO  

WŁASNE I ODPOWIEDZ. 
WSPÓLNA4 

 

9-10 200 zł 

Brak wstępnych wymagań 

RATOWNIK MORSKI1/4 

(ostatni dzień kursu jest dniem 

zaliczenia) 

 

 

 

Wg potrzeb 320 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest posiadanie świadectwa przeszkolenia w 

zakresie indywidualnych technik ratunkowych. 

Do wydania certyfikatu wymagane jest 

posiadanie 6 miesięcy praktyki pływania na 

statkach morskich i jedno zdjęcie. 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

RATOWNIK MORSKI 

ODNOWIENIE 1/4 

 

27 160zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest posiadanie ważnego świadectwa ratownika 

lub świadectwa ratownika, które utraciło 

ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed 

rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej 

praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 

lat przed rozpoczęciem przeszkolenia. 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 



 

 

STARSZY RATOWNIK 

MORSKI 4/5 

 

Wg potrzeb 900 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu  wymagane 

jest posiadanie ważnego świadectwa 

przeszkolenia w zakresie indywidualnych 

technik ratunkowych oraz ważnego świadectwa 

ratownika. 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

STARSZY RATOWNIK 

MORSKI 

ODNOWIENIE 1/4/5 

Wg potrzeb 450zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest posiadanie ważnego świadectwa starszego 

ratownika lub świadectwa starszego ratownika, 

które utraciło ważność 

w okresie nie dłuższym niż rok przed 

rozpoczęciem  przeszkolenia, oraz 6-

miesięcznej praktyki pływania w okresie 

ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem 

przeszkolenia. 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

EKSPLOATACJI 

ZBIORNIKOWCÓW DO 

PRZEWOZU PRODUKTÓW 

NAFTOWYCH ORAZ 

CHEMIKALIÓW– STOPIEŃ 

PODSTAWOWY4 

Wg potrzeb 240 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu  wymagane 

jest posiadanie ważnych świadectw przeszkoleń 

w zakresie: 

−indywidualnych technik ratunkowych, 

−ochrony przeciwpożarowej stopnia 

podstawowego, 

−bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności 

wspólnej, 

−elementarnych zasad udzielania pierwszej 

pomocy medycznej. 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 



 

 

EKSPLOATACJI 

ZBIORNIKOWCÓW DO 

PRZEWOZU GAZÓW 

SKROPLONYCH – STOPIEŃ 

PODSTAWOWY4 

Wg potrzeb 160 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu  wymagane 

jest posiadanie ważnych świadectw przeszkoleń 

w zakresie: 

−indywidualnych technik ratunkowych, 

−ochrony przeciwpożarowej stopnia 

podstawowego, 

−bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności 

wspólnej, 

−elementarnych zasad udzielania pierwszej 

pomocy medycznej. 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

OFICER OCHRONY STATKU4 

 

Wg potrzeb 5 

 
400 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest posiadanie 12-miesięcznej praktyki 

pływania odbytej na statkach morskich. 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

OBSŁUGA I KONSERWACJA 

UKŁADÓW ZASILANIA O 

NAPIĘCIU 

PRZEKRACZAJĄCYM 1 KV5 

26-28 2000 zł 

Brak wstępnych wymagań 

GRUPY OCHRONY STATKU4 

 

 
Wg potrzeb 

150 zł 

Brak wstępnych wymagań 

OFICER OCHRONY 

OBIEKTÓW PORTOWYCH4 

 

 
Wg potrzeb 

650 zł 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

OFICER OCHRONY 

ARMATORA4 

 
Wg potrzeb 

650 zł 
Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

STATKOWY OFICER BHP 
Shipboard Safety Officer4 

 

 
Wg potrzeb 

600 zł 

Brak wstępnych wymagań 

EKSPLOATACJI 

ZBIORNIKOWCÓW DO 

PRZEWOZU PRODUKTÓW 

NAFTOWYCH– STOPIEŃ 

WYŻSZY4 

 

Wg potrzeb 
700 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest posiadanie ważnego świadectwa 

przeszkolenia w zakresie eksploatacji 

chemikaliowców i zbiornikowców do przewozu 

produktów naftowych stopnia podstawowego, 

co najmniej 3-miesięcznej praktyki pływania na 

zbiornikowcu do przewozu  produktów 

naftowych 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 



 

 

EKSPLOATACJI 

ZBIORNIKOWCÓW DO 

PRZEWOZU CHEMIKALIÓW – 

STOPIEŃ WYŻSZY4 

 

Wg potrzeb 
600 zł 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane 

jest posiadanie ważnego świadectwa 

przeszkolenia w zakresie eksploatacji 

chemikaliowców i zbiornikowców do przewozu 

produktów naftowych stopnia podstawowego, 

co najmniej 3-miesięcznej praktyki pływania 

odbytej na zbiornikowcu do przewozu 

chemikaliów. 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

STERNIK ŁODZI 

ZRZUTOWEJ4 
Wg potrzeb Do negocjacji 

Brak wstępnych wymagań 

EKSPERT ADN4 Wg potrzeb 1400 zł 

Prosimy o kontakt z Ośrodkiem 

Tel.914280125 

CUMOWNIK4 Wg potrzeb 200 zł 
Brak wstępnych wymagań 

STERNIK MOTOROWODNY4 Wg potrzeb 
400 zł 
360 zł2 

Prosimy o kontakt z Ośrodkiem 

Tel.914280125 

SZKOLENIE OKRESOWE 

BHP4 
Wg potrzeb 50 zł 

Brak wstępnych wymagań 

IGS4 Wg potrzeb 500 zł 
Brak wstępnych wymagań 

COW4 Wg potrzeb 400 zł 
Brak wstępnych wymagań 

MANEWROWANIE W 

LODZIE4 
Wg potrzeb 500 

Brak wstępnych wymagań 

PRZESZKOLENIE W 

ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA DLA 

CZŁONKÓW ZAŁÓG 

BEZPOŚREDNIO 

OBSŁUGUJĄCYCH 

PASAŻERÓW W 

POMIESZCZENIACH 

PASAŻERSKICH4 

Wg potrzeb 130 zł 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 



 

 

PRZESZKOLENIE W 

ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTAW 

PASAŻERÓW I ŁADUNKU 

ORAZ SZCZELNOŚCI 

KADŁUBA NA STATKU 

PASAŻERSKIM TYPU RO-

RO4 

Wg potrzeb 180 zł 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

PRZESZKOLENIE W 

ZAKRESIE KIEROWANIA 

TŁUMEM4 

Wg potrzeb 130 zł 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

PRZESZKOLENIE W 

ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I 

ZACHOWAŃ LUDZKICH4 

Wg potrzeb 180 zł 

Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie. 

PRZESZKOLENIE W 

ZAKRESIE OBSŁUGI 

ŻURAWI STATKOWYCH4 

Wg potrzeb 600 zł 

Brak wstępnych wymagań 

 

Do cen kursów kończących się wydaniem certyfikatu z Urzędu Morskiego należy doliczyć koszt 

wydania certyfikatu. 

 

Dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 30% zniżki od ceny kursu (z ważną legitymacją 

studencką). 

 

Istnieje możliwość negocjacji ceny dla grup zorganizowanych. Podane daty są propozycją 

przeprowadzenia kursu. 

 
1 należy przynieść ze sobą na kurs książeczkę żeglarską (wypływane 6 mcy  na statkach  morskich w 

ciągu ostatnich 5 lat) 

 
2cena dla studentów AM 

 
3na kurs należy przynieść odzież zmienną (bluza z długim rękawem  i spodnie z długą nogawką, buty 

kryte) 

 
4na kurs należy się zapisać, najlepiej dzień-dwa wcześniej 

 
5na kurs należy się zapisać, liczba miejsc ograniczona, a w przypadku  nie uzbierania odpowiedniej 

grupy chętnych  kurs zostanie odwołany 

 


