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Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrekt ora Urz ędu Morskiego  

w Szczecinie 

 

 
1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Mo rskiej w Szczecinie 
ul. Ludowa 7/8 
71-700 Szczecin 
telefon   (91) 4281765 
fax         (91) 4281767 
strona internetowa: osrm.am.szczecin.pl 
e-mail: osrm@am.szczecin.pl 
  

Lp.  Rodzaj kursu  Nazwa kursu  
1 specjalistyczny Ratownik 
2 specjalistyczny Starszy ratownik 
3 specjalistyczny Pierwsza pomoc medyczna 

4 specjalistyczny 
Sprawowanie opieki medycznej nad chorym    
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

5 specjalistyczny 
Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej  
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

6 specjalistyczny 
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

7 specjalistyczny 
Indywidualne techniki ratunkowe 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

8 specjalistyczny 
Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

9 specjalistyczny Ochrony przeciwpożarowa – stopień wyższy 

10 specjalistyczny 
Zbiornikowce do przewozu produktów  naftowych, chemikaliów, gazów skroplonych- 
stopień podstawowy 

11 specjalistyczny Zbiornikowce do przewozu produktów naftowych - stopień wyższy 
12 specjalistyczny Zbiornikowce do przewozu gazów skroplonych - stopień wyższy 
13 specjalistyczny Zbiornikowce do przewozu chemikaliów - stopień wyższy 

14 specjalistyczny 

W zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa pasażerów dla 
personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach 
pasażerskich na statkach pasażerskich ro-ro. 

 

15 specjalistyczny 

W zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich, 
bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz wodoszczelności kadłuba na statku 
pasażerskim ro-ro. 

 
16 specjalistyczny Oficer ochrony statku (SSO) 
17 specjalistyczny Oficer ochrony obiektów portowych (PFSO) 

18 specjalistyczny 

W zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa pasażerów dla 
personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach 
pasażerskich na statkach pasażerskich innych niż ro-ro 
 

19 specjalistyczny 

W zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich,  
bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku  
pasażerskim innym niż ro-ro 
 

20 specjalistyczny Oficer ochrony armatora (CSO) 
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2. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej   
Plac Batorego 4 
70-207 Szczecin  
telefon   (91) 4403476 
fax         (91) 4338638 
strona internetowa: www.oszgm.pl 
e-mail: szczecin@oszgm.pl    
 
Lp Rodzaj kursu  Nazwa kursu  

1 specjalistyczny 
Indywidualne techniki ratunkowe  
-szkolenie pełne 
-szkolenie uaktualniające  

2 specjalistyczny 
Ochrona p.poż. stopnia podstawowego 
-szkolenie pełne 
-szkolenie uaktualniające 

3 specjalistyczny Ochrona p.poż. stopnia wyższego 

4 specjalistyczny 
Zbiornikowce do przewozu produktów naftowych, chemikaliów i gazów skroplonych 
-stopień podstawowy 

5 specjalistyczny 
Elementarna pomoc medyczna 
-szkolenie pełne 
-szkolenie uaktualniające 

6 specjalistyczny Pierwsza pomoc medyczna 

7 specjalistyczny 
Sprawowanie opieki medycznej nad chorym 
-szkolenie uaktualniające  

8 specjalistyczny 
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 
-szkolenie pełne 
-szkolenie uaktualniające 

9 specjalistyczny Przewóz ładunków niebezpiecznych 
10 Specjalistyczny  Oficer ochrony statku (SSO) 
11 specjalistyczny Ratownik  
12 kwalifikacyjny Poziom pomocniczy w dziale pokładowym (marynarz) 
13 kwalifikacyjny Starszy marynarz 
14 kwalifikacyjny Na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym (motorzysta) 
15 specjalistyczny Wykorzystanie radaru i ARPA – poziom operacyjny 
16 specjalistyczny Wykorzystanie radaru i ARPA – poziom zarządzania 
17 specjalistyczny Obsługa i wykorzystanie ECDIS 
18 specjalistyczny Świadectwo ogólne operatora (GMDSS) 
19 specjalistyczny Świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) 
  
 
3. Ośrodek Szkolenia Morskiego Przy Centrum Kształcenia Zawodowego  
ul. Rybaki 13 
72-600 Świnoujście 
telefon  (91) 3215522 
fax        (91) 3214836 
strona internetowa: www.ckz.uznam.net.pl 
e-mail: ckz@uznam.net.pl 
 
  
Lp.  Rodzaj kursu  Nazwa kursu  

1 specjalistyczny 
Indywidualne techniki ratunkowe  
-szkolenie pełne 
-szkolenie uaktualniające  

2 specjalistyczny 
Ochrona p.poż. stopnia podstawowego 
-szkolenie pełne 
-szkolenie uaktualniające 

3 specjalistyczny Ochrona p.poż. stopnia wyższego 
4 specjalistyczny Zbiornikowce do przewozu produktów naftowych, chemikaliów i gazów skroplonych 

-stopień podstawowy 
5 specjalistyczny Elementarna pomoc medyczna 

-szkolenie pełne 
-szkolenie uaktualniające 

6 specjalistyczny Pierwsza pomoc medyczna 
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7 specjalistyczny Sprawowanie opieki medycznej nad chorym 
Szkolenie pełne 
-szkolenie uaktualniające 

8 specjalistyczny Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 
-szkolenie pełne 
-szkolenie uaktualniające 

9 specjalistyczny Ratownik 
10 specjalistyczny Oficer ochrony statku (SSO) 
11 

specjalistyczny 
W zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa pasażerów dla 
personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach 
pasażerskich na statkach pasażerskich innych niż ro-ro 

12 
specjalistyczny 

W zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa pasażerów dla 
personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach 
pasażerskich na statkach pasażerskich ro-ro 

13 kwalifikacyjny Poziom pomocniczy w dziale pokładowym 
14 kwalifikacyjny Starszy marynarz 
15 kwalifikacyjny Poziom pomocniczy w dziale maszynowym 
16 specjalistyczny Przewóz ładunków niebezpiecznych 

  
 
4. Centrum Szkolenia Morskiego „ZENIT” 
ul. Nadodrzańska 3, 
70-034 Szczecin  
telefon   (91) 4822601 
fax         (91) 4836501 
strona internetowa: www.zenit.edu.pl 
e-mail: zenit@zenit.edu.pl 
 

 
Lp.  Rodzaj kursu  Nazwa kursu  

1 specjalistyczny Ratownik 
2 specjalistyczny Starszy ratownik 
3 specjalistyczny Pierwsza pomoc medyczna 

4 specjalistyczny 
Sprawowanie opieki medycznej nad chorym    
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

5 specjalistyczny 
Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej  
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

6 specjalistyczny 
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

7 specjalistyczny 
Indywidualne techniki ratunkowe 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

8 specjalistyczny 
Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

9 specjalistyczny Ochrony przeciwpożarowa – stopień wyższy 

10 specjalistyczny 
Zbiornikowce do przewozu produktów  naftowych, chemikaliów, gazów skroplonych- 
stopień podstawowy 

11 specjalistyczny Zbiornikowce do przewozu produktów naftowych - stopień wyższy 
12 specjalistyczny Zbiornikowce do przewozu gazów skroplonych - stopień wyższy 
13 specjalistyczny Zbiornikowce do przewozu chemikaliów - stopień wyższy 

14 specjalistyczny 

W zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa pasażerów dla 
personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach 
pasażerskich na statkach pasażerskich ro-ro. 

 

15 specjalistyczny 

W zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich, 
bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz wodoszczelności kadłuba na statku 
pasażerskim ro-ro. 

 
16 specjalistyczny Oficer ochrony statku (SSO) 
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17 specjalistyczny Oficer ochrony obiektów portowych (PFSO) 

18 specjalistyczny 

W zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa pasażerów dla 
personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach 
pasażerskich na statkach pasażerskich innych niż ro-ro 
 

19 specjalistyczny 

W zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich,  
bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku  
pasażerskim innym niż ro-ro 
 

20 specjalistyczny Oficer ochrony armatora (CSO) 
21 specjalistyczny ISM CODE 
22 specjalistyczny Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów 
23 specjalistyczny Szkolenie w zakresie przewocu materiałów niebezpiecznych (HAZMAT) 
 
 
5. Morski O środek Szkoleniowy przy Akademii Morskiej w Szczecin ie  
ul. Komandorska 5,  
72-600 Świnoujście 
telefon:  (91) 3217261, (91) 3217262 
fax:        (91) 3217261 
strona internetowa:  mos.am.szczecin.pl 
e-mail: mos@am.szczecin.pl 
 
  
Lp.  Rodzaj kursu  Nazwa kursu  
1 kwalifikacyjny Poziom pomocniczy w dziale pokładowym 
2 kwalifikacyjny Starszy marynarz 
3 kwalifikacyjny Poziom pomocniczy w dziale maszynowym 
4 kwalifikacyjny Poziom zarządzania w dziale pokładowym 
5 kwalifikacyjny Poziom operacyjny w dziale pokładowym 
6 kwalifikacyjny Poziom zarządzania w żegludze przybrzeżnej 
7 kwalifikacyjny Poziom operacyjny w żegludze przybrzeżnej 
8 kwalifikacyjny Szyper 1 klasy żeglugi krajowej 
9 kwalifikacyjny Szyper 2 klasy żeglugi krajowej 
10 kwalifikacyjny Poziom zarządzania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 
11 kwalifikacyjny Poziom operacyjny w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 
12 kwalifikacyjny Oficer elektroautomatyk okrętowy 
13 kwalifikacyjny Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3.000 kW i powyżej 
14 specjalistyczny Ratownik 
15 specjalistyczny Pierwsza pomoc medyczna 

16 
 
specjalistyczny 

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

17 
 
specjalistyczny 

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej  
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

18 
 
specjalistyczny 

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

19 
 
specjalistyczny 

Indywidualne techniki ratunkowe 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

20 
 
specjalistyczny 

Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

21 specjalistyczny Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy 

22 specjalistyczny Na zbiornikowce do przewozu produktów  naftowych, chemikaliów, gazów skroplonych- 
stopień podstawowy 

23 specjalistyczny Na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych-stopień wyższy 
24 specjalistyczny Na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych-stopień wyższy 
25 specjalistyczny Na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów-stopień wyższy 
26 specjalistyczny Przewóz ładunków niebezpiecznych 
27  W zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa pasażerów dla 
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specjalistyczny personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach 
pasażerskich na statkach pasażerskich ro-ro 

28 
 
specjalistyczny 

W zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich, 
bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz wodoszczelności kadłuba na statku 
pasażerskim ro-ro. 

29 
specjalistyczny W zakresie znajomości Międzynarodowego Kodu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją 

Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom ( ISM Code) 

30 
specjalistyczny W zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem, bezpieczeństwa pasażerów dla 

personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach 
pasażerskich na statkach pasażerskich innych niż ro-ro 

31 

specjalistyczny W zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich,  
bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim  
innym niż ro-ro 
 

32 kwalifikacyjny Szyper I klasy rybołówstwa morskiego 
33 kwalifikacyjny Szyper II klasy rybołówstwa morskiego 
  
6. Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii M orskiej w Szczecinie  
ul. Wały Chrobrego 1/2 
70-500 Szczecin 
telefon   (91) 4809717 
fax:        (91) 4809489 
strona internetowa: sdko.am.szczecin.pl 
e-mail: sdko@am.szczecin.pl 
  
Lp.  Rodzaj kursu  Nazwa kursu  
1 kwalifikacyjny Poziom zarządzania w dziale pokładowym 
2 kwalifikacyjny Poziom operacyjnym w dziale pokładowym 
3 kwalifikacyjny Poziom zarządzania w żegludze przybrzeżnej 
4 kwalifikacyjny Poziom operacyjnym w żegludze przybrzeżnej 
5 kwalifikacyjny Szyper 1 klasy  żeglugi krajowej 
6 kwalifikacyjny Szyper 2 klasy żeglugi krajowej 
7 kwalifikacyjny Poziom zarządzania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 
8 kwalifikacyjny Poziom operacyjny w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 
9 kwalifikacyjny Oficer elektroautomatyk okrętowy 

10 kwalifikacyjny Kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej 
11 kwalifikacyjny Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej 
12 specjalistyczny Wykorzystanie radaru i ARPA – poziom operacyjny 
13 specjalistyczny Wykorzystanie radaru i ARPA – poziom zarządzania 
14 specjalistyczny Przewóz ładunków niebezpiecznych 
15 specjalistyczny Nautyczne dowodzenie statkiem z elementami manewrowania 
16 specjalistyczny Dowodzenie siłownią okrętową 
17 specjalistyczny W zakresie znajomości Międzynarodowego Kodu Zarządzania Bezpieczną 

Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom ( ISM Code) 
18 specjalistyczny Świadectwo ogólne operatora (GMDSS) 
19 specjalistyczny Świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) 
20 specjalistyczny Świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu 
21 specjalistyczny Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu 
22 specjalistyczny Obsługa i wykorzystanie ECDIS 
23 specjalistyczny Obsługa siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy 
24 kwalifikacyjny Kursy dydaktyczne dla instruktorów 
25 specjalistyczny Świadectwo operatora VTS dla osób nie posiadających kwalifikacji morskich 
26 specjalistyczny Świadectwo operatora VTS dla osób posiadających kwalifikacje morskie 

 
 
 7. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Odział Regiona lny w Szczecinie  
ul. Potulicka 16 
70-952 Szczecin 
telefon   (91) 4480021, 601742833 
fax         (91) 4489105 
strona internetowa: www.twp.szczecin.pl 
e-mail: okm@ twp.szczecin.pl  
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 Lp Rodzaj kursu  Nazwa kursu  

1 specjalistyczny 
Elementarna pomoc medyczna 
- szkolenie pełne 
- szkolenie uaktualniające 

2 specjalistyczny Pierwsza pomoc medyczna 

3 specjalistyczny 
Opieka medyczna nad chorym 
- szkolenie pełne 
- szkolenie uaktualniające 

4 specjalistyczny 
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 
- szkolenie pełne 
- szkolenie uaktualniające 

5 specjalistyczny Przewóz ładunków niebezpiecznych 
6 specjalistyczny Oficer ochrony statku (SSO) 
7 kwalifikacyjny Kursy dydaktyczne dla instruktorów 

  
 

8. Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security (aktualnie nie mo że prowadzi ć szkole ń) 
ul. Dębogórska 22 
71-717 Szczecin 
telefon   (91) 4336360, 602671167 
fax         (91) 4336360 
strona internetowa: www.maritime-security.eu 
e-mail: office@maritime-security.eu  
 
Lp Rodzaj kursu  Nazwa kursu  

1 specjalistyczny 
Elementarna pomoc medyczna 
- szkolenie pełne 
- szkolenie uaktualniające 

2 specjalistyczny Pierwsza pomoc medyczna 

3 specjalistyczny 
Opieka medyczna nad chorym 
- szkolenie pełne 
- szkolenie uaktualniające 

4 specjalistyczny Oficer ochrony statku (SSO) 
5 specjalistyczny Oficer ochrony armatora (CSO) 
6 specjalistyczny Oficer ochrony obiektów portowych (PFSO) 

7 specjalistyczny 
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 
- szkolenie pełne 
- szkolenie uaktualniające 

8 specjalistyczny 
Indywidualne techniki ratunkowe 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

9 specjalistyczny 
Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy 
- szkolenie pełne  
- szkolenie uaktualniające 

 
UWAGA: od dnia 27.10.2014 r. o środek nie mo że prowadzi ć szkole ń morskich 
 
9. Zespół Szkół Morskich w Świnouj ściu 
ul. Jana Sołtana 2 
72-602 Świnoujście 
telefon  (91) 3216287 
fax        (91) 3216100 
strona internetowa: zsm-morska.blogspot.com 
e-mail: sekretariat@zsm.swi.pl 
 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie uznał Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu jako ośrodek uprawniony 
do prowadzenia szkoleń: 

- w dziale pokładowym na poziomie operacyjnym w żegludze krajowej na dyplomy szypra II i I klasy 
żeglugi krajowej 

- w dziale maszynowym na poziomie operacyjnym na dyplom oficera mechanika 
- w dziale pokładowym na poziomie pomocniczym 
- w dziale maszynowym na poziomie pomocniczym 
- w dziale maszynowym na poziomie operacyjnym na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach 

o mocy maszyn 750 kW i powyżej, z nadzorowaną 6-miesięczną praktyką pływania zorganizowaną, 
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nabytą i rozliczoną przez szkołę w terminie nie przekraczającym 12 miesięcy od daty uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły (od dnia 09.06.2009) 

- w dziale pokładowym na poziomie operacyjnym na dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności 
brutto 500 i powyżej, z nadzorowaną 12-miesięczną praktyką pływania zorganizowaną, nabytą i 
rozliczoną przez szkołę w terminie nie przekraczającym 24 miesięcy od daty uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły (od dnia 21.04.2010) 

 
 
10.  Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 
ul. Wały Chrobrego 1/ 2 
70-500 Szczecin 
telefon (91) 4809474 
fax       (91) 4809474 
strona internetowa: www.szkolamorska.pl  
e-mail: psm@am.szczecin.pl 
 
 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie z dniem 26.06.2006 r. uznał Policealną Szkołę Morską w Szczecinie 
jako ośrodek uprawniony do prowadzenia szkoleń: 

- na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym 
- na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym 
- na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym na dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności 

brutto 500 i powyżej 
- na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach 

o mocy maszyn 750 kW i powyżej (od dnia 18.03.2010 r) 
 
Z dniem 18.03.2010 r. szkołę uznano jako ośrodek uprawniony do prowadzenia szkoleń w dziale maszynowym 
na poziomie operacyjnym na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn 750 kW i 
powyżej, z nabytą i nadzorowaną 6 miesięczną praktyką pływania zorganizowaną i rozliczoną przez szkołę.  
 
 
11. Zespół Szkół Żeglugi Śródl ądowej  
im. Bohaterów Westerplatte 
ul. Bohaterów Westerplatte 1 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 
telefon (77) 4061650 
fax       (77) 4061652 
strona internetowa:  www.zegluga.edu.pl 
e-mail: zegluga@poczta.onet.pl 
 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie uznał Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w 
Kędzierzynie - Koźlu jako ośrodek uprawniony do prowadzenia szkoleń: 

- na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym 
 
 
12. Technikum Morskie w Zespole Szkół Technicznych i Morskich 
ul. Willowa 2/4, 
71 - 650 Szczecin 
przekształcone w: 
Technikum Morskie i Politechniczne w Zachodniopomor skim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
ul. Hoża 6, 
71-699 Szczecin 
 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie uznał ww. Technikum jako ośrodek uprawniony do prowadzenia 
szkoleń: 

- w dziale pokładowym na poziomie operacyjnym w żegludze krajowej na dyplomy szypra II i I klasy 
żeglugi krajowej 

- w dziale maszynowym na poziomie operacyjnym na dyplom oficera mechanika (do 750 kW) 
- w dziale pokładowym na poziomie pomocniczym 
- w dziale maszynowym na poziomie pomocniczym 

 


