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Sza n ow n i P a łlowie D yre ktorzy,

Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju informu.le,
_ Str ny prawideł Vl/s i Vli6 Konwencjł sTcW,
STCW.7/C|łc.22 z dnia 25 lutego 2014 r.' w
przeszkoleń w zakresie ochrony statku.

Warszawa, 19 marca 2014 r

Pan Andrzej Królikowski ,' .

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni '':
'r'lPan Tomasz Bobin

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
,],

Pan Andrzej Eorouri*c
Dyrektor Urzędu Morskiego w szczecinie
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Że w związku z rozbiezną interpretacją przez Państwa
Międzynarodowa Organizac1a Morska wydała cyfkularz
ktorym doprecyzowa{a zasady wydawania śwld'diectw
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3 poziomach: ,ii,.,Zgodnie Z Wytycznymi lMo' szkotenie w zakresie ochrony statku odbywa się na
:;, rll;.-:;i

1- przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku - słopień podstawowy' ,i,1 ll,.,

2. przeszkolenie dla osob z przydzielłllynli obowiązkam| w zakresie ochrony _ stopień średn[lł,i,il1,,
3. przeszkolenie oficera ochrony Słałku * stopień wyzszy. 

.:;l..l.. i,":r:
Poniewaz szkolenia Wyzszego stopnia swoim zakresem obejmują tematykę szkoleń niŹszego 

'ffih1"u'lMo wskazuje, Źe osoby posiadające świadectwo oficera ochrony statku nie mają obowtązku posladac
dodatkowo świadectw przeszkoleń dla osob z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ocrlrony.,or,óż
w zakresie problematyki ochrony na statku. Analogicznie, od rnarynarzy posiadających świadedt'wp
przeszkolenia dla osób z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony nie nalezy dociatkowo
Wymagac świadectwa przeszkoIenia w zakresie problematyki ochrony na statku.

Wobec problernów niektórycłl Państw - Stron z zapewnieniem szkoleń niezbędnych do uzyskania]
świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony na statku' wydawanych na podstawie prawidła Vll6
Konwencji STCW i sekcji A-Vl/6 par' 4 i 6 Kodeksu STCW, lMo wydało cyrkularz STCW.7/Circ.2JL
z dnia 25 lutego 2a14 r. Dopuszcza w nim rnozliwośc' by podczas inspekcjl PSC od marynarzy, którzy
nie posiadają jeszcze świadecłwa przeszkoienia w zakresie problematyki ochrony na statku' ani
świadectwa przeszkolenia dla osob z przydztelonymi obowiązkami w zakresie ochrony' wydanych,
Zgodniez KonwencjąsTcW' wymagacdowodu odbycia szkolenia zgodnie z sekcją 13 Kodeksu ISPS.
Rozwiązanie takie stosowac maŻna do 1 lipca 2015 r.

Dodatkowo. mając na uwadze fakt' ze rozporządzeł'r]e Ministra Transporłu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwatifikacjł czlankow załog statkatłł morskich
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(Dz. U. poz' 937) Zmieniło obowiązujący od 1 stycznia 2008 r' WzÓr Świadectwa oficerą ochrony lbtatxu'
nie przewidując rÓwnoczeŚnie moŻliwości jego wyrniany na aktualny, Ministerstwo lnfrastrukturv i R[7r','7g1Ll
informuje, Źe na wniosek zainteresowanych' świadectwa wydawane przed 20 sierpnia 2ol3 ;. m"ią oi"
wymieniane na świadectwa oficera ochrony stalku, określone w rozpcrządzeniu. , i -

Kierując się zaleceniami lMo, Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwo,ju prosi o ich uwzgłędnienie przy
wydawaniu dokumentÓw kwalifikacyjnych rna(ynarzofi i podczas inspekcji panstwa portu, oraz
o poinform owanie za interesowa nych m ar ynar zy .
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