Znak DM-I
Temat sprawy:

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYDANIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH I KSIĄŻECZEK ŻEGLARSKICH

Opłaty za wydanie dokumentów można uiścić:

przy składaniu wniosku w Szczecinie - w kasie Kapitanatu Portu Szczecin (w godzinach od 8.00
do 13.00, gotówką lub bezgotówkowo),

przy składaniu wniosku w Słupsku - bezpośrednio w Wydziale, tylko bezgotówkowo,

wpłacić na poniższe konto:
Urząd Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
NBP O/O Szczecin nr 17101015990028992231000000 (pisać jednym ciągiem bez przerw i myślników)
na przekazie należy zawsze wpisać tytuł wpłaty np. „Za wydanie dyplomu”.
Dane do wpłat dokonywanych za granicą:
IBAN PL 67101015990028992230000000
BIC/SWIFT CODE NBPLPLPW
Wysokość opłat ustalana jest o cennik, stanowiący załącznik do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. Cena
książeczek żeglarskich ustalana jest w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.
Aktualne opłaty za wydanie dokumentów kwalifikacyjnych i książeczek żeglarskich:

Nazwa dokumentu

wysokość
opłaty
normalnej

opłata za
wydanie
pierwszego
duplikatu

duplikat
wydany po
raz kolejny

Dyplom w żegludze międzynarodowej - wydany po raz
pierwszy lub odnowienie dyplomu

50 zł

75 zł

100 zł

Dyplom w żegludze krajowej (szyper I i II klasy żeglugi
krajowej, oficera mechanika w żegludze krajowej)

30 zł

45 zł

60 zł

Świadectwo marynarskie (np.: marynarza, motorzysty, st.
marynarza, kucharza, rybaka, mł. marynarza itp.)

30 zł

45 zł

60 zł

Świadectwo z przeszkolenia (np.: ITR, p-poż itp.)

20 zł

30 zł

40 zł

5 zł

-

-

Potwierdzenie wyciągu pływania dla potrzeb zewnętrznych
instytucji (np.: do GMDSS), wydanie zaświadczenia

10 zł

-

-

Dyplom lub uprawnienie pilota morskiego

50 zł

75 zł

100 zł

Potwierdzenie autentyczności dokumentu

Książeczka żeglarska wydana na okres 10 lat

Równowartość 50 euro*

Książeczka żeglarska wydawana na okres 5 lat uczniom
Morskich Jednostek Edukacyjnych

Równowartość 25 euro*

* przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się wg średniego kursu NBP, ogłoszonego w dniu
roboczym, poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej
Informacje w sprawie opłat, które nie zostały ujęte w tabeli można uzyskać pod nr telefonu 091 4403 563

