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TEMAT SPRAWY: 

 Dokumenty wymagane na zbiornikowcach  

 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  
Wydział Dokumentów Marynarzy 
  
ul. Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 
tel. 440-34-63 fax: 488-03-26 
e-mail: bdownar@ums.gov.pl 
  
  
PODSTAWA PRAWNA:  
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm.), 

rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie 
wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 937 z późn. zm.) 

 
I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 
Na zbiornikowcach każdy marynarz zatrudniony na poziomie pomocniczym  lub operacyjnym powinien posiadać 
świadectwo przeszkolenia stopnia podstawowego na dany typ zbiornikowca. Uzyskanie takiego świadectwa jest możliwe 
po ukończeniu kursu w ośrodku szkoleniowym. Świadectwa stopnia podstawowego są bezterminowe. 
 
Na zbiornikowcach osoby zatrudnione na stanowiskach: kapitana, starszego oficera, starszego mechanika i drugiego 
mechanika powinny posiadać świadectwo stopnia wyższego na dany typ zbiornikowca. Warunkiem uzyskania 
świadectwa jest posiadanie co najmniej 3 miesięcznej praktyki pływania na zbiornikowcu danego typu oraz ukończenie 
kursu w ośrodku szkoleniowym. 
Świadectwo zachowuje ważność przez 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 3 miesięcznej praktyki 
pływania na danym typie zbiornikowca, nabytej w okresie ostatnich 5 lat. Osoby nie posiadające praktyki muszą 
ponownie ukończyć szkolenie na zbiornikowiec danego typu w ośrodku szkoleniowym. 
 
UWAGA: Nowe przepisy zniosły obowiązek posiadania dodatkowych zezwoleń na zbiornikowce.  

  
III. OPŁATY: 
  
opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm. ).  
Aktualny cennik znajduje się w zakładce „opłaty za wydanie dokumentów” 
 
 
  
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
  
do miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
 
IV. TRYB ODWOŁAWCZY: 
 
od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds.  gospodarki morskiej za pośrednictwem tut. Urzędu w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
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