
data aktualizacji 15 lutego 2018 r.

EGZAMINY POPRAWKOWE PRZEPROWADZA SIĘ W TERMINACH ODPOWIADAJĄCYCH IM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH TEORETYCZNYCH

NIEZALEŻNIE OD DODATKOWYCH TERMINÓW EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH WSKAZANYCH W HARMONOGRAMIE

Lp. Data egzaminu Miejsce Rodzaj egzaminu
Czas 

trwania *
Kurs ** Uwagi

1 16.01.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :                                

- marynarza wachtowego;                                                                                                                       

- starszego marynarza.

2 16.01.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :                             

- motorzysty wachtowego;                                                                                                                    

- starszego motorzysty;                                                                                                                       

- elektromontera;

3 16.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

4 16.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

5 16.01.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :                              

- motorzysty wachtowego;                                                                                                                    

- starszego motorzysty;                                                                                                                        

- elektromontera.

6 17-01-2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale maszynowym

7 18-19.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni SMG

8 22-23.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym 2 dni OSZGM

9 24-25.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra I klasy w rybołówstwa morskiego 2 dni OSRB

10 24-25.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra II klasy w rybołówstwa morskiego 2 dni OSRB

11 24-25.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra I klasy w w żegludze krajowej 2 dni OSRB

12 24-25.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra II klasy w żegludze krajowejj 2 dni OSRB

13 24-25.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej 2 dni OSRB

14 24-25.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej 2 dni OSRB

15 24-25.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny z wiedzy rybackiej i stateczności statku rybackiego 2 dni

16 26.01.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym

17 29.01.2018 Szczecin Egzamin praktyczny w dziale pokładowym

18 29.01.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej SDK/SMG

19 31.01.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo:

- marynarza wachtowego;

- starszego marynarza.  

MOSK

20 31.01-01.02.18 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni

21 31.01-01.02.18 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni SMG

22 02.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej SMG

23 5-06.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2dni SDK

24 07.02.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :                                

- marynarza wachtowego;                                                                                                                       

- starszego marynarza.

OSZGM/OSRB

25 07.02.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :                              

- motorzysty wachtowego;                                                                                                                     

- starszego motorzysty;                                                                                                                        

- elektromontera.

OSZGM/OSRB

26 07.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

27 07.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

28 08-09.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni SDK

29 12.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny z wiedzy rybackiej i stateczności statku rybackiego

30 12-13.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni SDK

31 13.02.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo; 

- motorzysty wachtowego;

- starszego motorzysty;

- elektromontera.

32 13.02.2018 Szczecin Egzamin z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW

33 14-15.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym 2 dni SDK

34 14.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej OSZGM

35 16.02.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale maszynowym

36 19-20.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej 2 dni SDK

37 21.02.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :                              

- motorzysty wachtowego;                                                                                                                     

- starszego motorzysty;                                                                                                                        

- elektromontera.

SDK/OSRB

38 21.02.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :                                

- marynarza wachtowego;                                                                                                                      

- starszego marynarza.

OSRB

39 22-23.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni SMG

40 26.02.1018 Szczecin Egzamin praktyczny w dziale pokładowym SDKO

41 26.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej SDK

42 27.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej SDK

43 27-28.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 2 dni

44 27-28.02.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni

45 28.02.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo; 

- marynarza wachtowego;

- starszego marynarza.  

MOSK

46 28.02.2018 Szczecin Egzamin na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

47 01.03.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym

48 05-06.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni SMG

49 06-07.03.2018 Szczecin Egzamin na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej 2 dni

50 07.03.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :                             

- motorzysty wachtowego;                                                                                                                    

- starszego motorzysty;                                                                                                                       

- elektromontera.

OSZGM/OSRB

HARMONOGRAM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH - IPOŁOWA 2018 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY TERMINU, MIEJSCA EGZAMINU LUB ODWOŁANIA EGZAMINU MOGĄ BYĆ UMIESZCZONE W KOLUMNIE „UWAGI” LUB UMIESZCZONE ODDZIELNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMISJI, O 

ILE TO MOŻLIWE, CO NAJMNIEJ NA 3 DNI PRZED PLANOWANYM EGZAMINEM



51 07.03.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo:                                 

- marynarza wachtowego;                                                                                                                      

- starszego marynarza.

OSZGM/OSRB

52 07.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

53 07.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

54 07.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny z zakresu silników spalinowych do 200 kW

55 13-14.03.2018 Szczecin Egzamin na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej 2 dni SDKO/MOSAMSS

56 15.03.2018 Gdynia Eegzamin  z bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej 

57 15-16.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni SMG

58 16.03.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo:

- motorzysty wachtowego;

- starszego motorzysty;

- elektromontera.

MOSK

59 16.03.2018 Szczecin Egzamin z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW

60 19-20.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym 2 dni SMG/OSRB

61 19.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej OSZGM

62 23.03.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym

63 20.03.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo;

- marynarza wachtowego;

- starszego marynarza . 

MOSAMSS

64 22.03.2018 Szczecin Egzamin na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej SDKO

65 22.03.2018 Szczecin Egzamin na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

66 23.03.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale maszynowym

67 26.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej SMG

68 27-28.03.2018 Szczecin Egzamin na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej 2 dni MOSAMSS

69 27-28.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra I klasy  rybołówstwa morskiego 2 dni OSRB

70 27-28.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra II klasy w rybołówstwa morskiego 2 dni OSRB

71 27-28.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra I klasy w w żegludze krajowej 2 dni OSRB

72 27-28.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra II klasy w żegludze krajowejj 2 dni OSRB

73 27-28.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej 2 dni OSRB

74 27-28.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej 2 dni OSRB

75 27-28.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny z wiedzy rybackiej i stateczności statku rybackiego 2 dni

76 29-30.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym 2 dni SDK

77 29-30.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni SMG

78 30.03.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej SMG

79 04.04.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :                                 

- motorzysty wachtowego;                                                                                                                     

- starszego motorzysty;                                                                                                                        

- elektromontera.

OSZGM

80 04.04.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo:                                 

- marynarza wachtowego;                                                                                                                      

- starszego marynarza.

OSZGM

81 04.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

82 04.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

83 04-05.04.2018 Szczecin Egzamin na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni MOSK

84 04-05.04.2018 Szczecin Egzamin na dyplom szypra I klasy żeglugi krajowej 2 dni MOSAMSS

85 04-05.04.2018 Szczecin Egzamin na dyplom szypra II klasy żeglugi krajowej 2 dni MOSAMSS

86 05.04.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym                           

87 10.04.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo:

- marynarza wachtowego;

- starszego marynarza.  

MOSK

88 12.04.2018 Szczecin Egzamin na świadectwo kucharza okrętowego

89 16.04.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale maszynowym

90 17.04.2018 Szczecin Egzamin na dyplom szypra I klasy rybołówstwa morskiego MOSK

91 17.04.2018 Szczecin Egzamin na dyplom szypra II klasy rybołówstwa morskiego MOSK

92 19-20.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni SMG

93 24.04.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo:

- motorzysty wachtowego;

- starszego motorzysty;

- elektromontera.

MOSAMSS

94 24.04.2018 Szczecin Egzamin z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW

95 26.04.2018 Szczecin Egzamin na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej

96 26.04.2018 Szczecin Egzamin na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

97 26-27.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni SMG
Egzamin również w 

języku angielskim

98 26-27.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra I klasy  rybołówstwa morskiego 2 dni OSZGM

99 26-27.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra II klasy w rybołówstwa morskiego 2 dni OSZGM

100 26-27.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra I klasy w w żegludze krajowej 2 dni OSZGM

101 26-27.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra II klasy w żegludze krajowejj 2 dni OSZGM

102 26-27.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej 2 dni OSZGM

103 26-27.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej 2 dni OSZGM

104 26-27.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny z wiedzy rybackiej i stateczności statku rybackiego 2 dni

105 26-27.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni

106 30.04.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym

107 30.04.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej SDK/OSZGM

108 07.05.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej SDK

109 08.05.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo: 

- marynarza wachtowego;

- starszego marynarza. 

MOSK

110 08-09.05.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni OSRB



111 10.05.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :                              

- motorzysty wachtowego;                                                                                                                     

- starszego motorzysty;                                                                                                                        

- elektromontera.

OSZGM/OSRB

112 10.05.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :                                

- marynarza wachtowego;                                                                                                                      

- starszego marynarza.

OSZGM/OSRB

113 10.05.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

114 10.05.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

115 11.05.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale maszynowym

116 15.05.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo:

- motorzysty wachtowego;

- starszego motorzysty;

- elektromontera.  

MOSK

117 15.05.2018 Szczecin Egzamin z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW

118 17-18.05.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni SDK/OSRB

119 21-22.05.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni SMG

120 21-22.05.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym 2 dni SMG

121 22-23.05.2018 Szczecin Egzamin na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2dni SDKO/MOSK

122 24.05.2018 Szczecin Egzamin na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej SDKO

123 24.05.2018 Szczecin Egzamin na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

124 28.05.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej SDK

125 28.05.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej SDK/OSRB/SMG

126 29.05.2018 Szczecin Egzamin praktyczny w dziale maszynowym SDKO

127 29-30.05.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni OSZGM

128 04.06.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym

129 05-06.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni SMG
Egzamin również w 

języku angielskim

130 05-06.06.2018 Szczecin Egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 2 dni SDKO/MOSK

131 05-06.06.2018 Szczecin Egzamin na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 2 dni MOSK

132 05-06.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni SMG

133 07.06.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :                              

- motorzysty wachtowego;                                                                                                                    

- starszego motorzysty;                                                                                                                       

- elektromontera.

OSZGM

134 07.06.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :                           

- marynarza wachtowego;                                                                                                                 

- starszego marynarza;

OSZGM

135 07.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

136 07.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

137 11-12.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym, w specjalności elektrycznej 2 dni SDK

138 12.06.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym

139 13.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej SMG

140 14.06.2018 Szczecin Egzamin na świadectwo kucharza okrętowego

141 14-15.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym 2 dni SDK

142 14-15.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni SMG

143 18.06.2018 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym

144 21-22.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym 2 dni OSZGM

145 21-22.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni OSRB

146 25.06.2018 Szczecin
Egzamin praktyczny w dziale pokładowym 

SDKO

147 27.06.2017 Szczecin
Egzamin na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej 

2 dni MOSK

148 27.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej

149 29.06.2018 Szczecin Egzamin na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej SDKO

150 29.06.2018 Szczecin Egzamin na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

151 28-29.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni
OSZGM/OSRB/

SDK

152 28-29.06.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni SMG
Egzamin również w 

języku angielskim

153 02-03.07.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni SDK

154 02-03.07.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym, w specjalności elektrycznej 2 dni SDK

155 03-04.07.2018 Szczecin Egzamin na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 2 dni SDKO

156 03.07.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo:

- motorzysty wachtowego;

- starszego motorzysty;

- elektromontera

MOSK

157 03.07.2018 Szczecin Egzamin z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW

158 03.07.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej OSZGM/SDK

159 04.07.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :                              

- motorzysty wachtowego;                                                                                                                    

- starszego motorzysty;                                                                                                                       

- elektromontera.

OSZGM/OSRB

160 04.07.2018 Gdynia

Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :                                

- marynarza wachtowego;                                                                                                                     

- starszego marynarza.

OSZGM/OSRB

161 04.07.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

162 04.07.2018 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

163 05.07.2018 Szczecin

Egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo:

- marynarza wachtowego  

- starszego marynarza 

* w przypadku egzaminów przeprowadzanych dłużej niż jeden dzień



** miejsce egzaminu pratycznego/kursy przeprowadzane przez:

SDKO – Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich AM Szczecin

MOSAMSS – Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Świnoujściu

SDK Gdyni - Studium Doskonalenia Kadr przy Akademii Morskiej (Gdynia)

OSZGM - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej

GSM - Gdyńska Szkoła Morska

SMG - Szkoła Morska w Gdyni

MOSK - Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Kołobrzegu


