
Data aktualizacji: 02.11.2017 r. Kopia harmonogram II połowa 2017

 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 Uwagi

1 01.09.2017 Gdynia - egzamin na dyplom pilota morskiego w rejonie pilotowym Gdańsk

2 07.09.2017 Gdynia

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym 

- na świadectwo marynarza wachtowego 

- na świadectwo starszego marynarza

3 07.09.2017 Gdynia

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- na świadectwo motorzysty wachtowego 

- na świadectwo starszego motorzysty 

- na świadectwo elektromontera 

4 07.09.2017 Gdynia - egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym silniki spalinowe do 200 kW  

5 07.09.2017 Gdynia - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym; odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

6 11.09.2017 Gdynia - egzamin praktyczny  w dziale pokładowym

7 11.09.2017 Gdynia
egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym

- na świadectwo motorzysty wachtowego

8 12.09.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym

9 14.09.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
Egzamin w języku polskim i 

angielskim

10 18.09.2017 Gdynia - egzamin na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej

11 19.09.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny na dyplom szypra klasy 1 i 2 rybołówstwa morskiego

12 19.09.2017 Gdynia - egzamin praktyczny w dziale maszynowym

13 20.09.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 

14 21.09.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny i praktyczny na świadectwo kucharza okrętowego

15 25.09.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w spec. mechanicznej                    

16 26.09.2017 Szczecin

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym 

- na świadectwo starszego marynarza 

- na świadectwo marynarza wachtowego

17 27.09.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na dyplom szypra 1 i 2 klasy rybołówstwa morskiego                                                                                                                                                                    

18 27.09.2017 Gdynia - egzamin z wiedzy rybackiej i stateczności statku rybackiego

19 28.09.2017 Szczecin

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym: 

- na świadectwo starszego motorzysty

- na świadectwo motorzysty wachtowego

- na świadectwo elektromontera

20 28.09.2017 Szczecin - egzamin z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW

21 29.09.2017 Gdynia - egzamin na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności 3000 i powyżej

22 29.09.2017 Gdynia - egzamin na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej

23 29.09.2017 Gdynia - egzamin na dyplom pilota morskiego w rejonie pilotowym Gdańsk

24 03.10.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym

25 05.10.2017 Szczecin - egzamin na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej

26 05.10.2017 Szczecin - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

27 05.10.2017 Gdynia

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym

- na świadectwo motorzysty wachtowego

- na świadectwo starszego motorzysty                                                                                                                      

- na świadectwo  elektromontera

28 05.10.2017 Gdynia - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

29 05.10.2017 Gdynia - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

30 05.10.2017 Gdynia

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym

- na świadectwo marynarza wachtowego

- na świadectwo starszego marynarza

31 09.10.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w spec. elektrycznej

32 10.10.2017 Gdynia - egzamin praktyczny w dziale pokładowym

33 11.10.2017 Gdynia - egzamin na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej

34 12.10.2017 Szczecin - egzamin na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej

35 12.10.2017 Szczecin - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

36 12.10.2017 Gdynia - egzamin na poziomie zarządzania w dziale pokładowym

37 13.10.2017 Szczecin - egzamin praktyczny w dziale pokładowym

38 16.10.2017 Gdynia - egzamin na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym

39 17.10.2017 Szczecin

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym

- na świadectwo starszego marynarza

- na świadectwo marynarza wachtowego

40 17.10.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej

41 17.10.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej

42 17.10.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej

43 18.10.2017 Gdynia - egzamin praktyczny w dziale maszynowym

44 19.10.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w spec. mechanicznej

45 23.10.2017 Gdynia - egzamin na dyplom pilota morskiego w rejonie pilotowym Gdańsk

46 23.10.2017 Gdynia - egzamin na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności 3000 i powyżej

47 24.10.2017 Szczecin

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym

- na świadectwo starszego motorzysty

- na świadectwo motorzysty wachtowego

- na świadectwo elektromontera

48 24.10.2017 Szczecin - egzamin z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW

49 24.10.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym

50 24.10.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej

51 24.10.2017 Szczecin - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

52 30.10.2017 Gdynia - egzamin na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej

53 06.11.2017 Gdynia

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym 

- na świadectwo marynarza wachtowego 

- na świadectwo starszego marynarza

HARMONOGRAM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH - II POŁOWA 2017 r.

HARMONOGRAM ZOSTANIE UZUPEŁNIONY O  TERMINY EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH PO PODPISANIU UMÓW NA WYNAJEM SYMULATORÓW DO PRZEPROIWADZANIA EGZAMINÓW Z MORSKIMI 

JEDNOSTKAMI EDUKACYJNYMI     Z CO NAJMNIEJ 30-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM.     

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. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA EGZAMINU PUBLIKOWANE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ CENTRALNEJ MORSKIEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.
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54 06.11.2017 Gdynia

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym                                                                                 

- na świadectwo motorzysty wachtowego                                                                                                                  

- na świadectwo starszego motorzysty                                                                                                                      

- na świadectwo elektromontera                                                                                                                                   

55 06.11.2017 Gdynia - egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym silniki spalinowe do 200 kW

56 06.11.2017 Szczecin - egzamin praktyczny w dziale pokładowym

57 06.11.2017 Gdynia - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym                                                                                                               

58 06.11.2017 Gdynia - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

59 07.11.2017 Szczecin - egzamin praktyczny w dziale maszynowym

60 07.11.2017 Gdynia - egzamin praktyczny w dziale pokładowym

61 08.11.2017 Gdynia - egzamin praktyczny w dziale maszynowym

62 09.11.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej

63 09.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
Egzamin w języku polskim i 

angielskim

64 13.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej

65 14.11.2017 Szczecin - egzamin na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej

66 14.11.2017 Szczecin - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

67 15.11.2017 Szczecin

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym

- na świadectwo starszego motorzysty

- na świadectwo motorzysty wachtowego

- na świadectwo elektromontera

68 15.11.2017 Szczecin - egzamin z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW

69 15.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej

70 15.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym

71 17.11.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej

72 20.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym

73 21.11.2017 Szczecin

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym:

- na świadectwo starszego marynarza

- na świadectwo marynarza wachtowego

74 23.11.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny i praktyczny na świadectwo kucharza okrętowego

75 27.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej                                                                            

76 27.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej

77 27.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej

78 27.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na dyplom szypra 2 klasy w żegludze krajowej   

79 27.11.2017 Gdynia - egzamin z wiedzy rybackiej i stateczności statku rybackiego

80 27.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
Egzamin w języku polskim i 

angielskim

81 28.11.2017 Szczecin - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej

82 28.11.2017 Szczecin - egzamin na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym

83 29.11.2017 Gdynia - egzamin na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności 3000 i powyżej

84 29.11.2017 Gdynia - egzamin na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej

85 30.11.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym

86 04.12.2017 Gdynia

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym 

- na świadectwo marynarza wachtowego 

- na świadectwo starszego marynarza

87 04.12.2017 Gdynia

egzamin na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym                                                                                 

- na świadectwo motorzysty wachtowego                                                                                                                    

- na świadectwo starszego motorzysty                                                                                                                     

- na świadectwo elektromontera

88 04.12.2017 Gdynia - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym

89 04.12.2017 Gdynia - egzamin teoretyczny na dyplom szypra 1 i 2 klasy rybołówstwa morskiego

90 04.12.2017 Gdynia - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym

91 05.12.2017 Szczecin - egzamin na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej

92 05.12.2017 Szczecin - egzamin na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej

93 05.12.2017 Szczecin - egzamin na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym


