ZAŁĄCZNIK DO ŚCIEŻKI KARIERY ŻEGLARZA
ZAWODOWEGO W DZIALE POKŁADOWYM
ŚWIADECTWO MARYNARZA JACHTOWEGO:
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ukończone 18 lat;
1. 6 miesięcy praktyki pływania w dziale pokładowym, w tym co najmniej 2 miesiące
rzeczywistej praktyki na morzu, na jachtach morskich o długości całkowitej 15 m i
większej;
2. świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych,
3. szkolenie na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na jachtach.

DYPLOM OFICERA WACHTOWEGO NA JACHTACH I POJENOŚCI
BRUTTO(GT)DO 3000 JEDNOSTEK :

1. ukończone 18 lat;
2. posiadanie świadectwo marynarza jachtowego albo patentu kapitana
3.

4.
2

5.
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motorowodnego lub kapitana jachtowego;
posiadanie świadectw przeszkoleń:
- w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych,
- w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- nautycznego dowodzenia statkiem,
- wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
- świadectwo ratownika,
- świadectwo ogólne operatora (GMDSS),
udokumentowane:
- odbycie 12 miesięcy praktyki morskiej w dziale pokładowym po ukończeniu 16.
roku życia, potwierdzonej w wydanym przez ośrodek prowadzący szkolenie
zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, w tym co najmniej 6 miesięcy
praktyki morskiej w dziale pokładowym na jachtach morskich o długości
całkowitej 15 m i większej, albo
- odbycie 36 miesięcy praktyki pływania w dziale pokładowym po ukończeniu 16.
roku życia, w tym co najmniej 12 miesięcy praktyki morskiej w dziale
pokładowym na jachtach morskich o długości całkowitej 15 m i większej;
udokumentowanie pełnienia obowiązków wachtowych na mostku przez okres co
najmniej 6 miesięcy pod nadzorem kapitana lub oficera wachtowego;
ukończenie szkolenie na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym na
jachtach;
zdanie egzamin na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym na jachtach.

DYPLOM JACHTOWEGO KAPITANA NA JACHTACH O POJEMNOŚCI BRUTTO(GT)
DO 200 JEDNOSTEK:

1. ukończone 20 lat;
2. posiadanie patentu kapitana motorowodnego lub kapitana jachtowego;
3. udokumentowane odbycie praktyki morskiej w dziale pokładowym nie krótszej niż 6
miesięcy po uzyskaniu patentu, o którym mowa w pkt 2;
4. posiadanie świadectw przeszkoleń:
- w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych,
- co najmniej operatora łączności dalekiego zasięgu (GMDSS),
5. zdanie egzaminu na dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto
(GT) do 200 jednostek.

DYPLOM JACHTOWEGO KAPITANA NA JACHTACH O POJEMNOŚCI BRUTTO (GT)
DO 500 JEDNOSTEK :
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1. ukończenie 20 lat;
2. posiadanie dyplomu jachtowego oficera wachtowego na jachtach o pojemności brutto
(GT) do 3000 jednostek lub dyplomu jachtowego kapitana na jachtach o pojemności
brutto (GT) do 200 jednostek;
3. posiadanie świadectw przeszkoleń:
- w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych,
- w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,
- udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- nautycznego dowodzenia statkiem,
- wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,
- świadectwo ratownika;
- świadectwo ogólne operatora (GMDSS),
4. udokumentowanie odbycia 12 miesięcy dodatkowej praktyki pływania na stanowisku
oficera wachtowego, w tym co najmniej 120 dni pełnienia obowiązków wachtowych
na jachtach morskich o długości całkowitej 15 m i większej;
5. ukończenie szkolenie na poziomie zarządzania w dziale pokładowym na jachtach;
6. zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym na jachtach.
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DYPLOM JACHTOWEGO KAPITANA NA JACHTACH O POJEMNOŚCI BRUTTO
(GT) DO 3000 JEDNOSTEK :

1. ukończenie 20 lat;
2. posiadanie dyplomu jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do
500 jednostek;
3. posiadanie świadectw przeszkoleń:
- indywidualnych technik ratunkowych;
- ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;
- bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej;
- elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.
- w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,
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- wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania,
- sprawowania opieki medycznej nad chorym,
- świadectwo ratownika;
- świadectwo ogólne operatora (GMDSS),
4. udokumentowanie odbycia 24 miesięcy dodatkowej praktyki pływania na
stanowisku co najmniej oficera wachtowego na jachtach morskich o długości
całkowitej 15 m i większej, w tym co najmniej 240 dni pełnienia obowiązków
wachtowych; 12 miesięcy tej praktyki powinno odbywać się na jachtach morskich
o długości całkowitej 24 m i większej albo 6 miesięcy na jachtach morskich o
pojemności brutto (GT) 500 jednostek i powyżej.

