Informacja:
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nadzór nad działalnością Morskich Jednostek Edukacyjnych
sprawuje minister właściwy ds. gospodarki morskiej.
Szczegółowe informacje są opublikowane na stronie MGMiŻŚ: link

Adresy ośrodków szkoleniowych, działających na terenie Szczecina i Świnoujścia i realizujących szkolenia dla
marynarzy znajdują się poniżej:
1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie
ul. Ludowa 7/8
71-700 Szczecin
telefon (91) 4281765
fax
(91) 4281767
strona internetowa: osrm.am.szczecin.pl
e-mail: osrm@am.szczecin.pl
2. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej
Plac Batorego 4
70-207 Szczecin
telefon (91) 4403476
fax
(91) 4338638
strona internetowa: www.oszgm.pl
e-mail: szczecin@oszgm.pl
3. Ośrodek Szkolenia Morskiego Przy Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Rybaki 13
72-600 Świnoujście
telefon (91) 3215522
fax
(91) 3214836
strona internetowa: www.wzdz.pl
e-mail: okz.swinoujscie@wzdz.pl
4. Centrum Szkolenia Morskiego „ZENIT”
ul. Nadodrzańska 3,
70-034 Szczecin
telefon (91) 4822601
fax
(91) 4836501
strona internetowa: www.zenit.edu.pl
e-mail: zenit@zenit.edu.pl

5. Morski Ośrodek Szkoleniowy przy Akademii Morskiej w Szczecinie
ul. Komandorska 5,
72-600 Świnoujście
telefon: (91) 3217261, (91) 3217262
fax:
(91) 3217261
strona internetowa: mos.am.szczecin.pl
e-mail: mos@am.szczecin.pl

6. Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1/2
70-500 Szczecin
telefon (91) 4809717
fax:
(91) 4809489
strona internetowa: sdko.am.szczecin.pl
e-mail: sdko@am.szczecin.pl
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7. Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security
ul. Dębogórska 22
71-717 Szczecin
telefon (91) 4336360, 602671167
fax
(91) 4336360
strona internetowa: www.maritime-security.eu
e-mail: office@maritime-security.eu

Dodatkowe informacje:
Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
fax.(91) 321-61-00
strona internetowa www.zsm.edu.pl
email: sekretariat@zsm.uznam.net.pl
Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu jest uznany jako ośrodek uprawniony do prowadzenia szkoleń:
- na dyplomy szypra II i I klasy żeglugi krajowej
- na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej
- w dziale pokładowym na poziomie pomocniczym
- w dziale maszynowym na poziomie pomocniczym
-

w dziale maszynowym na poziomie operacyjnym na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach
o mocy maszyn 750 kW i powyżej, z nadzorowaną 6-miesięczną praktyką pływania zorganizowaną,
nabytą i rozliczoną przez szkołę w terminie nie przekraczającym 12 miesięcy od daty uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły (od dnia 09.06.2009)

-

w dziale pokładowym na poziomie operacyjnym na dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności
brutto 500 i powyżej, z nadzorowaną 12-miesięczną praktyką pływania zorganizowaną, nabytą i
rozliczoną przez szkołę w terminie nie przekraczającym 24 miesięcy od daty uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły (od dnia 21.04.2010)

Policealna Szkoła Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1/ 2
70-500 Szczecin
telefon (91) 4809474
fax
(91) 4809474
strona internetowa: www.szkolamorska.pl
e-mail: psm@szkolamorska.pl
Od dnia 26.06.2006 r. Policealna Szkoła Morska w Szczecinie jest uznana jako ośrodek uprawniony do
prowadzenia szkoleń:
- na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym
- na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym
- na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym na dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności
brutto 500 i powyżej
- na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach
o mocy maszyn 750 kW i powyżej (od dnia 18.03.2010 r.)
Z dniem 18.03.2010 r. szkołę uznano jako ośrodek uprawniony do prowadzenia szkoleń w dziale maszynowym
na poziomie operacyjnym na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn 750 kW i
powyżej, z nabytą i nadzorowaną 6 miesięczną praktyką pływania zorganizowaną i rozliczoną przez szkołę w
trakcie trwania nauki.
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Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Bohaterów Westerplatte 1
47-200 Kędzierzyn-Koźle
telefon (77) 4061650
fax
(77) 4061652
strona internetowa: www.zegluga.edu.pl
e-mail: zegluga@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu jest uznany jako ośrodek
uprawniony do prowadzenia szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym
Technikum Morskie w Zespole Szkół Technicznych i Morskich
ul. Willowa 2/4,
71 - 650 Szczecin
przekształcone w:
Technikum Morskie i Politechniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
ul. Hoża 6,
71-699 Szczecin
strona internetowa: www.zcemip.szczecin.pl
e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl
Technikum jest uznane jako ośrodek uprawniony do prowadzenia szkoleń:
- na dyplomy szypra II i I klasy żeglugi krajowej
- w dziale maszynowym na poziomie operacyjnym na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej
- w dziale pokładowym na poziomie pomocniczym
- w dziale maszynowym na poziomie pomocniczym
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