KARTA INFORMACYJNA

DM-I

TEMAT SPRAWY:

wymiana świadectw kucharza i starszego marynarza
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
INFORMACJA
Szanowni Państwo,
1. Świadectwa starszego marynarza – informujemy, że od dnia 20 sierpnia 2013 r. obowiązują
nowe wzory świadectw starszych marynarzy, zmiana wzoru wynika z poprawek do Konwencji STCW
(zmiana podstaw prawnych wydania). Osoby posiadające świadectwa starszego marynarza wydane
przed dniem 20 sierpnia 2013 r. mogą je wymienić na aktualny wzór. Warunkiem wymiany tych
świadectw jest złożenie wniosku w urzędzie morskim i przedłożenie aktualnego świadectwa ratownika
oraz ważnego świadectwa zdrowia, wydanego przez uprawnionego lekarza. Do wniosku należy
dołączyć 2 zdjęcia (format legitymacyjny). Wymiana świadectw nie jest ograniczona żadną datą.
2. Świadectwa kucharzy okrętowych - informujemy, że w dniu 8 października 2014 r. weszło w
życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie
wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.
Rozporządzenie to wprowadza nowy wzór świadectwa kucharza okrętowego, zmiana wzoru
dokumentu wynika z przyjęcia przez Polskę Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (MLC Convention
2006).
Osoby posiadające świadectwa kucharza, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (czyli
wydane przed dniem 8 października 2014 r.) mogą wymienić świadectwa na aktualny druk pod
warunkiem posiadania aktualnego świadectwa zdrowia, wydanego przez uprawnionego lekarza i
złożenia wniosku o wymianę świadectwa kucharza w urzędzie morskim. Do wniosku należy dołączyć
2 zdjęcia (format legitymacyjny). Wymiana świadectw nie jest ograniczona żadna datą.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. 21016 poz.
281), rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
167)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 wniosek
 świadectwo zdrowia
 2 zdjęcia (legitymacyjne, aktualne)
II. OPŁATY:
Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich określone zostały w załączniku do
Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 281).
Aktualny cennik znajduje się w zakładce „opłaty za wydanie dokumentów”.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za
pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

