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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 18 lutego 2022 r.

Departament Edukacji Morskiej

Znak sprawy: DEM-2.5920.3.2022

Informacja w sprawie terminów ważności dokumentów poświadczających ukończenie szkolenia 
lub zdanie egzaminu w procesie uzyskiwania dokumentów kwalifikacyjnych przez marynarzy

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje marynarzy wydawane są w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą o bezpieczeństwie morskim”. Jednym z kryteriów uzyskania dokumentu 
kwalifikacyjnego jest ukończenie odpowiedniego szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej. 
Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą zmieniającą ustawę 
o bezpieczeństwie morskim” oraz ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 785), 
wprowadzono terminy ważności dokumentów (zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, dyplomów 
ukończenia studiów) potwierdzających ukończenie szkolenia wymaganego do uzyskania danego 
dokumentu kwalifikacyjnego (dyplomu, świadectwa).
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w tym zakresie, Ministerstwo Infrastruktury 
przedstawia następujące wyjaśnienia:

I. Dokumenty poświadczające ukończenie szkolenia.

1) Zgodnie z art. 71 ust. 2a ustawy o bezpieczeństwie morskim zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia jest ważne przez 5 lat od dnia ukończenia szkolenia;

2) Zgodnie z art. 71 ust. 2b ustawy o bezpieczeństwie morskim dyplom ukończenia studiów 
wyższych w uczelniach posiadających certyfikat uznania na kierunkach i specjalnościach 
wskazanych w tym certyfikacie potwierdzający ukończenie studiów na poziomie 
operacyjnym lub na poziomie zarządzania, uznaje się za zaświadczenie o ukończeniu 
takiego szkolenia ważne przez okres 7 lat od dnia ukończenia studiów.

W związku z wejściem w życie ww. przepisów z dniem 1 stycznia 2017 r. (art. 11 pkt 1 ustawy 
zmieniającej ustawę o bezpieczeństwie morskim) wszystkie, wydane po dniu 1 stycznia 2017 r., 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ważne są przez 5 lat od dnia wystawienia zaświadczenia. 
Natomiast wszystkie dyplomy ukończenia studiów wyższych na uczelniach posiadających 
certyfikat uznania, na kierunkach i specjalnościach wskazanych w tym certyfikacie, wydane 
po dniu 1 stycznia 2017 r., ważne są przez okres 7 lat od dnia ukończenia studiów. 
Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę o bezpieczeństwie morskim 
dokumenty poświadczające ukończenie szkolenia wydane przed dniem 1 stycznia 2017 r. 
zachowują swoją ważność odpowiednio: 

 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do dnia 1 stycznia 2022 r., 
 dyplomy ukończenia studiów do dnia 1 stycznia 2024 r. 

II. Dokumenty poświadczające zdanie egzaminu.

1) Zgodnie z art. 71 ust. 2c ustawy o bezpieczeństwie morskim zaświadczenie o zdaniu 
egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu lub świadectwa 
jest ważne przez okres 5 lat od dnia zdania tego egzaminu; 



2) Zgodnie z art. 71 ust. 2d o wydanie dyplomu kwalifikacyjnego na podstawie dyplomu 
ukończenia studiów wyższych w uczelniach posiadających certyfikat uznania na kierunkach 
i specjalnościach wskazanych w tym certyfikacie, w przypadku, gdy egzamin dyplomowy 
został uznany za równoważny (zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie morskim), 
można ubiegać się w okresie 5 lat od dnia zdania egzaminu dyplomowego.

Do dnia 1 stycznia 2024 r. wydawanie dyplomów na podstawie dyplomów ukończenia studiów 
wyższych w uczelniach posiadających certyfikat uznania, na kierunkach i specjalnościach 
wskazanych w tym certyfikacie, uzyskanych przed dniem 8 grudnia 2015 r. (tj. dniem wejścia 
w życie ustawy zmieniającej ustawę o bezpieczeństwie morskim) odbywa się zgodnie 
z zasadami obowiązującymi do dnia wejścia w życie zmian tj. nie wymaga potwierdzenia 
zdania egzaminu równoważnego na poziomie operacyjnym.

Poniżej zestawienia tabelaryczne terminów ważności poszczególnych dokumentów 
potwierdzających ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Janusz Karp

        Data wydania

Rodzaj 
dokumentu

Wydane przed 8 grudnia 
2015 r.

Wydane po 
8 grudnia 2015 r. ale 
przed 1 stycznia 2017 r.

Wydane po 1 stycznia 
2017 r.

Dyplom ukończenia 
studiów

Ważne do 1 stycznia 2024 r. Ważne do 1 stycznia 2024 r. Ważne 7 lat od ukończenia 
studiów

Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia

Ważne do 1 stycznia 2022 r. Ważne do 1 stycznia 2022 r. Ważne 5 lat od dnia 
wystawienia (ukończenia 
szkolenia)

Zaświadczenie o zdaniu 
egzaminu

Zgodnie z terminem 
określonym w zaświadczeniu 
nie dłużej niż 5 lat od dnia 
zdania egzaminu

Zgodnie z terminem 
określonym w zaświadczeniu 
nie dłużej niż 5 lat od dnia 
zdania egzaminu

Zgodnie z terminem 
określonym w zaświadczeniu 
nie dłużej niż 5 lat od dnia 
zdania egzaminu

Dyplom ukończenia 
studiów - równoważny z 
egzaminem na poziomie 
operacyjnym

Ważne do 1 stycznia 2024 r. 
(bez konieczności zdania 
egzaminu równoważnego na 
poziomie operacyjnym)

Ważne do 1 stycznia 2024 r. 5 lat od dnia zdania egzaminu 
dyplomowego
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