
 

A N K I E T A 

dotycząca wymiany doświadczeń w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń  

 w ramach operacji realizowanej w zakresie działania 

1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny, 

Priorytet 1., Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 

 

imię i nazwisko:  Powiązanie ze środowiskiem morskim: 1 

e-mail, nr telefonu:   

L.p. 2 Nazwa pakietu wymiany doświadczeń w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń „X” 3 

1. Zarządzanie w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej.  

2. Oficer wachtowy na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze międzynarod.  

3. Zarządzanie w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej.  

4. Oficer mechanik wachtowy na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym  

5. Szyper 1 klasy w żegludze krajowej lub rybołówstwa morskiego (właściwe podkreślić)  

6. Szyper 2 klasy w żegludze krajowej lub rybołówstwa morskiego (właściwe podkreślić)  

7. Bezpieczna eksploatacja systemu elektro-energetycznego  wysokiego napięcia w farmach 

wiatrowych. 

 

8. Ewakuacja z wykorzystaniem łodzi zrzutowej.  

9. Język angielski w zakresie morskim, poziom: początkujący i średnio zaawansowany.  

10. Nawigacja, w tym: …………………………………………………  

11. Łączność morska w tym: ………………………………………..  

12. Prawo morskie.  

13. GWO- Basic Safety Training- stopień podstawowy ( 5 modułów: working at heigts, manual 

handling, fire awarness, first aid, sea survival) – praca na morskich farmach wiatrowych 

 

14. ART.- Advanced Rescue Training Standard-stopień wyższy (4moduły: ATR-Nacelle, HUB, 

Singleton Advanced Rescue Training -HUB, Singleton Advanced Rescue Training-Nacelle) 

 

15. Operator dźwigu do 30 000kg  

16. Oficer pokładowy ( wymiana doświadczeń na symulatorach)  

17. Oficer pokładowy w żegludze przybrzeżnej (wymiana doświadczeń na symulatorach)  

18. Szyper statku rybackiego o długości pow. 24m uprawiający żeglugę na wodach 

nieograniczonych ( Szyper żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego; wymiana 

doświadczeń na symulatorach) 

 

19. ARPA poziom operacyjny ( wymiana doświadczeń na symulatorach)  

20. ECDIS- mapa elektroniczna  

21. Transfer łodzią ( Boat transfer)  

22. FRB- szybkie łodzie ratunkowe (starszy ratownik morski)  

 
1 Należy podać powiązanie ze środowiskiem lub pracą na morzu przez wskazanie, np.: wykształcenia morskiego (szkoła), 

posiadanych uprawnień morskich (dokument, certyfikat, świadectwo, dyplom), miejsca pracy związanego ze środowiskiem 

morskim, pokrewieństwa z osobami związanymi z pracą na morzu, itp. (wystarczy jeden dokument/informacja) 
2
 W wolnych pozycjach można wpisać własne propozycje tematyki  wykładów, warsztatów i ćwiczeń. 

3
 Należy zaznaczyć wstawiając symbol „X” przy pozycji, w której planowane jest wzięcie udziału. 

http://sdko.am.szczecin.pl/kursy-pokladowe/poziom-operacyjny/52-poziom-operacyjny
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R O D O 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania i realizacji projektu dotyczącego wymiany doświadczeń w formie wykładów, warsztatów i 

ćwiczeń prowadzonego w ramach operacji realizowanej w zakresie działania 1.16 propagowanie kapitału 

ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny, Priorytet 1., Program Operacyjny „Rybactwo i 

Morze” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

 

 

………………………………………. 
podpis 


