
 

 

  HARMONOGRAM KURSÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO NA II KWARTAŁ  2016 r. 

Uwaga! 

Odbycie się kursu w zaplanowanym terminie jest uzależnione od zebrania odpowiedniej ilości osób w grupie 

Lp. Nazwa kursu Kod 

IMO 

Rodzaj szkolenia lub egzaminu Kwiecień Maj Czerwiec Opłata 

  1 Indywidualne Techniki 

Ratunkowe (ITR) *) 

1.19 Szkolenie pełne 04-06 04-06 01-03 240,-zł 

  2 Indywidualne Techniki 

Ratunkowe (ITR) *) 

1.19 Wznowienie certyfikatu 05;12;19;26 02;09;16;23 03;10;17;24 150,-zł 

  3 Ratownik (RM)*) 1.23 Wymagany certyfikat ITR   Grupa  

szkoleniowa  minimum  5 osób. 

13-15 11-13 15-17 360,-zł 

  4 Ochrona p.poż. stopnia 

podstawowego  *) 

1.20 Szkolenie pełne 11-12 18-20 08-10 240,-zł 

  5 Ochrona p.poż. stopnia 

podstawowego  *) 

1.20 Wznowienie certyfikatu 06;13;20;27 07;14;21;28; 04;11;18;25 150,-zł 

  6 Ochrona p.poż. stopnia 

wyższego  *) 

2.03 Szkolenie pełne 11-14 18-21 07-09 300,-zł 

  7 Elementarne zasady udzielania 

pierwszej  pomocy medycznej 

1.13 Szkolenie pełne 18-19 22-25 22-23 180,-zł 



 8 Udzielanie pierwszej  pomoc 

medycznej (wyższy) 

1.14 Szkolenie pełne 19-21 23-25 20-22 250,-zł 

 9 Bezpieczeństwo Własne i 

Odpowiedzialność Wspólna  

1.21 Szkolenie pełne 27-29 10-12 28-30 200,-zł 

10 Przeszkolenie  dla członków 

załóg  z przydzielonymi  

obowiązkami  w zakresie 

ochrony  statku. 

3.26 Szkolenie pełne Kurs w systemie zjazdowym termin rozpoczęcia  do 

uzgodnienia po zebraniu co najmniej  

5 osobowej grupy szkolonych 

150zł 

11 Przeszkolenie  w zakresie 

problematyki ochrony  statku 

3.27 Szkolenie pełne Kurs w systemie zjazdowym termin rozpoczęcia  do 

uzgodnienia po zebraniu co najmniej  

5 osobowej grupy szkolonych 

150zł 

12 Kursy  Bezpieczeństwa  1.19 

1.20 

1.13 

1.21 

Szkolenie  pełne  Kurs  trwający  10-dni  termin rozpoczęcia  kursu   do  

uzgodnienia  po zebraniu  co najmniej 5 osobowej  grupy  

szkolonych.  

700-zł 

13 Szkolenie  kwalifikacyjne  na 

poziomie pomocniczym   

Marynarz Wachtowy 

 Kurs certyfikowany 

Przygotowujący  do  egzaminu  

kwalifikacyjnego  Urzędu  Morskiego  

  

Kurs  trwający  12dni termin  rozpoczęcia kursu do  

uzgodnienia   po zebraniu co  najmniej 10 osobowej  

grupy.  

800 zł 

14 Szkolenie  kwalifikacyjne na 

poziomie  pomocniczym  

Motorzysta  Wachtowy 

 Kurs certyfikowany 

Przygotowujący  do  egzaminu  

kwalifikacyjnego   

Urzędu  Morskiego  

Kurs  trwający 18 dni  termin  rozpoczęcia  kursu  do  

uzgodnienia po zebraniu  co najmniej  10 osobowej grupy . 

650 zł  

15 Szyper 1 i 2 klasy w żegludze 

krajowej 

    Kurs certyfikowany przygotowujący do 

egzaminu kwalifikacyjnego Urzędu 

Morskiego 

Kurs w systemie zjazdowym termin rozpoczęcia  do 

uzgodnienia po zebraniu co najmniej  

5 osobowej grupy szkolonych 

W zależności od 

ilości kursantów 

16 Kursy motorowodne 

-sternik motorowodny 

-starszy sternik motorowodny 

-motorzysta motorowodny 

-licencja na holowanie narciarza 

Kurs certyfikowany przygotowujący do 

egzaminu kwalifikacyjnego na  wymienione 

stopnie z egzaminem 

Kurs w systemie zjazdowym termin rozpoczęcia  do 

uzgodnienia po zebraniu co najmniej  

10 osobowej grupy szkolonych 

520-850 zł w 

zależności od 

rodzaju kursu 

17 Świadectwo  ogólne  operatora GMDSS 

 
Kurs  trwa 14 dni Grupa  szkoleniowa  minimum  6  uczestników  1400 zł 



18 Świadectwo  ograniczone  operatora  

GMDSS 

 

Kurs  trwa5 dni    
 Grupa  szkoleniowa  minimum  6  uczestników  
   

610 zł 

19 Świadectwo operatora  łączności  

bliskiego (SRC) 
Kurs  trwa 3 dni 510 zł 

20 Świadectwo operatora łączności dalekiego 

zasięgu (LRC)   
Kurs  trwa 10 dni  1020 zł 

21 Świadectwo  operatora radiotelefonisty 

VHF 
Kurs  trwa 3 dni 420 zł 

~  *) –warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie aktualnego świadectwa zdrowia   

~`        istnieje możliwość zmiany terminów prowadzonych szkoleń dla grup zorganizowanych. 

~  zastrzega się możliwość zmiany opłaty za kursy w trakcie obowiązywania harmonogramu 

~  dla osób odbywających jednocześnie 4 kursy podstawowe stosujemy zniżkę w wysokości 10% 

~  dla grup zorganizowanych (powyżej 12 osób i szkół ) istnieje możliwość negocjacji cen 

 

ZGŁOSZENIA na kursy przyjmują  i szczegółowych informacji udzielają- telefonicznie w dni robocze w godz.  10.00-14.00      

-  Sekretarz ośrodka szkoleniowego              - Czesław Krewski   tel. Kom. 609680565 

– Kierownik Warsztatów Szkolnych    - Zygmunt Figielek  tel. kom. 881292681   tel./fax. 0943518082,  0943517105 

    


