CERTYFIKAT UZNANIA
CERTIFICATE OF RECOGNITION

Politechnika Gdariska
Ul. G. Narutowicza

- Wydzial Chemiczny

ll.

80-233 Gdarisk

wydany przez
issued by

Ministra

Gosp

o

darki Mo rskiej i Leglugi Sr6dl4dowej

Na podstawie art.75 ust. 8 ustawy z dma 18 sierpnia 20ll r. obezpieczeristwie morskim
(Dz.U. z 2018 r. poz. 181, p62n. zm) przyznajg uprawnienia do szkolenia w zakresie
okreSlonym w zalqcznlku do niniejszego certyfikatu.
Urder tlte provisions of Arlicle 7 5 8 of the Act of 18 August 20I I on Maritirne Safety (Journat of Laws
.frotn 20 I 8, item
recogrtitiotr is granted to conduct trai.ning within lhe scope specified in the Arutex to this Certificate
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Audyt dlauznaniaprzeprowadzono w dniu 11 marca 2019 r.
t'
The verification audit took place on I l'
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2
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I9

certyfikat jest wazny od dnia 24 marca2}r9 r. do dnia 23 marca2023 r.
This Cettificate is validfiorn 24't' March 2019 uiltil 23tt' March 2023
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Zal4cznik:
Annex

l

.

Zal<res(y) dzialalno6ci szkoleni
Scope of training activities

Morska Jednostka Edukacyjna jest uznana w zakresie objgtym postanowieniami Konwencji STCW
i przepisami ustawy w zakresie okreSlonym w zal4czniku.
This Marititne Educatiott Unit is recognized within the scope of the provisions of the STCllr Conventiott and of rhe Act of

on Marilirne Sakt), to act within the scope speciJied in lhe Annex

Certyfikat uznania nr 212019
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DO CERTYFIKATU UZNANIA NR 2/2019

ANNEX NO. 1 TO CERTIFICATE OF RECOGNITTON NO, 2/2019

ZAKRE S DZIAT, ALNO S CI SZKOLENIOWEJ
SCOPE OF TRAINING ACTIVITIES

PROWADZONEJ PRZEZ
CONDUCTED BY

Politechnika Gdariska - Wydzial Chemiczny
ul. G. Narutowicza llll2,80-233 Gdafsk
Lp.

Rodzaj szkolenia
Tltpe of training

I
2.

3.

Dodatkowe dla pracownik6w
sektora gospodarki morskiei
Dodatkowe dla pracownik6w
sektora gospodarki morskiei
Dodatkowe dla pracownik6w
sektora gospodarki morskiej

Okres

obowi4zywania
Period ofvalidin,

od24.03.2019
do 23.03.2023

od24.03.2019
do 23.03.2023
od 24.03,2019
do 23.03.2023

Nazwa szkolenia
(Zakr es uznania morskiej j ednostki edukacyj nej) *)
Cou"se (scope of recogttition o/ the Maritirne Eclucatioit Unit)

dla os 6b pt zepr ow adzaj qcych insp ekcj e o cluony
katodowej - poziom I
dla os 6b pr zepr ow adzaj 4cych insp ekcj e o chrony
katodowej poziom 2
Dla os6b sprawuj4cych nadz6r nad wykonlrvaniern
powlok rnalarskich statk6w morskich zsodnie z
postanowieniarni Konwenci i SOLAS

Obja6nienie;

$

W ptzypadku szkoleri prowadzonych w jgzyku angielskin odpowiedni4 informacjg wpisuje
sig w
tznafta,
In case of cottrses conducted in the English language relevant information shotilcJ be includecl.
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rs.03.2019

Anna
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(data wyd,ania/date of issue)

(minister wlaSciwy do spraw
tntruster cotnpetenl fbr naritinle

zakr.es

