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6. Ocena praktykanta (Assessment of the trainee) 
 
 
Statek nr 6 (Vessel no 6) 

Nazwa i pieczęć statku 
Ship’s name and official stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta / stanowisko 
Cadet’s full name / rank 

Charakterystyka 
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo 
dobry 

Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Niedostateczny 
Unfit 

Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków 
Performance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
 
Data 
Date 
 
 
 

Oficer nadzorujący 
Shipboard training officer 

Kapitan 
Master 

 
 
 
 
 

Zestawienie wykonanych zadań na statku 
Total of completed tasks 

Data: 
Date: 

Liczba zaliczonych zadań 
Number of Completed Tasks 

Suma 
Total 

Nazwisko Osoby Nadzorującej: 
Name of Responsible Person 

Część 
Section 

3 

Część 
Section 

5 

Część 
Section 

6 

Część 
Section 

7 

Podpis: 
Signature 

Ocena: 
Assessment 
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6. Ocena praktykanta (Assessment of the trainee) 
 
 
Statek nr 7 (Vessel no 7) 

Nazwa i pieczęć statku 
Ship’s name and official stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta / stanowisko 
Cadet’s full name / rank 

Charakterystyka 
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo 
dobry 

Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Niedostateczny 
Unfit 

Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków 
Performance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
 
Data 
Date 
 
 
 

Oficer nadzorujący 
Shipboard training officer 

Kapitan 
Master 

 
 
 
 
 

Zestawienie wykonanych zadań na statku 
Total of completed tasks 

Data: 
Date: 

Liczba zaliczonych zadań 
Number of Completed Tasks 

Suma 
Total 

Nazwisko Osoby Nadzorującej: 
Name of Responsible Person 

Część 
Section 

3 

Część 
Section 

5 

Część 
Section 

6 

Część 
Section 

7 

Podpis: 
Signature 

Ocena: 
Assessment 
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6. Ocena praktykanta (Assessment of the trainee) 
 
 
Statek nr 8 (Vessel no 8) 

Nazwa i pieczęć statku 
Ship’s name and official stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta / stanowisko 
Cadet’s full name / rank 

Charakterystyka 
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo 
dobry 

Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Niedostateczny 
Unfit 

Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków 
Performance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
 
Data 
Date 
 
 
 

Oficer nadzorujący 
Shipboard training officer 

Kapitan 
Master 

 
 
 
 
 

Zestawienie wykonanych zadań na statku 
Total of completed tasks 

Data: 
Date: 

Liczba zaliczonych zadań 
Number of Completed Tasks 

Suma 
Total 

Nazwisko Osoby Nadzorującej: 
Name of Responsible Person 

Część 
Section 

3 

Część 
Section 

5 

Część 
Section 

6 

Część 
Section 

7 

Podpis: 
Signature 

Ocena: 
Assessment 
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6. Ocena praktykanta (Assessment of the trainee) 
 
 
Statek nr 9 (Vessel no 9) 

Nazwa i pieczęć statku 
Ship’s name and official stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta / stanowisko 
Cadet’s full name / rank 

Charakterystyka 
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo 
dobry 

Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Niedostateczny 
Unfit 

Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków 
Performance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
 
Data 
Date 
 
 
 

Oficer nadzorujący 
Shipboard training officer 

Kapitan 
Master 

 
 
 
 
 

Zestawienie wykonanych zadań na statku 
Total of completed tasks 

Data: 
Date: 

Liczba zaliczonych zadań 
Number of Completed Tasks 

Suma 
Total 

Nazwisko Osoby Nadzorującej: 
Name of Responsible Person 

Część 
Section 

3 

Część 
Section 

5 

Część 
Section 

6 

Część 
Section 

7 

Podpis: 
Signature 

Ocena: 
Assessment 
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6. Ocena praktykanta (Assessment of the trainee) 
 
 
Statek nr 10 (Vessel no 10) 

Nazwa i pieczęć statku 
Ship’s name and official stamp 
 
 
 

Imię i nazwisko praktykanta / stanowisko 
Cadet’s full name / rank 

Charakterystyka 
Characteristics 

 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo 
dobry 

Very good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Niedostateczny 
Unfit 

Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional competence and knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Intelligence and sobriety 

     

Wypełnianie zleconych obowiązków 
Performance of duty assignments 

     

Współpraca z załogą i oficerami 
Cooperation with crew and officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and personal appearance 

     

Uwagi  
Remarks 
 
 
 
Data 
Date 
 
 
 

Oficer nadzorujący 
Shipboard training officer 

Kapitan 
Master 

 
 
 
 
 

Zestawienie wykonanych zadań na statku 
Total of completed tasks 

Data: 
Date: 

Liczba zaliczonych zadań 
Number of Completed Tasks 

Suma 
Total 

Nazwisko Osoby Nadzorującej: 
Name of Responsible Person 

Część 
Section 

3 

Część 
Section 

5 

Część 
Section 

6 

Część 
Section 

7 

Podpis: 
Signature 

Ocena: 
Assessment 
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cd. Część 3. Obowiązkowe zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa oraz ze statkiem 
Section 3. Mandatory safety and shipboard familiarization 
 
1. Zaznajomienie w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z sekcją A-VI /1.1 Kodeksu STCW 
(Safety familiarization as required by section A-VI /1.1 of the STCW Code) 
 
Każdy członek załogi, przed objęciem obowiązków na statku jest zaznajamiany w zakresie bezpieczeństwa oraz 
jak postępować w razie niebezpieczeństwa. Kapitan lub odpowiedzialny oficer musi potwierdzić w poniższej ta-
beli odbycie takiego przeszkolenia na każdym statku. 
Every crewmember before being assigned to shipboard duties must receive safety familiarization to know what to 
do in emergency. The master or responsible officer must confirm in the following table the completion of following 
training on each ship. 
 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Nazwa statku (Ship’s name) 
6 
 

7 8 9 10 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
Officer’s 
initials, 

date 

Officer’s 
initials, 

date 

Officer’s  
initials, 

date 

Officer’s  
initials,  

date 

Officer’s  
initials, 

date 
Umie porozumiewać się z innymi osobami odnośnie elemen-
tarnych spraw bezpieczeństwa. 
Is able to communicate with other person on board on elemen-
tary safety matter. 

     

Rozumie symbole bezpieczeństwa, znaki i sygnały alarmowe. 
Understands safety information symbols, signs and alarm sig-
nals. 

     

Wie, co robić, gdy: 
Knows what to do if: 
- człowiek wypadnie za burtę, 
 a person falls overboard, 

- został wykryty ogień lub dym, 
fire or smoke is detected, 

- usłyszy sygnał alarmu pożarowego lub opuszczenia statku, 
the fire or abandon ship alarm is sounded 

     

Potrafi rozpoznać miejsca zbiórek alarmowych, drogi ewakua-
cyjne i ewakuacyjne wyjścia. 
Is able to identify muster and embarkation station, emergency 
escape routes and emergency exits. 

     

Potrafi zlokalizować i ubrać pas ratunkowy. 
Is able to locate and don life jacket. 

     

Potrafi ogłosić alarm pożarowy oraz posiada podstawową wie-
dzę o zasadach użycia gaśnic p. pożarowych. 
Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge of the 
use of portable fire-extinguishers. 

     

Potrai podjąć natychmiastową akcję po stwierdzeniu wypadku 
lub innej sytuacji zagrożenia zdrowia przed przybyciem wy-
kwalifikowanej pomocy na statek. 
Is able to  take immediate action upon encountering an acci-
dent or other medical emergency before seeking further medi-
cal assistance on board. 

     

Potrafi zamykać i otwierać drzwi pożarowe, wodoszczelne i 
strugoszczelne, w które wyposażony jest statek, inne niż za-
mknięcia otworów w kadłubie. 
Is able to close and open the fire, weathertight and watertight 
doors fitted in the particular ship, other than those for hull 
openings. 
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Miejsca zbiórki w czasie alarmów opuszczenia statku i pożarowego oraz pozostałe dane – wpisać w niżej 
podanej tabeli 
(Boat and Fire Muster Station and other details - insert in the appropriate space) 
 

Nazwa statku 
Ship’s name 

Miejsce zbiórki 
dla alarmu 
opuszczenia 

statku 
Boat 

Muster Station 

Miejsca zbiórki 
dla alarmu po-

żarowego 
Fire 

Muster Station 

Nazwisko  
kapitana  

Master’s name 

Podpis kapitana  
Master’s 
signature 

Data 
Date 

6 

 

     

7 
 

     

8 
 

     

9 
 

     

10 

 

     

 
Uwagi: 
Remarks: 
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2. Zaznajomienie ze statkiem i urządzeniami statkowymi zgodnie z wymaganiami sekcji 1/14 Konwencji 
STCW 
(Shipboard familiarization as required by Section 1/14 STCW Convention) 
 

Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Nazwa statku (Ship’s name) 
6 7 8 9 10 

 
Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
Officer’s 
initials, 

date 

Officer’s 
initials, 

date 

Officer’s  
initials, 

date 

Officer’s  
initials,  

date 

Officer’s  
initials, 

date 
Zapoznał się z miejscem pełnienia służby „na oku” oraz z 
wyposażeniem mostka, pokładu dziobowego, rufowego i 
głównego oraz innych miejsc pracy. 
Visited bridge, lookout post, forecastle, poopdeck, main 
deck and other work areas. 

     

Jest zaznajomiony z kontrolą sterowania, telefonami, tele-
grafami i innymi urządzeniami i wskaźnikami na mostku. 
Is familiar with steering controls, telephones, telegraphs, 
and other bridge equipment and displays. 

     

Uruchamiał pod kontrolą sprzęt, który używa się w czasie 
pełnienia rutynowych obowiązków. 
Activated, under supervision, equipment to be used in rou-
tine duties. 

     

Wykazał się znajomością przepisów armatora dotyczących 
bezpieczeństwa , w tym p.poż. 
Read and demonstrated an understanding of Company’s 
Fire and Safety Regulation. 

     

Rozpoznał sygnały alarmowe dla: POŻARU, ALARMU 
OGÓLNEGO, OPUSZCZENIA STATKU 
Demonstrated recognition of the alarm signals for: 
FIRE, GENERAL EMERGENCY ALARM, ABANDON SHIP 

     

Wie, gdzie się znajdują: 
Knows location of: 
Sprzęt medyczny i pierwszej pomocy. 
Medical and first aid equipment. 

     

Rakiety do wzywania pomocy, flary i inne środki  pirotech-
niczne. 
Distress rockets, flares and other pyrotechnics. 

     

Aparaty do strzelania rzutek. 
Rocket line throwing apparatus. 

     
Sprzęt do walki z pożarem, punkty aktywacji alarmu, 
dzwonki alarmowe, gaśnice,  hydranty, topory i węże poża-
rowe. 
Fire-fighting equipment, alarm activating points, alarm 
bells, extinguishers, hydrants, fire-axes and hoses. 

     

Aparaty oddechowe i inny sprzęt do walki z pożarem itp. 
Breathing apparatus and other fire-f. equipment. 

     
Pokładowe urządzenia do zatrzymania silnika głównego i 
inne  zawory odcinające oraz rozumie zasadę ich stosowa-
nia w sytuacji zagrożenia. 
Deck stop mechanism for main engines including other 
emergency stop valves and understands its operation in 
emergency. 

     

Pomieszczenia z butlami CO2, zawory urządzeń tłumiących 
w pomieszczeniach pomp, zbiornikach ładunkowych i ła-
downiach. 
CO2 bottle room, and control valves for smothering appa-
ratus in pump rooms, cargo tanks and holds. 

     

Pompa awaryjna - umiejętność jej obsługi. 
Emergency pump - the ability to support it 

     
Jest zaznajomiony z:      
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Zadania i obowiązki 
Tasks and duties 

Nazwa statku (Ship’s name) 
6 7 8 9 10 

 
Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 

Podpis 
oficera, 

data 
Officer’s 
initials, 

date 

Officer’s 
initials, 

date 

Officer’s  
initials, 

date 

Officer’s  
initials,  

date 

Officer’s  
initials, 

date 
Is familiar with: 
Procedurami zdawania odpadów, śmieci i innych zanie-
czyszczeń. 
The procedures for garbage management, rubbish and 
other wastes. 
Zasadą używania zagęszczacza śmieci lub innego sprzętu 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
The use of garbage compactor or other equipment as ap-
propriate. 
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6. Informacje o statku szóstym (Particulars of sixth ship) 
 

Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction)  

 
1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość  m length O.A. 
 szerokość  m breadth 
 wysokość  m depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej  m summer draught 
 wolna burta  mm summer freeboard 
 nośność  t deadweight 
 wyporność statku pustego  t light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych  m3 total ballast capacity 
    

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna  kn service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA  V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
    

3. Kotwice  typ i masa   Anchors type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
    

4. Systemy cumowania średnica   Moorings size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  No., and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
     

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemność, typ   Safety equipment  No., capacity  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Fire fighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały system p. pożarowy- hydranty   fire fighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p. pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do zaliczania 
zadań, zapisów i raportów 
Specimen Signatures of Officers and other experienced staff authorised to sign off Tasks, Records and 
Reports 
 
 
 
 
Nazwa statku i Numer IMO:     Pieczęć statku 
Ship Name and IMO Number:     Ship Stamp 
 
……………………………… 
 
 
Kapitan i wszyscy oficerowie wyznaczeni do prowadzenia praktykanta oraz inni członkowie załogi upoważnieni 
do zaliczania zadań, powinni wpisać swoje dane do tabeli poniżej. 
Masters and all Training Officers, other personnel who are authorised to sign off tasks, should enter their details 
as indicated below. 
 
Proszę nie zostawiać odstępów między kolejnymi wpisami. 
No rows should be left blank between entries. 
 

Data wpisu 
Date of Entry 

Imię i Nazwisko 
(drukowanymi literami) 

Full Name (capitals) 

Stanowisko 
Rank 

Wzór podpisu 
Specimen Signature 

Wzór parafki 
Specimen 
Initials 
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7. Informacje o statku siódmym (Particulars of seventh ship) 
 

Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction)  

 
1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość  m length O.A. 
 szerokość  m breadth 
 wysokość  m depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej  m summer draught 
 wolna burta  mm summer freeboard 
 nośność  t deadweight 
 wyporność statku pustego  t light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych  m3 total ballast capacity 
    

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna  kn service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA  V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
    

3. Kotwice  typ i masa   Anchors type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
    

4. Systemy cumowania średnica   Moorings size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  No., and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
     

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemność, typ   Safety equipment  No., capacity  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Fire fighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały system p. pożarowy- hydranty   fire fighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p. pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do zaliczania 
zadań, zapisów i raportów 
Specimen Signatures of Officers and other experienced staff authorised to sign off Tasks, Records and 
Reports 
 
 
 
 
Nazwa statku i Numer IMO:     Pieczęć statku 
Ship Name and IMO Number:     Ship Stamp 
 
……………………………… 
 
 
Kapitan i wszyscy oficerowie wyznaczeni do prowadzenia praktykanta oraz inni członkowie załogi upoważnieni 
do zaliczania zadań, powinni wpisać swoje dane do tabeli poniżej. 
Masters and all Training Officers, other personnel who are authorised to sign off tasks, should enter their details 
as indicated below. 
 
Proszę nie zostawiać odstępów między kolejnymi wpisami. 
No rows should be left blank between entries. 
 

Data wpisu 
Date of Entry 

Imię i Nazwisko 
(drukowanymi literami) 

Full Name (capitals) 

Stanowisko 
Rank 

Wzór podpisu 
Specimen Signature 

Wzór parafki 
Specimen 
Initials 
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8. Informacje o statku ósmym (Particulars of eighth ship) 
 

Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction)  

 
1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość  m length O.A. 
 szerokość  m breadth 
 wysokość  m depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej  m summer draught 
 wolna burta  mm summer freeboard 
 nośność  t deadweight 
 wyporność statku pustego  t light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych  m3 total ballast capacity 
    

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna  kn service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA  V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
    

3. Kotwice  typ i masa   Anchors type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
    

4. Systemy cumowania średnica   Moorings size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  No., and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
     

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemność, typ   Safety equipment  No., capacity  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Fire fighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały system p. pożarowy- hydranty   fire fighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p. pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do zaliczania 
zadań, zapisów i raportów 
Specimen Signatures of Officers and other experienced staff authorised to sign off Tasks, Records and 
Reports 
 
 
 
 
Nazwa statku i Numer IMO:     Pieczęć statku 
Ship Name and IMO Number:     Ship Stamp 
 
……………………………… 
 
 
Kapitan i wszyscy oficerowie wyznaczeni do prowadzenia praktykanta oraz inni członkowie załogi upoważnieni 
do zaliczania zadań, powinni wpisać swoje dane do tabeli poniżej. 
Masters and all Training Officers, other personnel who are authorised to sign off tasks, should enter their details 
as indicated below. 
 
Proszę nie zostawiać odstępów między kolejnymi wpisami. 
No rows should be left blank between entries. 
 

Data wpisu 
Date of Entry 

Imię i Nazwisko 
(drukowanymi literami) 

Full Name (capitals) 

Stanowisko 
Rank 

Wzór podpisu 
Specimen Signature 

Wzór parafki 
Specimen 
Initials 
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9. Informacje o statku dziewiątym (Particulars of ninth ship) 
 

Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction)  

 
1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość  m length O.A. 
 szerokość  m breadth 
 wysokość  m depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej  m summer draught 
 wolna burta  mm summer freeboard 
 nośność  t deadweight 
 wyporność statku pustego  t light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych  m3 total ballast capacity 
    

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna  kn service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA  V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
    

3. Kotwice  typ i masa   Anchors type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
    

4. Systemy cumowania średnica   Moorings size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  No., and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
     

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemność, typ   Safety equipment  No., capacity  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Fire fighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały system p. pożarowy- hydranty   fire fighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p. pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do zaliczania 
zadań, zapisów i raportów 
Specimen Signatures of Officers and other experienced staff authorised to sign off Tasks, Records and 
Reports 
 
 
 
 
Nazwa statku i Numer IMO:     Pieczęć statku 
Ship Name and IMO Number:     Ship Stamp 
 
……………………………… 
 
 
Kapitan i wszyscy oficerowie wyznaczeni do prowadzenia praktykanta oraz inni członkowie załogi upoważnieni 
do zaliczania zadań, powinni wpisać swoje dane do tabeli poniżej. 
Masters and all Training Officers, other personnel who are authorised to sign off tasks, should enter their details 
as indicated below. 
 
Proszę nie zostawiać odstępów między kolejnymi wpisami. 
No rows should be left blank between entries. 
 

Data wpisu 
Date of Entry 

Imię i Nazwisko 
(drukowanymi literami) 

Full Name (capitals) 

Stanowisko 
Rank 

Wzór podpisu 
Specimen Signature 

Wzór parafki 
Specimen 
Initials 
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10. Informacje o statku dziesiątym (Particulars of tenth ship) 
 

Nazwa i typ statku (Ship’s name and type)  
Sygnał wywoławczy (Call sign)  
Numer identyfikacyjny IMO (IMO number)  
Rok budowy statku (Year of ship’s construction)  

 
1. Dane ogólne   General 
 tonaż brutto   gross tonnage 
 tonaż netto   net tonnage 
 całkowita długość  m length O.A. 
 szerokość  m breadth 
 wysokość  m depth 
 zanurzenie do letniej linii ładunkowej  m summer draught 
 wolna burta  mm summer freeboard 
 nośność  t deadweight 
 wyporność statku pustego  t light displacement 
 pojemność dla beli  m3 bale capacity 
 pojemność dla ziarna  m3 grain capacity 
 pojemność zbiorników ładunków płynnych  m3 liquid capacity 
 pojemność ładowni chłodzonych  m3 refrigerated capacity 
 pojemność całkowita przestrzeni balastowych  m3 total ballast capacity 
    

2. Silnik główny   Engine 
 rodzaj silnika głównego   type of  main engine 
 rodzaj kotła   type of boiler 
 rodzaj paliwa/dzienne zużycie   type of fuel/daily consumption  
 pojemność zbiorników paliwowych   bunker capacity 
 moc na wale  kW shaft power 
 pędniki   propellers 
 prędkość eksploatacyjna  kn service speed 
 liczba obr/min przy prędkości eksploatacyjnej   service r.p.m. 
  

 
  

2. Elektrownia okrętowa   Electrical power plant 
 generatory podstawowe   kVA  V,  Hz,  szt main generators 
 generatory wałowe  kVA  V,  Hz,  szt shaft generators 
 generator awaryjny  kVA  V,  Hz,  szt emergency generator 
    

3. Kotwice  typ i masa   Anchors type and weight 
 lewa kotwica   port 
 prawa kotwica   starboard 
 kotwica zapasowa   spare 
 średnica/długość łańcucha   cable size/length   
 rodzaj windy kotwicznej   type of windlass 
 lub kabestanów   or capstans 
    

4. Systemy cumowania średnica   Moorings size 
 liny włókienne naturalne   natural fibre 
 liny włókienne syntetyczne   synthetic fibre 
 liny stalowe   wires 
 lina holownicza   towing wire 
 rodzaj wind cumowniczych   type of mooring winches 
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5. Urządzenia przeładunkowe  liczba i DOR   Cargo gear  No., and SWL 
 bomy   derricks 
 dźwigi   cranes 
 windy   winches 
 rodzaj pokryw lukowych   type of hatchcovers 
 na pokładzie głównym   main deck 
 na międzypokładzie   tween deck 
     

6. Wyposażenie nawigacyjne  typ   Navigational aids type 
 kompasy magnetyczne   magnetic compasses 
 żyrokompas   gyrocompass 
 log   log 
 echosonda    echo sounder  
 radary   radars 
 ARPA   ARPA 
 autopilot   autopilot 
 GPS   GPS 
 AIS   AIS  
 VDR   VDR 
 ECDIS   ECDIS 
 inne elektroniczne urządzenia nawigacyjne   other electronic nav. aids 
     

7. Urządzenia łączności typ   Communication equipment type 
 SATCOM   SATCOM 
 VHF   VHF 
 MF/HF    MF/HF 
 Odbiornik Navtex   Navtex Receiver 
 Radiopława awaryjna   EPIRB 
 Transponder radarowy    SART 
 Radiotelefon GMDSS   GMDSS  Radiotelephone 
  

 
   

8. Sprzęt ratunkowy  liczba, pojemność, typ   Safety equipment  No., capacity  
 łodzie ratunkowe   life boats 
 tratwy ratunkowe   life-rafts 
 łodzie ratownicze   rescue boats 
 żurawiki    davits (type) 

 koła ratunkowe    lifebuoys  
 pasy ratunkowe    lifejackets 
 kombinezony wypornościowe   immersion suits 
  

 
   

9. Sprzęt do walki z pożarami 
gaśnice  pianowe - liczba i pojemność 

 
 

 Fire fighting equipment 
fire-exting. foam –No., cap.  

 proszkowe   dry powder 
 CO2   CO2 
 stały system p. pożarowy- hydranty   fire fighting system hydrants 
 (liczba, rozmieszczenie)   (No., place) 
 pompy pożarowe  (liczba, wydajność)   fire pumps(No.,cap.) 
 węże p. pożarowe (średnica, dł.)   fire-hoses (dim. length) 
 prądownice (liczba i typ)   fire- hose nozzles 
 aparaty oddechowe   BA -breathing apparatus 
 awaryjne aparaty oddechowe   EEBD-emergency escape 
    breathing devices 
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Wzory podpisów oficerów i innych doświadczonych członków załogi uprawnionych do zaliczania 
zadań, zapisów i raportów 
Specimen Signatures of Officers and other experienced staff authorised to sign off Tasks, Records and 
Reports 
 
 
 
 
Nazwa statku i Numer IMO:     Pieczęć statku 
Ship Name and IMO Number:     Ship Stamp 
 
……………………………… 
 
 
Kapitan i wszyscy oficerowie wyznaczeni do prowadzenia praktykanta oraz inni członkowie załogi upoważnieni 
do zaliczania zadań, powinni wpisać swoje dane do tabeli poniżej. 
Masters and all Training Officers, other personnel who are authorised to sign off tasks, should enter their details 
as indicated below. 
 
Proszę nie zostawiać odstępów między kolejnymi wpisami. 
No rows should be left blank between entries. 
 

Data wpisu 
Date of Entry 

Imię i Nazwisko 
(drukowanymi literami) 

Full Name (capitals) 

Stanowisko 
Rank 

Wzór podpisu 
Specimen Signature 

Wzór parafki 
Specimen 
Initials 

     

     

     

     

     

     

     

  


