
Załącznik nr 7 

do Decyzji Prodziekana ds. kształcenia i studenckich WNiUO nr 15/2020 z dn. 27.01.2020 r. 

 

ZASADY OBIEGU KSIĄŻKI PRAKTYK 

 

 

Przedstawione w tym załączniku zasady dotyczą studentów i absolwentów WNiUO 

AMW ubiegających się o uzyskanie uprawnień oficerskich w dziale pokładowym na statkach 

handlowych. Stanowią one uszczegółowienie zasad ogólnych wynikających z Regulaminu 

Studiów AMW oraz z Zarządzenia Nr 13/2014 Rektora-Komendanta AMW z dnia 17 czerwca 

2014 r. w sprawie nadzorowania, sposobu prowadzenia i zaliczania Książek Praktyk Morskich 

dla praktykantów pokładowych i praktykantów w dziale maszynowym.  

 

§ 1 

1. Celem niniejszego dokumentu jest uszczegółowienie zasad wydawania, obiegu i zaliczania 

książki praktyk w dziale pokładowym studentom i absolwentom WNiUO AMW (zwanych 

dalej praktykantami), którzy chcą zaliczyć praktykę pływania w wymiarze wymaganym 

Konwencją STCW, a których praktyka pływania jest ewidencjonowana i nadzorowana 

przez WNiUO AMW. 

2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Regulaminie, należy przez to rozumieć 

Regulamin praktyk studenckich Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. 

 

§ 2 

1. Kwalifikacje i odpowiedzialność za zaliczanie książek praktyk określone są w procedurze 

zarządzania jakością PZJ P-4.9.5 „Kształcenie”.  

 

Wydawanie książki praktyk 

§ 3 

1. Książkę praktyk w dziale pokładowym należy pobrać w dziekanacie przed pierwszą 

praktyką pływania.  

2. Dziekanat nadaje książce praktyk numer oraz prowadzi rejestr wydanych egzemplarzy 

książek praktyk. 

3. Dziekanat zakłada także fiszkę ewidencyjną w której odnotowuje się obieg książki praktyk; 

fiszka przechowywana jest w teczce akt osobowych studenta. 

4. Praktykant ma obowiązek przedstawić książkę praktyk na żądanie Uczelni.  
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§ 4 

1. W trakcie praktyki pływania należy wykonywać zadania określone w książce praktyk i dbać 

o dokonywanie zapisów w zakresie:  

• informacji o statku i jego znajomości,  

• comiesięcznych kontroli przez oficera nadzorującego i kapitana,  

• potwierdzeń realizacji poszczególnych zadań rozumianych jako potwierdzenie 

nabycia kompetencji, 

• rejestru pełnienia wachty na mostku,  

• uzyskania opinii o przebiegu i postępach praktyki.  

 

§ 5 

1. W celu zaliczenia praktyki pływania, każdorazowo po jej zakończeniu, praktykant ma 

obowiązek dostarczyć do dziekanatu książkę praktyk. Fakt ten odnotowuje się w fiszce 

ewidencyjnej. 

2. Dziekanat ewidencjonuje praktykę wyłącznie w przypadku, gdy jest ona udokumentowana 

stosowanymi wpisami w książce praktyk, w szczególności potwierdzone są w okresie tej 

praktyki wykonywane zadania i nabyte umiejętności. W przypadku niedopełnienia 

formalności odbyty rejs nie zostanie zaliczony jako nadzorowana praktyka pływania.  

3. W przypadku negatywnej opinii o praktykancie wpisanej w książce praktyk bądź 

zaświadczeniu o odbyciu praktyki pływania (o którym mowa w § 20 ust. 2 Regulaminu) – 

praktykę za wskazany okres uznaje się za niezaliczoną.  

4. Dziekanat przekazuje następnie książkę praktyk osobie nadzorującej praktyki pływania, 

wymienionej w § 22 ust. 1 Regulaminu, za potwierdzeniem w fiszce ewidencyjnej. 

 

§ 6 

1. Praktyki pływania zrealizowane, a nie wpisane do książki praktyk, jak i praktyki bez 

potwierdzeń wykonywanych zadań w czasie danej praktyki, a także w przypadku braku 

wpisów o dokonywanej kontroli przez oficera nadzorującego i kapitana statku - nie będą 

zaliczane, a książka praktyk przekazana zostanie do dziekanatu w celu wykreślenia praktyki 

z ewidencji. 

2. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w książce praktyk praktykant będzie 

wezwany na rozmowę przez osobę nadzorującą praktyki pływania w celu indywidualnego 
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przeszkolenia. Stosowna adnotacja o nieprawidłowościach bądź dalsze zalecenia zostaną 

odnotowane w książce praktyk.  

3. W ramach nadzoru nad praktyką pływania dokonuje się odpowiedniego wpisu w pkt. 2.5 

książki praktyk (Kontrola książki praktyk przez osobę nadzorującą w MJE). 

4. Po zaliczeniu praktyki pływania książka praktyk zwracana jest do dziekanatu - za 

potwierdzeniem w fiszce ewidencyjnej. 

 

§ 7 

1. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego spełniającego kryteria ustalone w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 4 lutego 2016 r. w 

sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z 

egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 220) należy 

przedstawić w dziekanacie książkę praktyk (jeśli została pobrana i niezwrócona) z 

potwierdzoną praktyką pływania na statkach morskich w dziale pokładowym w żegludze 

międzynarodowej w wymiarze określonym w programie studiów.  

 

§ 8 

1. Po zrealizowaniu wymaganego wymiaru praktyki pływania, przy czym czas, w którym 

można zaliczyć praktykę, nie może być dłuższy niż określony w § 21 ust. 1 Regulaminu, 

należy złożyć w dziekanacie książkę praktyk oraz pozostałe dokumenty wymienione 

w § 15 ust. 2 Regulaminu (jeśli wcześniej nie złożono). 

2. Całościowego zaliczenia książki praktyk, zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW, 

dokonuje osoba nadzorująca praktyki pływania, wymieniona w § 22 ust. 1 Regulaminu. 

Sprawdza ona przebieg i rozliczenie praktyk, kompletność wpisów w książce praktyk oraz 

opinie o praktykancie znajdujące się w zaświadczeniu o odbyciu praktyki pływania. 

W przypadku spełnienia wszystkich wymagań potwierdza całościowe zaliczenie książki 

praktyk odpowiednim wpisem w części 8 książki praktyk (Zaliczenie książki praktyk 

zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW). 

3. Wpis o zaliczeniu książki praktyk zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW jest podstawą 

do wydania Zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk.  

 

§ 9 

1. Zaświadczenie o zaliczeniu książki praktyk (wzór, którego stanowi załącznik nr 8 do 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 
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2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich – Dz.U. z 

2018 poz. 802) wystawia dziekanat, prowadząc jednocześnie ewidencję wydanych 

zaświadczeń. 

2. Zaświadczenie o zaliczeniu książki praktyk podpisuje Prodziekan ds. kształcenia i 

studenckich. 

3. Zaświadczenie o zaliczeniu książki praktyk należy za pokwitowaniem odebrać w 

dziekanacie i przedstawić w Urzędzie Morskim podczas ubiegania się o dyplom oficera 

wachtowego.  

4. Książka praktyk pozostaje w teczce akt osobowych studenta. 

5. Zaświadczenie o zaliczeniu książki praktyk może obejmować okres nadzorowanej praktyki 

pływania realizowanej w innej uczelni, pod warunkiem realizacji takiej praktyki zgodnie z 

książką praktyk i po weryfikacji tej praktyki przez osobę nadzorującą praktyki pływania, 

wymienioną w § 22 ust. 1 Regulaminu. 

 

§ 10 

1. Zaginięcie książki praktyk należy zgłosić kierownikowi (opiekunowi) praktyk i w 

dziekanacie. 

2. Na pisemny wniosek praktykanta dziekanat wystawia nową książkę praktyk, nadając jej ten 

sam numer z adnotacją „Duplikat”.  

3. W celu otrzymania duplikatu książki praktyk, praktykant zobowiązany jest do 

przedstawienia w dziekanacie:  

• wyciągu pływania potwierdzonego przez Urząd Morski, 

• kopii zaświadczeń wystawionych przez kapitanów statków, na których realizowana 

była praktyka, potwierdzonych przez armatorów, o odbyciu szkolenia praktycznego, 

zgodnego z wymaganiami STCW. 

4. W przypadku braku stosownej dokumentacji uniemożliwiającej zaliczenie praktyk, 

dziekanat nanosi we wskazanym okresie praktyk adnotację - praktyki niezaliczone.  

5. Dziekanat przekazuje następnie otrzymane dokumenty osobie nadzorującej praktyki, 

wymienionej w § 22 ust. 1 Regulaminu. 

6. Osoba nadzorująca praktyki pływania dokonuje wpisu w duplikacie książki praktyk o 

zaliczeniu / niezaliczeniu wskazanego okresu praktyk. Wymieniona dokumentacja podlega 

archiwizacji wraz z duplikatem książki praktyk.   
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§ 11 

1. W przypadku rozpoczęcia praktyki pływania w innej uczelni, praktykant może przedstawić 

posiadaną już książkę praktyk do oceny przebiegu praktyk i nabytych umiejętności 

praktycznych.  

2. Praktyki pływania zrealizowane przed rozpoczęciem kształcenia na WNiUO AMW nie są 

zaliczane do praktyk programowych objętych programem studiów i nie stanowią podstawy 

do zwolnienia bądź zmniejszenia wymaganego okresu zatwierdzonych i nadzorowanych 

przez Uczelnię praktyk programowych.  

3. Okres posiadanej praktyki pływania przy spełnieniu warunków formalnych może być 

uznany przez Urząd Morski do wymaganej praktyki pływania.  

4. Praktykant rozpoczynający studia jest zobowiązany do pobrania przed pierwszą praktyką 

pływania bieżącej edycji książki praktyk i odnotowywania w niej przebiegu praktyk 

pływania, nadzorowanych przez WNiUO AMW.  

5. Po zrealizowaniu wymaganego wymiaru praktyki pływania, zgodnie z określonymi w 

niniejszej procedurze wymaganiami praktykant, przy ubieganiu się o zaliczenie książki 

praktyk, może dołączyć posiadany pierwszy egzemplarz książki praktyk, jeżeli realizowana 

poza WNiUO AMW praktyka została formalnie zaliczona przez uprzednią uczelnię oraz 

jeżeli nie upłynął czas określony w § 21 ust. 1 Regulaminu. 

 

Zaliczenie praktyki zawodowej w poczet praktyk programowych 

§ 12 

1. Praktykant może ubiegać się o zaliczenie aktualnej praktyki zawodowej w poczet 

programowych praktyk pływania objętych programem studiów, jeżeli bieżące zatrudnienie 

na statku i wypełniane obowiązki w ramach zajmowanego stanowiska obejmują zakres 

wymagań określony dla praktyk programowych.  

2. Praktykant, wnioskując o zaliczenie aktualnej praktyki zawodowej, zobowiązany jest do 

złożenia, do Prodziekana ds. kształcenia i studenckich, wniosku o zaliczenie praktyki 

załączając kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w 

ust. 1; wniosek ten wymaga zaopiniowania przez osobę nadzorującą praktyki pływania, 

wymienioną w § 22 ust. 1 Regulaminu. 

 

 


