
INFORMATOR 
dotyczący praktyki zawodowej na statku STS FRYDERYK CHOPIN  

w okresie od 7.08.2018 do 4.09.2018 

1. Cel szkolenia: celem praktyki jest nabycie przez uczniów klas technikum żeglugi 
śródlądowej umiejętności praktycznych z zakresu wyposażenia pokładowego statku oraz 
obsługi maszynowni statku morskiego. Praktyka jest nadzorowana w ramach Konwencji 
Morskiej STCW i przybliża uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego. 

2. Forma szkolenia: praktyka odbywa się na statku szkoleniowym STS FRYDERYK CHOPIN. 
Trasa Herlingen (Holandia) – Szczecin. Planowane porty pośrednie: Kristiansand 
(Norwegia), Goteborg (Szwecja), Kopenhaga (Dania), Ronne (Dania).  

3. Wymagane wyposażenie: mundur szkolny zgodnie z regulaminem mundurowym,  ubiór 
roboczy (buty robocze, spodnie, koszula, bluza) kolor dowolny, podczas prac z linami 
należy zabrać jedną lub dwie pary rękawic roboczych dowolnego typu,  ubiór dzienny, 
piżama, bielizna, strój kąpielowy, płaszcz przeciwdeszczowy, obuwie dzienne i sportowe, 
zeszyt w kratkę 32 kartkowy, przybory do pisania, dokumenty (dowód osobisty, 
legitymacja szkolna, książeczka żeglarska, morskie świadectwo zdrowia). Paszport nie jest 
wymagany, jeżeli ktoś posiada go to może ewentualnie zabrać. W doborze ubrania należy 
uwzględnić wymagania indywidualne oraz czas pobytu (28 dni). Bardzo ważne jest 
zabranie czapki, ciepłych rękawic i okularów przeciwsłonecznych.  Na miejscu znajduje się  
pralka automatyczna. Całość należy spakować do miękkiej torby (np.: worek bosmański, 
torba sportowa). Praktykanci są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem NW i KL 
opłaconym przez szkołę, nie jest wymagana karta EKUZ. 

4. Wyżywienie: należy zapewnić jedzenie na czas podróży. W dalszej części wyżywienie 
zapewnia armator (3 posiłki dziennie, słodki poczęstunek oraz nocne wydawanie posiłku). 

5. Termin podróży: 
a. Podróż na miejsce praktyki: data 6 sierpnia 2018, wyjazd z siedziby szkoły  w 

Kędzierzynie-Koźlu o godzinie 21.00 (zbiórka godz. 20.15 w holu głównym szkoły. 
b. Podróż powrotna: zakończenie praktyki 4.09.2018 godz. 10.00 w Szczecinie, 

powrót planowany jest pociągiem bezpośrednim do Kędzierzyna –Koźla w 
najbliższej godzinie odjazdu po godz. 10.00. Ze względu na możliwe zmiany 
rozkładu nie można teraz podać dokładnej godziny. 

6. Koszty całkowite: koszt praktyki, wyżywienia, ubezpieczenia oraz dojazdu  ok. 7000 zł 
pokrywa szkoła. Koszty pokrywane przez uczestnika to ewentualny zakup ubrania 
roboczego. 

7. Każdy uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem Pokładowym znajdującym się na 
stronie http://www.fryderykchopin.pl i jest zobowiązany do jego przestrzegania. 

8. UWAGA!!! Do 10 lipca na dzienniku elektronicznym należy podać numer dowodu 
osobistego lub paszportu, datę wydania i ważności. Wiadomość należy skierować do 
Pana Grzegorza Nadolskiego kierownika praktyk. Dane są niezbędne do zgłoszenia rejsu 
u armatora.  


