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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. 
 

o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą  

morską i drogą wodną śródlądową 

 

(druk nr 396) 

 

 

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. – PRAWO PRZEWOZOWE (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1173 i 1529) 
 

Art. 1. 
1. Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, 

przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego 
i konnego. 

2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do przewozu nieodpłatnego wykonywanego przez 
przewoźnika. 

3. Przepisy ustawy stosuje się do przewozów międzynarodowych, jeżeli umowa 
międzynarodowa nie stanowi inaczej. 

<4. Przepisy ustawy stosuje się do umowy przewozu podróżnego w przypadku przewozu 
wykonywanego śródlądową drogą wodną w rozumieniu art. 3 lit. i rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o 
prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, 
str. 1, z późn. zm.), jeżeli to rozporządzenie nie stanowi inaczej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. O OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ I ADMINISTRACJI MORSKIEJ (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. 
zm.) 
 

Art. 42. 
1. Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej 

związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym niniejszą ustawą i innymi 
ustawami. 

2. W szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy: 
1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 
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1a) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem zadań 
obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom 
terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń; 

2) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich; 
3) (skreślony); 
4) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego; 
5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza 

oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym 
przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

6) ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza; 
7) (skreślony); 
8) (skreślony); 
9) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i 

przystaniach; 
10) uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń 

budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich 
wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji 
dotyczących zagospodarowania tego pasa; 

10a)  (uchylony); 
11) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych 

w pasie technicznym; 
12) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności; 
13) oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach 

morskich oraz na wybrzeżu; 
14) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie 

przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 
15) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków; 
16) sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 

morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; 
17) wykonywania kontroli w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami 

wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego 
oraz rekreacyjnych jednostek pływających; 

18) nadawania nazw statkom morskim; 
19) organizacji pilotażu morskiego; 
20) budowy i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i 

przystani morskich; 
21) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej 

i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie 
przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 
2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683), w zakresie 
przewidzianym w tych przepisach; 

22) planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w pkt 21; 
23) monitorowania i informowania o ruchu statków; 
24) ewidencji ładunków i pasażerów; 
25) nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami 

wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi, o którym mowa 
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w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.); 

26) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad 
gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.), 

26a) wykonywania zadań w dziedzinie ochrony przed powodzią, o których mowa w 
ustawie środowiska morskiego i ochrony przed powodzią zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

27) kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki [.] <;> 
<28) związane z wykonywaniem zadań organu krajowego, o którym mowa 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 
24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą 
wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 
(Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej 
„rozporządzeniem nr 1177/2010”, w zakresie usług przewozu drogą morską, z tym 
że rozpatrywanie skarg, o których mowa w art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia, 
należy do zadań dyrektora urzędu morskiego określonego w przepisach wydanych 
na podstawie art. 43a ust. 5.> 

3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie 
współpracy międzynarodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2. 

4. Wydawanie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, następuje po 
zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego. 

5. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego. 
6. W celu wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, organy 

administracji morskiej odbywają regularne spotkania, a w wyjątkowych okolicznościach 
odbywają także spotkania doraźne. 

 

<Art. 43a. 
1. W przypadku gdy pasażer nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia przez 

przewoźnika lub operatora terminalu, w rozumieniu rozporządzenia nr 1177/2010, 
skargi, o której mowa w art. 24 tego rozporządzenia, lub nie uzyska on odpowiedzi na 
taką skargę, może wnieść skargę do dyrektora urzędu morskiego określonego w 
przepisach wydanych na podstawie ust. 5. 

2. Do skargi wnoszonej do dyrektora urzędu morskiego pasażer dołącza: 
1) kopię skargi skierowanej do przewoźnika lub operatora terminalu, w rozumieniu 

rozporządzenia nr 1177/2010; 
2) kopię odpowiedzi na skargę, o której mowa w pkt 1, albo oświadczenie, że 

odpowiedź nie została udzielona w terminie określonym w art. 24 ust. 2 
rozporządzenia nr 1177/2010; 

3) kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę. 
3. Do rozpatrywania skarg pasażerów przez dyrektora urzędu morskiego stosuje się 

przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez przewoźnika lub operatora 

terminalu, w rozumieniu rozporządzenia nr 1177/2010, dyrektor urzędu morskiego 
określa, w drodze decyzji administracyjnej, zakres stwierdzonych nieprawidłowości 
oraz wyznacza termin ich usunięcia. 
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5. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 
dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg, o których mowa w 
art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1177/2010, biorąc pod uwagę natężenie ruchu 
pasażerskiego w portach i przystaniach morskich.> 

 

Art. 50. 
1. [Wykonując w polskich obszarach morskich zadania, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-

6 i 9:] 
<Wykonując w polskich obszarach morskich zadania, o których mowa w art. 42 ust. 
2 pkt 1–6, 9 i 28:> 
1) inspekcja morska ma prawo: 

a)  kontrolowania, czy statki są uprawnione do działalności, którą wykonują, oraz czy 
posiadają wymagane pozwolenie, 

b)  kontrolowania, czy żegluga lub inna działalność jest wykonywana zgodnie z 
przepisami prawa polskiego i umowami międzynarodowymi, 

c)  wykrywania zanieczyszczeń środowiska morskiego powodowanych działalnością 
na morzu i ich sprawców, 

d)   kontrolowania, czy statki spełniają wymagania w zakresie ochrony żeglugi 
morskiej[;] <,> 

<e) kontrolowania, czy przewoźnik, operator terminalu lub sprzedawca biletów, 
w rozumieniu rozporządzenia nr 1177/2010, wypełniają obowiązki określone w 
rozporządzeniu nr 1177/2010;> 

2) inspekcja bandery ma prawo kontrolowania statków o polskiej przynależności w 
zakresie wymagań określonych w przepisach prawa polskiego, przepisach prawa Unii 
Europejskiej oraz w ratyfikowanych umowach międzynarodowych dotyczących: 
a)  budowy statków, stałych urządzeń i ich wyposażenia, 
b)  składu i kwalifikacji załóg, 
c)  ochrony środowiska, 
d)  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych, 
e)  ochrony żeglugi morskiej; 

3) inspekcja portu ma prawo kontrolowania statków obcej przynależności zawijających do 
polskich portów w zakresie wymagań określonych w umowach międzynarodowych i 
przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących: 
a)  bezpieczeństwa żeglugi, 

b)  składu i kwalifikacji załóg, 
c)  ochrony środowiska, 
d)  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych, 
e)   ochrony żeglugi morskiej. 

2. Kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie podlegają jednostki pływające Marynarki 
Wojennej, Straży Granicznej i Policji. 

3. Kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie podlegają: 
1)   okręty wojenne i jednostki pomocnicze; 
2)   statki rybackie; 
3)   statki drewniane o prostej konstrukcji; 
4)   statki specjalnej służby państwowej nieużywane do celów handlowych oraz 
5)   statki rekreacyjne lub sportowe nieużywane do celów handlowych. 
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4. Określone w ust. 1 pkt 1 uprawnienia inspekcja morska może realizować we 
współdziałaniu ze Strażą Graniczną, przy użyciu jej sił i środków, a w razie konieczności 
także w porozumieniu z Marynarką Wojenną. 

5. W przypadku nieobecności inspektora inspekcji morskiej na pokładzie jednostki pływającej 
Straży Granicznej, Straż Graniczna może samodzielnie realizować uprawnienia określone 
w ust. 1 pkt 1 w imieniu terenowego organu administracji morskiej. 

6. Przekazanie Straży Granicznej środków posiadanych przez urzędy morskie do realizacji 
uprawnień określonych w ust. 1 pkt 1 nastąpi w drodze porozumienia ministrów 
właściwych do spraw gospodarki morskiej i spraw wewnętrznych. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, uprawnienia inspektora inspekcji morskiej, 
określone w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1, przysługują odpowiednio dowódcom jednostek 
pływających Straży Granicznej. 

 

<Art. 56a. 
1. Przewoźnik, operator terminalu lub sprzedawca biletów, w rozumieniu 

rozporządzenia nr 1177/2010, którzy działają z naruszeniem obowiązków lub 
warunków określonych w art. 4 ust. 2, art. 7, art. 8 ust. 2, 3 i 5, art. 9 ust. 1, 2 i 4, art. 
10, art. 11 ust. 1, 4 i 5, art. 12–19, art. 22, art. 23 ust. 1 i 3 oraz art. 24 rozporządzenia 
nr 1177/2010, podlegają karze pieniężnej do 50 000 zł. 

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, ustala dyrektor urzędu morskiego, 
z uwzględnieniem w szczególności zakresu naruszenia, powtarzalności naruszeń lub 
korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia.> 

 

Art. 57. 
[1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 55 i 56, wymierza dyrektor urzędu morskiego w 

formie decyzji administracyjnej.] 
<1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 55–56a, wymierza dyrektor urzędu 

morskiego w drodze decyzji administracyjnej.> 
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej. 
[3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.] 
<3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z 

wyłączeniem decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 56a 
ust. 1.> 

 
Art. 59. 

1. W celu zabezpieczenia ściągalności kary pieniężnej dyrektor urzędu morskiego może 
zażądać od sprawcy zabezpieczenia należności, a w razie odmowy występuje do organu 
egzekucyjnego o zajęcie statku lub innych przedmiotów, za pomocą których dokonano 
naruszenia przepisów. 

2. Do czasu wydania postanowienia o zajęciu statku dyrektor urzędu morskiego zarządza 
zatrzymanie statku, nie dłużej jednak niż na 48 godzin. 

3. Zabezpieczenie ściągalności kary pieniężnej polega na wpłaceniu określonej, przez organ 
prowadzący postępowanie, kwoty pieniężnej do jego depozytu lub złożeniu gwarancji 
bankowej przez bank albo zakład ubezpieczeń mający siedzibę w Polsce. 
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[4. Kary ustalone na podstawie art. 55 i 56, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, 
podlegają, wraz z odsetkami za zwłokę, ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

<4. Kary ustalone na podstawie art. 55–56a, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, 
podlegają, wraz z odsetkami za zwłokę, ściągnięciu w trybie określonym w przepisach 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)  
 

Art. 9. 
1. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w zakresie: 
1)   zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 7 ust. 4; 
2)   zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru; 
3)   przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych 

ustawą; 
4)   zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami 

agencyjnymi; 
5)   przestrzegania przez przedsiębiorców, dających zlecenie agentom, warunków 

wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą. 
1a. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, prowadzonej 
przez przedsiębiorców i inne osoby niezgłoszone do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 
1, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność jest działalnością 
regulowaną. 

1b. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 
kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z klientami 
umowy o imprezy turystyczne w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia 
przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą. 

<1c. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności 
prowadzonej przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych z art. 7, 
art. 8 ust. 2 i 5, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach 
pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, 
str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1177/2010”.> 

2. W razie stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw turystyki w wyniku kontroli, o 
której mowa w ust. 1, uchybień w sposobie wykonywania działalności gospodarczej, 
występuje on do właściwego marszałka województwa o podjęcie stosownych działań. 

3. Marszałek województwa wydaje: 
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1)   z urzędu decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania 
działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat - w wypadkach, o których 
mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej; 

2)   na wniosek przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania 
działalności objętej wpisem do rejestru, decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru; 

3)   z urzędu decyzje o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub 
pośrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru i o zakazie wykonywania 
działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego przez okres 3 lat; 

4)   decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. 
4. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 3, zawierają w szczególności datę stwierdzenia 

wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez 
wymaganego wpisu do rejestru. 

 

<Rozdział 5a 
Kary pieniężne 

Art. 45a. 
1. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który działa z naruszeniem 

obowiązków lub warunków określonych w art. 7, art. 8 ust. 2 i 5, art. 9 ust. 3 i 4 oraz 
art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1177/2010, podlega karze pieniężnej do 50 000 zł. 

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, określa marszałek województwa, z 
uwzględnieniem w szczególności zakresu naruszenia, powtarzalności naruszeń lub 
korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia. 

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, ustala marszałek województwa w drodze 
decyzji administracyjnej. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego. 

Art. 45b.  
1. Kary ustalone na podstawie art. 45a, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, 

podlegają, wraz z odsetkami za zwłokę, ściągnięciu w trybie określonym w przepisach 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa. 
Art. 45c. 

1. Nie można nałożyć kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 lat. 
2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od daty wydania 

ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.> 
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USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 857, z późn. zm.)  

Art. 9. 
1. Do właściwości dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej należą sprawy z zakresu 

administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach 
wodnych w zakresie unormowanym niniejszą ustawą. 

2. Do właściwości dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej należy: 
1)   nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej; 
2)   przeprowadzanie inspekcji statków; 
3)   weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym; 
4)   kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach 

wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach; 
5)   kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad 

wodami i wejść do portów; 
6)   przeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych; 
7)   kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku 

z tymi dokumentami; 
8)   kontrola obcych statków w zakresie zgodności wykonywanych przewozów z 

postanowieniami umów międzynarodowych oraz pozwoleń na te przewozy; 
9)   współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony 

środowiska, ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadań obronnych i 
zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobiegania aktom terroru i 
likwidacji ich skutków; 

10)  kontrola dokumentów armatorów dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i 
Funduszu Rezerwowego[.] <,> 

<11) wykonywanie zadań organu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. 
o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 
z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1177/2010”, 
w zakresie usług przewozu drogą wodną śródlądową, z tym że rozpatrywanie 
skarg, o których mowa w art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia, należy do 
właściwości dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej określonego w przepisach 
wydanych na podstawie art. 9 ust. 2f.> 

2a. Do właściwości dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 2b, należy także przeprowadzanie: 
1)   pomiaru statku; 
2)   inspekcji technicznej statku. 

2b. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dyrektorów 
urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji 
technicznej statku, kierując się kryteriami ekonomicznymi i intensywnością ruchu 
żeglugowego. 

2c. Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej, o których mowa w ust. 2a, działają jako organ 
inspekcyjny. 

2d.  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dyrektora 
urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji 
rzecznej (RIS), kierując się koniecznością zapewnienia realizacji zadań w zakresie 
przekazywania informacji objętych tymi usługami, a także koniecznością zapewnienia 
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infrastruktury niezbędnej do wykonywania tych zadań, w celu poprawy bezpieczeństwa i 
efektywności ruchu statków. 

2e.  Do właściwości dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została 
określona w przepisach wydanych na podstawie ust. 2d, należy także zarządzanie usługami 
informacji rzecznej (RIS). 

<2f. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, 
dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg, o których 
mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1177/2010, biorąc pod uwagę natężenie 
ruchu pasażerskiego występującego w żegludze śródlądowej.> 

3. Szczegółowy zakres działania dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej określa statut, o 
którym mowa w art. 8 ust. 4. 

 
<Art. 9a. 

1. W przypadku gdy pasażer nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia przez 
przewoźnika lub operatora terminalu, w rozumieniu rozporządzenia nr 1177/2010, 
skargi, o której mowa w art. 24 tego rozporządzenia, lub nie uzyska on odpowiedzi 
na taką skargę, może wnieść skargę do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej 
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2f. 

2. Do skargi wniesionej do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej pasażer dołącza: 
1) kopię skargi skierowanej do przewoźnika lub operatora terminalu, w rozumieniu 

rozporządzenia nr 1177/2010; 
2) kopię odpowiedzi na skargę, o której mowa w pkt 1, albo oświadczenie, że 

odpowiedź nie została udzielona w terminie określonym w art. 24 ust. 2 
rozporządzenia nr 1177/2010; 

3) kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę. 
3. Do rozpatrywania skarg pasażerów przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej 

stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez przewoźnika lub operatora 

terminalu, w rozumieniu rozporządzenia nr 1177/2010, dyrektor urzędu żeglugi 
śródlądowej określa, w drodze decyzji administracyjnej, zakres stwierdzonych 
nieprawidłowości oraz wyznacza termin ich usunięcia.> 

 
Art. 10. 

[1. Zadania, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2-8 i 10, wykonują uprawnieni do inspekcji 
pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej, zwani dalej "inspektorami".[ 

<1. Zadania, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2–8, 10 i 11, wykonują uprawnieni do 
przeprowadzenia inspekcji pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej, zwani dalej 
„inspektorami”.> 

2. Inspektor ma prawo wejścia i przebywania na statku, na budowli wodnej służącej żegludze, 
w porcie, przystani i zimowisku, a także podpływania i cumowania statku inspekcyjnego 
do tych obiektów. 

3. Inspekcję przeprowadza się w miarę możliwości bez uszczerbku dla eksploatacji statku. 
4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, kategorie 

pracowników uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych, mając na względzie w 
szczególności charakter tych zadań. 

5. W czasie wykonywania zadań służbowych inspektor ma prawo do: 
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  1)   kontrolowania, czy statek jest uprawniony do działalności, jaką uprawia, i czy 
żegluga wykonywana jest zgodnie z przepisami prawa i umowami 
międzynarodowymi; 

  2)   kontroli dokumentów dotyczących statku i załogi oraz przewozowych; 
  3)   żądania wyjaśnień i podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli na pokładzie, w ładowniach i innych pomieszczeniach 
statku; 

  4)   dokonywania wpisów dotyczących przeprowadzonej kontroli w dzienniku 
pokładowym statku; 

  5)   nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia w żegludze 
śródlądowej. 

6. Kierownik statku lub inna osoba odpowiedzialna za statek są obowiązani stosować się do 
doraźnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa żeglugi wydanych przez inspektora. 

 
Art. 32. 

1. Do wniosku o wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej należy załączyć: 
  1)   zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji 

technicznej lub dokument wydany przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez 
Komisję Europejską; 

  2)   świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu; 
  3)   decyzję Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającą do eksploatacji kotły 

parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, jeżeli 
statek jest wyposażony w takie kotły lub zbiorniki; 

  4)   w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru 
po raz pierwszy, dodatkowo: 

a)  orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

[b)  opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji 
pod względem wymagań sanitarnych.] 

<b) opinię państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu 
statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych.> 

2. Podstawę do wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie 
dokumentów wymienionych w ust. 1 lub wyciągi z tych dokumentów. 

3. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, 
wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej, w przypadku gdy nie zostały 
spełnione warunki określone w ust. 1. 

4. We wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej dokonuje się zmian na wniosek 
armatora. 

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w sprawie o przedłużenie terminu ważności 
wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej. 

 

Art. 34k. 
1. Do wniosku o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej należy załączyć: 

  1)   dokument z przeglądu technicznego; 
  2)   świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu; 
  3)   decyzję Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającą do eksploatacji kotły 

parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, jeżeli 
statek jest wyposażony w takie kotły lub zbiorniki; 
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  4)   w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru 
po raz pierwszy, z wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, 
dodatkowo: 
a)  orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 
[b)  opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji 

pod względem wymagań sanitarnych;] 
< b) opinię państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu 

statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych;> 
  5)   w przypadku statku nowo zbudowanego lub przebudowanego używanego wyłącznie do 

uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy silników 75 kW i 
większej, dodatkowo wyciąg z dokumentu rejestracyjnego. 

2. Podstawę do wydania świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie dokumentów 
wymienionych w ust. 1 lub wyciągi z tych dokumentów oraz dodatkowo, dla statków do 
przewozu osób, statków o napędzie mechanicznym do przewozu rzeczy, a także pchania 
lub holowania, pozytywny wynik ich inspekcji przeprowadzonej przez organ wydający to 
świadectwo. 

3. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, 
wydania świadectwa zdolności żeglugowej, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone 
w ust. 1. 

4. W świadectwie zdolności żeglugowej dokonuje się zmian na wniosek armatora. 
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w sprawie o wydanie uproszczonego świadectwa 

zdolności żeglugowej. 
6. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w sprawach o przedłużenie terminu ważności 

świadectwa zdolności żeglugowej i uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej. 
 

Art. 34n. 
1. Dokumenty bezpieczeństwa statku cofa się w razie: 

  1)   uszkodzenia kadłuba statku lub jego urządzeń zagrażającego bezpieczeństwu 
żeglugi; 

  2)   przebudowy statku powodującej zmianę jego charakterystyki; 
  3)   utraty lub zawieszenia ważności dokumentów wymienionych w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 

oraz art. 34k ust. 1 pkt 1-3, które stanowiły podstawę do wydania dokumentu 
bezpieczeństwa statku; 

  4)   gdy stan techniczny statku nie odpowiada warunkom, które stanowiły podstawę do 
wydania dokumentu bezpieczeństwa statku. 

[2. Dokument bezpieczeństwa statku może być cofnięty w razie stwierdzenia zaniedbań 
zagrażających bezpieczeństwu żeglugi, pasażerów lub załogi, a także na udokumentowany 
wniosek Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Transportowego Dozoru 
Technicznego lub wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.] 

<2. Dokument bezpieczeństwa statku może być cofnięty w razie stwierdzenia zaniedbań 
zagrażających bezpieczeństwu żeglugi, pasażerów lub załogi, a także na 
udokumentowany wniosek Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Transportowego Dozoru Technicznego lub wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska.> 

3. Dokument bezpieczeństwa statku cofa, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor urzędu 
żeglugi śródlądowej właściwy dla miejsca, w którym znajduje się statek w czasie 



- 12 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

stwierdzenia utraty zdolności żeglugowej, zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie 
armatora statku i organ, który wydał ten dokument. 

 

<Rozdział 9a 
Kary pieniężne 

Art. 63a. 
1. Przewoźnik, operator terminalu lub sprzedawca biletów, w rozumieniu 

rozporządzenia nr 1177/2010, którzy działają z naruszeniem obowiązków lub 
warunków określonych w art. 4 ust. 2, art. 7, art. 8 ust. 2, 3 i 5 , art. 9 ust. 1, 2 i 4, art. 
10, art. 11 ust. 1, 4 i 5, art. 12–19, art. 22, art. 23 ust. 1 i 3 oraz art. 24 rozporządzenia 
nr 1177/2010, podlegają karze pieniężnej do 50 000 zł. 

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, określa dyrektor urzędu żeglugi 
śródlądowej, z uwzględnieniem w szczególności zakresu naruszenia, powtarzalności 
naruszeń lub korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia. 

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej 
w drodze decyzji administracyjnej. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 
spraw transportu. 

Art. 63b.  
1. Kary ustalone na podstawie art. 63a, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, 

podlegają, wraz z odsetkami za zwłokę, ściągnięciu w trybie określonym w przepisach 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa. 
Art. 63c.  

1. Nie można nałożyć kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 lat. 
2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od daty wydania 

ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. – KODEKS MORSKI (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 
1689, z późn. zm.)  
 

Art. 172. 
§ 1. Przez umowę przewozu pasażera przewoźnik podejmuje się za opłatą przewieźć drogą 

morską pasażera i jego bagaż. 
<§ 1a. Do umowy przewozu pasażera przepisy Kodeksu morskiego stosuje się w zakresie 

nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą 
morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.).> 

§ 2. Przewoźnik, który zawarł umowę przewozu pasażera, lub w którego imieniu została ona 
zawarta (przewoźnik umowny), może powierzyć wykonanie umowy w całości lub w części 
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innemu przewoźnikowi, będącemu właścicielem statku, jego armatorem lub czarterującym 
(przewoźnikowi faktycznemu). 

§ 3. Opłata obejmuje również przewóz podręcznych rzeczy pasażera przewożonych 
zazwyczaj w pomieszczeniu pasażerskim. 

 
[Art. 177. 

§ 1. Pasażer może odstąpić od umowy i żądać zwrotu opłaty za przewóz w całości, jeżeli 
statek pasażerski nie wyruszył w drogę najpóźniej w ciągu 3 dni, a inny statek w ciągu 7 
dni, licząc od zapowiedzianego terminu rozpoczęcia podróży. 

§ 2. Jeżeli statek nie może w stosownym terminie kontynuować rozpoczętej podróży lub 
osiągnąć miejsca przeznaczenia z powodu przeszkód lokalnych, przewoźnik obowiązany 
jest na żądanie pasażera i według jego wyboru zwrócić mu część opłaty za przewóz w 
stosunku do nieodbytej części podróży albo na swój koszt przewieźć pasażera do portu 
przeznaczenia pierwszym stosownym statkiem lub innym środkiem transportu.] 

<Art. 177 
§ 1. Pasażer może odstąpić od umowy i żądać zwrotu opłaty za przewóz w całości, gdy 

podróż została odwołana albo jej rozpoczęcie opóźniło się o ponad 90 minut. 
§ 2. Przewoźnik zwraca opłatę za przewóz w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.> 
 

Art. 178. 
§ 1. Jeżeli przewóz ma nastąpić statkiem innym niż pasażerski, przewoźnik może przed 

rozpoczęciem podróży odstąpić od umowy przewozu, gdy podróż bez jego winy nie 
dochodzi do skutku; pasażerowi należy się zwrot całej opłaty za przewóz. 

[§ 2. Z przyczyny przewidzianej w § 1 przewoźnik może w czasie podróży odstąpić od umowy 
przewozu takim statkiem; art. 177 § 2 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 2. Z przyczyny określonej w § 1 przewoźnik może w czasie podróży odstąpić od 
umowy przewozu statkiem innym niż pasażerski. Na żądanie pasażera przewoźnik 
obowiązany jest zwrócić mu część opłaty za nieodbytą część podróży albo na swój 
koszt przewieźć pasażera do portu przeznaczenia pierwszym dostępnym statkiem 
lub innym środkiem transportu. Do zwrotu opłaty za nieodbytą część podróży 
stosuje się art. 177 § 2.> 

 
Art. 180. 

§ 1. Umowa przewozu ulega rozwiązaniu, jeżeli z przyczyn, za które żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, statek zaginął, zatonął, został zabrany jako łup albo uległ 
wypadkowi, wskutek którego stał się niezdatny do naprawy lub jej niewart. 

[§ 2. Do zwrotu opłaty za przewóz stosuje się odpowiednio art. 177 § 2.] 
<§ 2. Jeżeli umowa przewozu uległa rozwiązaniu z przyczyn określonych w § 1, 

przewoźnik obowiązany jest na żądanie pasażera zwrócić mu całość lub część 
opłaty za nieodbytą część podróży. Do zwrotu opłaty za nieodbytą część podróży 
stosuje się art. 177 § 2.> 

 
Art. 182. 

[§ 1. Przewoźnik, który podejmuje się przewozu pasażera statkiem o polskiej przynależności, 
obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody na osobie lub w 
mieniu pasażera do wysokości sum określonych przy zastosowaniu granic 
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odpowiedzialności przewoźnika przewidzianych w art. 7 i art. 8 Konwencji ateńskiej, z 
zastrzeżeniem art. 181 § 1a.] 

<§ 1. Przewoźnik, który podejmuje się przewozu pasażera statkiem o polskiej 
przynależności, obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności za 
szkody na osobie lub w mieniu pasażera do wysokości sum określonych przy 
zastosowaniu granic odpowiedzialności przewoźnika przewidzianych w art. 7 i art. 8 
Konwencji ateńskiej, z zastrzeżeniem art. 182a § 1.> 

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy również przewoźnika, który podejmuje się 
przewozu statkiem o obcej przynależności, jeżeli przewóz wykonywany jest na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub między portami polskimi. 

§ 3. Dowodem spełnienia przez przewoźnika obowiązku, o którym mowa w § 1 i 2, jest polisa 
lub certyfikat ubezpieczeniowy stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokument 
taki powinien być przechowywany na statku i okazywany na żądanie organów inspekcji 
morskiej. 

§ 4. Statek o polskiej przynależności nie może być używany w żegludze, jeżeli nie posiada 
polisy lub certyfikatu ubezpieczeniowego, o którym mowa w § 3. 

§ 5. Statek o obcej przynależności nie może wejść na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
ani go opuścić, jeżeli nie posiada polisy lub certyfikatu ubezpieczeniowego, o którym 
mowa w § 3. 

 
Art. 182a. 

§ 1. Przewoźnik, który faktycznie wykonuje, statkiem uprawnionym do przewozu ponad 12 
pasażerów, całość lub część przewozu, o którym mowa w art. 2 zdanie pierwsze 
rozporządzenia nr 392/2009, obowiązany jest posiadać ubezpieczenie lub inne 
zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, 
w wysokości nie niższej niż określona w art. 4a ust. 1 załącznika I do tego 
rozporządzenia (ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu 
pasażera). 

< § 1a. Przepisu § 1 nie stosuje się do przewozów na pokładzie statków klasy B.> 
§ 2. Ubezpieczenie lub zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w § 1, powinno być 

stwierdzone certyfikatem ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w 
mieniu pasażera. 

§ 3. Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, 
wydaje lub poświadcza: 
1)   przewoźnikowi wykonującemu faktycznie przewóz statkiem o polskiej 

przynależności, na jego wniosek, dyrektor urzędu morskiego właściwy ze względu na 
port macierzysty statku, 

2)   przewoźnikowi wykonującemu faktycznie przewóz statkiem o obcej przynależności, 
na jego wniosek, dyrektor urzędu morskiego 

-   po stwierdzeniu, że spełnia on wymogi określone w art. 3 rozporządzenia nr 392/2009. 
§ 4. Kopię wydanego lub poświadczonego certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za 

szkody na osobie lub w mieniu pasażera dyrektor urzędu morskiego przesyła: 
1)   organowi prowadzącemu rejestr, w którym statek, o którym mowa w § 3 pkt 1, jest 

zarejestrowany; 
2)   właściwemu organowi państwa rejestracji statku, o którym mowa w § 3 pkt 2. 

§ 5. Statek o polskiej przynależności uprawniony do przewozu więcej niż 12 pasażerów nie 
może być używany w żegludze, jeżeli nie posiada certyfikatu ubezpieczenia 
odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, lub jego poświadczenia. 
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§ 6. Statek o obcej przynależności uprawniony do przewozu więcej niż 12 pasażerów nie 
może wejść na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani go opuścić, jeżeli nie posiada 
certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, 
lub jego poświadczenia. 

§ 7. Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, 
lub jego poświadczenie wystawia się w języku polskim i angielskim. 

§ 8. Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, 
lub jego poświadczenie wydawane są na okres, na jaki zostało ustanowione 
ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe. Jeżeli ubezpieczenie lub inne 
zabezpieczenie finansowe wygasło przed upływem okresu, na jaki zostało ustanowione, 
przewoźnik obowiązany jest powiadomić o tym dyrektora urzędu morskiego, który wydał 
lub poświadczył certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w 
mieniu pasażera. 

§ 9. Poświadczeniu podlega certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie 
lub w mieniu pasażera, jeżeli jest do niego dołączony dokument ubezpieczenia lub innego 
zabezpieczenia finansowego, spełniający wymogi art. 3 rozporządzenia nr 392/2009. 

§ 10. Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, 
lub jego poświadczenie tracą ważność w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia lub 
innego zabezpieczenia finansowego, dla stwierdzenia którego zostały wydane. 
Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu 
pasażera, lub jego poświadczenie, które utraciły ważność powinny zostać zwrócone 
dyrektorowi urzędu morskiego w ciągu 14 dni od dnia utraty ważności. 

§ 11. Statkowi o polskiej przynależności stanowiącemu własność państwa, dyrektor urzędu 
morskiego właściwy ze względu na port macierzysty statku wystawia świadectwo 
zgodnie z wymogami art. 4a ust. 15 załącznika I do rozporządzenia nr 392/2009. 

§ 12. Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera 
oraz świadectwo, powinny być przechowywane na statku, z zastrzeżeniem art. 4a ust. 
14 załącznika I do rozporządzenia nr 392/2009. 

§ 13. Kontrolę przestrzegania przepisów o ubezpieczeniu i innym zabezpieczeniu finansowym 
odpowiedzialności za szkodę na osobie lub w mieniu pasażera sprawują dyrektorzy 
urzędów morskich. 

 


